Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019–2020

2

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z13977
Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over het bericht «Op de universiteit is geen plaats meer voor
politieke diversiteit» (ingezonden 14 juli 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Op de universiteit is geen plaats meer voor
politieke diversiteit»?1
Vraag 2
Wat is de taak van eendiversity officer op een Nederlandse universiteit?
Welke universiteiten in Nederland hebben een dergelijke diversity officer?
Vraag 3
In hoeverre beoordelendiversity officers of op de literatuurlijsten geen
racistische of seksistische boeken staan? Op welke manier wordt dit
beoordeeld en wat zijn de gevolgen hiervan voor het curriculum en de
gebruikte lesmaterialen?
Vraag 4
Bij wie en op welke manier kunnen medewerkers en studenten zich melden
wanneer zij zich onder druk gezet voelen om «een tentamenvraag anders te
formuleren», «verplicht deel te nemen aan diversity lunches» of te luisteren
naar werkgroepen die het curriculum willen «dekoloniseren»?
Vraag 5
Herinnert u zich nog de motie Straus/Duisenberg, over advies van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over
zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap2
en de daaruit volgend briefadvies «vrijheid van wetenschapsbeoefening in
Nederland» door de KNAW?3
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Website Joop.BNNVARA, d.d. 7 juli 2020
https://joop.bnnvara.nl/opinies/op-de-universiteit-is-geen-plaats-meer-voor-politieke-diversiteit
Kamerstuk 34 550-VIII, nr. 120 – Motie van de leden Straus en Duisenberg over advies van de
KNAW over zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap
Kamerstuk 29 338, nr. 159
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Vraag 6
Op welke manier geeft u invulling aan de aanbeveling van de KNAW om te
blijven streven naar diversiteit in de vertegenwoordiging van wetenschappelijke stromingen en perspectieven, als het gaat om politieke diversiteit?
Vraag 7
Hoe verhoudt hetgeen wordt verkondigd in bovengenoemd opiniestuk zich
met de aanbeveling van de KNAW dat er sprake moet zijn van een open
organisatieklimaat en cultuur, waarbij verschillen in perspectief en onderling
debat worden gewaardeerd? Deelt u de mening dat medewerkers en
studenten niet door eendiversity officer onder druk gezet dienen te worden
om een dergelijk politiek perspectief na te streven? Zo nee, waarom niet? Zo
ja, hoe gaat u hierop toezien en op welke manier eventueel ingrijpen?
Vraag 8
Op welke manier monitort u de aanbevelingen van de KNAW uit het
briefadvies «Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland»? Wat is de
laatste stand van zaken en van wanneer dateert die stand van zaken?
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