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Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over de situatie op het Archimedes-instituut van de Hogeschool
Utrecht (ingezonden 9 mei 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «De puzzel is soms erg complex bij Instituut
Archimedes»?1
Vraag 2
Is het waar dat de meerderheid van de (leraren)opleidingen bij het Instituut
Archimedes onrendabel is door beperkte studenteninstroom? Is het naar uw
mening wenselijk dat onderwijsinstellingen financieel nadeel hebben van het
aanbieden van lerarenopleidingen in een tijd van lerarentekort?
Vraag 3
Klopt het volgens u dat het beëindigen van het «blended learning»programma Maestro Kompas heeft geleid tot tekorten van het Instituut
Archimedes? Zo ja, hoe valt dit te verklaren, aangezien dergelijke subsidies
niet bedoeld zijn om de instituutsbegroting rond te krijgen? Hoeveel docenten
zijn er opgeleid in het programma Maestro Kompas en hoeveel heeft dit
project in totaal gekost?
Vraag 4
Is het waar dat het Instituut Archimedes meedoet met de pilot flexibilisering?2 Zo ja, kunt u duidelijk maken welke (deeltijd)opleidingen van het
Instituut Archimedes vanaf welk moment meedoen aan deze pilot? Kunt u
duidelijk maken of deze opleidingen voldoen aan de voorwaarden voor de
pilot flexibilisering en daar ook vanaf het moment van deelname aan hebben
voldaan?
Vraag 5
Is het waar dat de medezeggenschap binnen het Instituut Archimedes al
verschillende malen geen instemming heeft verleend aan de organisatieplannen rondom de pilot flexibilisering? Is het waar dat deze zaak een van de
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https://trajectum.hu.nl/de-puzzel-is-soms-erg-complex-bij-instituut-archimedes/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/experimenten-omdeeltijdonderwijs-flexibeler-te-maken/pilots-flexibilisering
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redenen was voor het opzeggen van het vertrouwen van de medezeggenschap in de directie vorig jaar?
Vraag 6
Hoeveel middelen heeft het Instituut Archimedes tot nu toe in het kader van
de pilot flexibilisering ontvangen? Zijn deze middelen besteed conform de
voorwaarden van het ministerie?
Vraag 7
Deelt u de mening dat het Instituut Archimedes als grootste docentenopleiding van Nederland (zo’n 3.500 studenten) een bijzondere waarde heeft, zeker
in tijden van oplopende lerarentekorten? Deelt u de mening dat wanneer er
zorgelijke signalen zijn, dit extra betrokkenheid van de Minister vraagt?
Vraag 8
Deelt u de mening dat het erop lijkt dat het Instituut Archimedes herhaaldelijk
gebruikt maakt van tijdelijke projectsubsidies om structurele tekorten op te
vangen en dat dit onwenselijk is?
Vraag 9
Bent u bereid in gesprek te gaan met het bestuur van de Hogeschool Utrecht
over de situatie op het Instituut Archimedes, zowel waar het gaat om
eventuele bekostigingsproblemen als de moeizame verhoudingen tussen het
instituutsbestuur en de medezeggenschap?
Vraag 10
Bent u bereid om met specifieke maatregelen te komen voor het probleem
van kleine docentenopleidingen die een relatief hoge maatschappelijke
waarde hebben maar door hun beperkte omvang voor onderwijsinstellingen
niet rendabel zijn?
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