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Aanleiding 
Op 2 november jl. heeft u vanuit de Tweede Kamer schriftelijke vragen ontvangen 
naar aanleiding van uw brief van 14 oktober inzake ondersteuning voor de 
Nederlandse deelnemers aan het Europese Universiteiten Initiatief (hierna: EUI) 
(Kamerstuk 22 452, nr. 81). In de bijlage gaat u in op deze vragen. 

Geadviseerd besluit 
Door ondertekening gaat u akkoord met de verzending van de brief aan de 
Tweede Kamer met daarin de beantwoording op de schriftelijke vragen. 

Samenvatting van de beantwoording 
• U licht toe waarom de dekking voor de financiering vanuit de tien-procent-

studievoorschotmiddelen komt. 
• U gaat in op de criteria van de besteding van de tien-procent-

studievoorschotmiddelen. 
• U gaat in op vragen over de stimulering van mobiliteit binnen het EUI 

enerzijds en de beheersbaarheid van inkomende mobiliteit anderzijds. 
• U beantwoordt vragen over de verbetering van de onderwijskwaliteit en 

onderwijsvernieuwing en de rol van het EUI hierin. 
• U geeft aan welke middelen de allianties ontvangen vanuit de budgetten van 

Erasmus+ en Horizon. 
• U beantwoordt vragen over de rol van de medezeggenschap binnen de 

allianties van het EUI. 
• U gaat in op vragen van de Tweede Kamer over de (Europese) kwaliteitszorg 

en de toetsing van macrodoelmatigheid. 
• U licht toe hoe het EUI de toegankelijkheid voor studenten ten goede komt. 
• Tot slot licht u toe op welke wijze mbo-instellingen in de EU worden 

gestimuleerd om samen te werken. 

Toelichting 
Op 6 juli jl. bent u akkoord gegaan met de voorstellen voor de besteding van de 
resterende tien-procent-studievoorschotmiddelen voor hoger onderwijs. Een van 
deze voorstellen betrof de financiering voor de Europese universiteiten. In de 
Kamerbrief van 14 oktober jl. kondigde u deze tijdelijke financiering aan en ging u 
in op de motie van de leden Paternotte (D66) en Van der Woude (VVD) over het 
mogelijk wegnemen van ervaren knelpunten van de Europese universiteiten. 
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