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Betreffende wetsvoorstel:
34355
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door
Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele
andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 23 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA,
GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD,
SGP, ChristenUnie, CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

Aangenomen amendementen
Vervallen in artikel 1.19 het eerste, vierde, vijfde, zesde en zevende lid in artikel
I, onderdeel A
Invoeging artikel in artikel I, onderdeel A, na artikel 1.19
15 (Asante en Rog) over een toestemmingsvereiste en terugvloeien van inkomsten
Met dit amendement beogen de indieners de wijze waarop de inkomsten die met de
opleiding in het buitenland worden gegenereerd, worden herstemd en de mate waarin die
herbestemming in het belang is van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de
Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep
Bontes/Van Klaveren en de PVV.
Vervallen in artikel 1.19, eerste, vierde, vijfde, zesde en zevende lid in artikel I,
onderdeel A
Invoeging in artikel I, onderdeel A, na artikel 1.19
17 (Asante en Rog) over wettelijke eisen aan het verzorgen van opleidingen in het
buitenland
Met dit amendement beogen de indieners de eisen aan opleidingen in het buitenland op
drie punten verder aan te scherpen.
1.

Verplichtende formulering algemene maatregel van bestuur

De vaststelling van een algemene maatregel van bestuur en het hanteren van een
toestemmingsvereiste is met deze wijziging niet meer facultatief, maar heeft een verplicht
karakter gekregen. Zodoende is de vaststelling van de nadere voorschriften bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur een wettelijk vereiste geworden.
2.

Wettelijke verankering weigeringsgronden (toestemmingsvereiste)

In de toelichting bij de nota van wijziging is onder meer een aantal gronden voor weigering
aangegeven dat beoogd was om bij of krachtens algemene maatregel voor bestuur vast te
stellen. De indieners kiezen er nu voor om deze gronden in de wet op te nemen om meer
zekerheid te bieden over de contouren van de nadere voorschriften. Bij algemene
maatregel van bestuur zullen deze gronden nader uitgewerkt en toegelicht worden.
Uit artikel 1.19bis, derde lid, volgt dat instellingen enkel een opleiding in het
buitenland mogen verzorgen, indien de opleiding reeds in Nederland wordt verzorgd. Deze
eis verzekert dat de opleiding die de instelling wil gaan verzorgen zich reeds in Nederland
heeft bewezen. In het verlengde hiervan ligt de grond van artikel 1.19bis, vijfde lid, onder
a: enkel opleidingen die in Nederland onvoorwaardelijk zijn geaccrediteerd komen in
aanmerking voor toestemming.
De andere gronden uit het vijfde lid beogen eveneens de profilering van het
Nederlands hoger onderwijs in het buitenland en de kwaliteit van het hoger onderwijs in
Nederland te waarborgen. Zo dient de instelling in de aanvraag te beschrijven hoe de
instelling ervoor zal zorgen dat het verzorgen van een opleiding in het buitenland niet ten
koste zal gaan van het onderwijs in Nederland (onder f) en dient er een exit-strategie te
zijn (onder l). De aanvraag zal getoetst worden aan deze – in de algemene maatregel van
bestuur uit te werken – voorschriften.
3.

