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De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Besluit:

  Artikel I.

Aangaande de ’Regeling stimulering grens-

overschrijdende samenwerking hoger onderwijs

1997-2000’ wordt:

c in artikel 2, de eerste zin vervangen door:

De subsidie wordt verstrekt voor meerjarige

samenwerkingsprogramma’s van substantiële omvang

voor onderwijs in de initiële fase en, voor zover onder-

deel uitmakend van samenwerkingsprogramma’s sub-

stantiële omvang en bij voorkeur openstaand voor stu-

denten uit de laatste jaren van de initiële fase, wordt ook

subsidie verstrekt aan het onderwijs in de post-initiële

fase voor onderwijs aan aio’s, oio’s en andere (beurs-) pro-

movendi, die ten doel hebben:

c in artikel 5, lid 1 vervangen door:

De subsidie voor alle instellingen bedraagt in 1997 vieren-

half miljoen gulden, en voor 1998, 1999 en 2000 telken

jare acht miljoen gulden voor bestuurlijke en onderwijs-

kundige samenwerking in de initiële fase. Voor 1998,

1999 en 2000 is additioneel telken jare acht-

honderdduizend gulden subsidie voor alle instellingen

beschikbaar voor onderwijs aan aio’s, oio’s en andere

(beurs)promovendi in de post-initiële fase.

c in artikel 7, lid 1 vervangen door:

Van 1 juni tot 1 augustus 1997 kunnen aanvragen worden

ingediend voor ondersteuning aan activiteiten voor de

periode 1998 tot en met 2000.

c aan artikel 9, onder 2 toegevoegd:

Aanvragen voor ondersteuning van onderwijs aan aio’s,

oio’s en andere (beurs)promovendi worden uitsluitend in

behandeling genomen indien zij onderdeel uitmaken van

genoemd programma van substantiële omvang, en bij

voorkeur ook open staan voor studenten uit de laatste

jaren van de initiële fase.

c artikel 10 vervangen door:

De minister wijst de aanvraag in ieder geval af, indien

niet voldoende wordt voldaan aan de bepalingen van

deze regeling, of indien de adviezen van de externe des-

kundigen of van de collega grenslandenministers daartoe

aanleiding geven.

  Artikel II.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht vanaf

1 juni 1997 in werking.
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  Artikel III.

Bekendmaking

Deze regeling zal in de eerste week van juni 1997 in

Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze

plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscou-

rant.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Toelichting

In concreto betekent dit dat aanvragen voor ondersteu-

ning van activiteiten in de periode 1998 tot en met 2000

die leiden tot gezamenlijke onderwijsmodules voor aio’s,

oio’s en andere (beurs)promovendi tussen 1 juni en 1

augustus 1997 kunnen worden ingediend, mits zij onder-

deel uitmaken van substantiële meerjarige

samenwerkingsprogramma’s en bij voorkeur ook open

staan voor studenten uit de laatste jaren van de initiële

fase.

dr. ir. J.M.M. Ritzen
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