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Overeenkornst voor samenwerking van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije
Universiteit met de Stichting Boeddhistisehe Zendende Instantie ~BZI~, vastgesteld door
bet Bestuur van tie Stichting Bocddhistische Zendende Instantie (BZI) en bet College
van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU).

De voorliggende samenwerkingsoverkomst van tie BZI met de VU is een toespitsing van de
Overeenkomst tussen partijen van l5juni 2010 en bedoelt deze te vervangen. IDe
voorliggende overeenkomst heeft tevens betrekking op een vijfde, post-graduatejaar,
genaamd ambtsopleiding.

1. Algemeen
1.1. Dc BZI brengt zijn boeddhistische (ambts)opleiding onder bij de Faculteit der
Godgeleerdheid van de VU.
1.2. Het bestuur van do BZI is bevoegd vanwege de Boeddhistische Unie Nederland, zoals
overcengekornen in het delegatiebesluit van 3 april 2009, en de aanvullende brief van bet
Bestuur van do BUN van l6januari 2012.
1.3. Het Bestuur van de Faculteit der Godgeleerdheid (hierna: FB) is bevoegd vanwege de
VU.
1.4, De studenten van de (anibts)opleiding schrijven zich in bij de VU.
1.5. Dc opleiding kent een bachelor- en masterdeel in de opleiding Religie &
Levensbeschouwing, en een vijfde, post-graduatejaar, genaanid ambtsopleiding.
1.6. Hot examen van de ambtsopleiding is alleen toegankelijk voor hen die een master Religie
& Levensbeschouwing of een vergelijkbare relevante mnasteropleiding met goed gevolg
hebben afgerond. Een gewaarmerkte copie van het getuigschrift dient daartoe year het
afleggen van het examen to worden overlegd.
1.7. Al Ic kosten veer tie amnbtsopleiding warden gefinancierd nit de overheidsbijdrage veer
een ambtsopleiding zoals bedoeld in debrief van de toennialige Staatssecretaris van OCenW,
mnevrouw M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, aan de Tweede Kamer (HO&S 2010/214378;juli
2010).
1.8. De BZI en bet PB spannen zich in. additionele subsidies te verwerven om extra kosten
van de boeddhistische (ambts)opleiding te bestrijden.
1.9. De VU ontvangt alle iakomsten veer dit onderwijs en deze (ambts)opleiding en is
verantwoordelijk veer de organisatie en uitvoering ervan. De inkomsten en uitgaven dienen
met elkaar in balans te zijn; bij structured achterblijvende bekostiging zal de
(ambts)opleiding moeten worden gediscentinueerd. De BZI is niet flnancieel aansprakelijk
voor tekorten.

2. Dc Boeddhistische Zendende Instantie
2.1. Dc BZI delegeert het overleg en de voorstellen inzake het vakgebied van tie
boeddhistische modulen aan een Curriculumcommissie. Zie Artikel 3 en 4.
2,2. Een beperkte a~aardiging van de BZI overlegt jaarlijks — bij voorkeur injanuari — met
een deel van bet FB aver tie gang van zaken en bet beleid; alle aspecten van tie
(ambts)opleiding kunnen ter sprake komen. Indien ten minste twee bij bedoelde



(arnbts)opleiding betrokken docenton en/of twee ledon van bet BZI of do docaan van do
Faculteit dat wenson, wordt bet overleg gevoerd in can bijoenkomst van eon bredere
afvaardiging van de BZI en het FR.

3. Curriculutncornmissie Boeddhistisehe (Ambts)opleiding
3.1. Do Curriculumeommissie is sainengesteld nit zeven loden.
3.2. Do BZI draagt vier loden voor de Cu~ricuhimcommissie schriftelijk aan de docaan voor.
Doze leden mogen niet in dienst zijn van de VU. Zij adviseren zonder last of ruggespraak.
Drie loden worden voorgedragen door bet FB. Van doze laatste loden zijn or twee afkonistig
uit de sectie Godsdionstfilosofie en Vergelijkende Godsdionstwetenschappen en één vanuit
een andere sectie van de Faculteit der Godgeleerdheid.
3.3. De loden worden door de decaan benoemd voor driejaar, met do mogelijkheid tot
eenmalige vorlenging voor eon zelfde tennijn.
3.4. De BZI wijst uit hot midden van de door haar voorgedragen loden na benoeniing eon
voorzitter aan.

4. Currieuiuineomrnissie: Taken
4.1. Dc Curriculunicommissie is bevoegd gevraagd en ongevraagd voorstellen te doen aan bet
FR over do inboud van de (arnbts)oploiding; hot PB vraagt inzake het curriculum advies aan
do facultaire Ondorwijseominissie en stelt do wijzigingen in bet Onderwijs- en
examenroglement (OER) vast.
4.2. Dc Curriculumcommissie ontvangtjaarlijks eon (beknopfl overzicht van do student
ovahiaties van do modulen van do (ambts)opleiding, en kan aan bet FB advies uitbrengen over
do inhoudelijke aspoeten van doze niodulon..
4.3. De inhoudelijke en didactischo aspocten alsook do booordoling van do kwalitoit van de
docontea vallen ondor do reguliere onderwijskwalitoitszorg van do universitoit en faculteit.
4.4. De Curriculumcominissio advisoert aan bet FB over bet vakmatige profiel van
docentfiinctios voor do (ambts)opleiding.
4.5. Hot in 4.3 bedoelde vakmatige profiel behooft do goedkeuring van do voorzittor van do
Curriculumeommissie en do leider van de sectie Godsdionstfllosofie en Vorgolijkende
Godsdionstwotenschappen.
4.6. Hot FR beslist over hot proflol na goedkeuring door hot bostuur van do BZI.
4.7. Do Curriculumcommissio rapporteertjaarlijks op hoofdzakon aan do BZI on bet FR.
4.8. Naar aanloiding van doze rapportage zal jaarlijks overleg plaatsvinden tussen do decaan
en hot bostuur van do EZI.

5. Dc docenten
5.1. Het PB worft doconten en vraagt do instoniming van hot bestuur van do BZI alvorons hon
in to zetton.
5.2. I-let FR zet docenton in als zzp-ors op basis van overeonkomst vail opdracht (met VAR
vorkiaring) of via payrolling op detacberingsbasis.
5.3. Hot PB kan gobruik makon van gastdoconten en vraagt daarbij do instemming van hot
bestuur van do BZI.
5.4 Do doconten participeren in do Soctie Godsdienstfilosofio en Vergolijkende
Godsdionstwotenschappen van do facultoit.

6. Financiêle transparantie
Hot FB ontvangt dejaarrokoning van do BZI, zal dezo aanvuilon met een vorant~voordiag van
hot gobruik door do VU van do golden voor do ambtsoploiding en zal beide aan hot Ministorie
van OCW toezenden

7. Duur van do Overeenkomst
7.1. Doze overeonkomst gaat in op do datum van tookonning van subsidie of anderszins
verkrogon tooroikende financioring voor do (ambts)opleiding. Do duur van de ovoreenkomst
is tot vijfjaar na do start van do (ambts)opleiding..



7.2. Meteen na ornmekomst van het vierdejaar na de in 7.1. genoernde toekenning van
subsidie vindt een uitvoerige evaluatie en een bespreking over voorzetting van de
samenwerking plants. Deze zullen binnen zes maanclen afgerond.
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