Wettelijke verankering voorhang

De betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de algemene maatregel van bestuur was
eerder al toegezegd. Deze toezegging is geformaliseerd in artikel 1.19bis, zevende lid. De
formulering is overeenkomstig de bestaande voorhangbepalingen in de WHW. Hiermee is
de betrokkenheid van de Staten Generaal bij de vaststelling van de algemene maatregel
van bestuur wettelijk verankerd.
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Voor het overige is de betekenis en reikwijdte van artikel 1.19, zoals die bij de nota
van wijziging waren vastgesteld, niet gewijzigd. Om redenen van overzichtelijkheid is het
artikel nu in tweeën gesplitst. Artikel 1.19bis betreft daardoor uitsluitend het
geïntroduceerde toestemmingsvereiste.
Aangenomen met algemene stemmen.
Invoeging onderdeel na artikel I, onderdeel D
Invoeging onderdeel na artikel I, onderdeel G
12 (Mohandis en Duisenberg) over een versneld traject met 240 studiepunten
Met de Wet kwaliteit in verscheidenheid is de mogelijkheid van een versneld hbo-bachelor
traject voor vwo-ers in de wet opgenomen. Een studiejaar omvat 60 studiepunten en een
hbo-bacheloropleiding omvat 240 studiepunten. Het aantal studiepunten van het versnelde
hbo-traject is vanuit het perspectief van de duur (3 jaar) te duiden als 180 studiepunten en
vanuit het perspectief van de hbo-bachelor te duiden als 240 studiepunten (en daarmee
omgerekend 80 studiepunten per jaar). In de wet is met het desbetreffende amendement
van de leden Duisenberg en Mohandis aansluiting gezocht bij het aantal studiepunten
behorend bij de duur van het traject, met andere woorden. het versnelde traject van de
hbo-bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. Reden voor dat amendement was dat het
behalen van de gedefinieerde eindtermen van een hbo-bachelor voor vwo-ers minder tijd
kost dan voor andere studenten en een studielast van 80 studiepunten per jaar het
versnelde traject voor vwo-ers minder aantrekkelijk zou maken, omdat zij in het wo wel
een driejarige bachelor van 60 studiepunten per jaar kunnen doen.
Dezelfde leden beogen met dit amendement in de wet een nuancering aan te brengen. De
directe aanleiding daarvoor is dat een diploma voor driejarige trajecten van de hbobacheloropleidingen in de zorg problemen geeft bij de internationale erkenning daarvan.
Het aantal studiepunten dat verbonden is aan een opleiding is op grond van de Richtlijn
beroepskwalificaties van belang voor de automatische erkenning van de beroepskwalificatie
en daarmee voor het kunnen uitoefenen van de professie in het buitenland. Zo is voor de
verpleegkundige in het buitenland het aantal studiepunten van 240 belangrijk en wordt een
vwo’er die een versneld hbo-traject heeft gevolgd onbedoeld benadeeld. Maar er zijn ook
andere signalen dat de vormgeving van het versnelde traject in 180 studiepunten tegen
grenzen aan loopt, bijvoorbeeld bij het inruimen van praktijkgerichte onderdelen in het
programma als maar een paar studenten voor het versnelde traject staan ingeschreven.
Deze effecten van het amendement destijds zijn beoogd noch voorzien. Er moet daarom
ruimte worden gecreëerd voor een versneld traject met een studielast uitgedrukt in 240
studiepunten, maar alleen in bijzondere, door de instelling vast te stellen gevallen en als
voor de aankomende student al voor inschrijving voor het traject transparant is welke
studielast eraan verbonden is. Met de voorgestelde wijziging blijft als hoofdregel gelden dat
het driejarige traject 180 studiepunten omvat. Daarop kan in bijzondere gevallen een
uitzondering worden gemaakt als het instellingsbestuur een goede reden heeft voor een
studielast van 240 studiepunten. De bijzondere gevallen dienen met de bijbehorende
toelichting in de onderwijs- en examenregeling worden opgenomen, Daardoor is tevens
geregeld dat de medezeggenschap daarop instemmingsrecht kan uitoefenen.
Aangenomen met algemene stemmen.
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Invoeging in artikel I, onderdeel H, onder 4
11 (Bisschop en Duisenberg) waarmee promotoren zelf een promotietraject moeten
hebben doorlopen
Ondergetekenden zijn van mening dat als basale norm voor het toewijzen van promotoren
ten minste dient te gelden dat de promotor zelf een promotietraject heeft doorlopen. Dit
amendement waarborgt dat de personeelsleden die op grond van dit wetsvoorstel door het
college van promoties ook als promotor kunnen worden aangewezen zelf ervaring hebben
met het promotietraject.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk,
Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van
Klaveren en de PVV.
Artikel I, onderdeel A, artikel 1.19, vierde lid
24 (Van Meenen) over (nadere) voorschriften inzake aspecten transnationaal onderwijs
Met dit amendement wordt vastgelegd dat de veiligheid en rechten van studenten en
personeelsleden helder zijn voordat transnationaal onderwijs, ofwel een ‘branch campus’,
gestart wordt. Daarnaast worden eisen gesteld aan de academische vrijheid in het land
waar het onderwijs gegeven wordt. Zo zou de opleiding zelfstandig het curriculum moeten
kunnen vaststellen, zonder inmenging in de content van de vakken door de overheid van
betreffende land en zonder door de overheid opgelegde verplichte vakken. Ook zou voor de
studenten aan de opleiding in het buitenland of op de campus vrije toegang tot het internet
gegarandeerd moeten worden.
Aangenomen met algemene stemmen.
Invoeging onderdeel na artikel I, onderdeel Q
Invoeging onderdeel na artikel I, onderdeel S
16  25 (Van Meenen) over instemmingsrecht medezeggenschap
Met dit amendement wordt het instemmingsrecht van de medezeggenschap geregeld voor
het besluit om een opleiding in het buitenland te starten. Hiermee wordt gewaarborgd dat
studenten en docenten uit de medezeggenschap, of benoemd door de
medezeggenschapsraad voldoende betrokken zijn geweest bij de afweging van de kansen
en risico’s die het opzetten daarvan met zich mee brengen.
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de
Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.
Diverse artikelen
19  20 (Rog en Asante) over doorberekenen toezicht kosten transnationaal onderwijs
Dit amendement regelt dat alle kosten die verband houden met het toezicht op
transnationaal onderwijs, worden doorberekend aan de instelling die transnationaal
onderwijs verzorgt. De bedragen die instellingen moeten betalen ter vergoeding van de
kosten worden door de minister vastgesteld.
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Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de
Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.

Verworpen en ingetrokken amendementen
Artikel I, onderdeel P
10 (Rog) over het niet uitbreiden van het profileringsfonds
De indiener is van mening dat het Profileringsfonds alleen ingezet moet worden voor
studenten die studeren aan de instelling zelf en niet voor een buitenlandse studie van deze
studenten. Om deze uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden van het fonds te
voorkomen, wordt deze uit het wetsvoorstel geschrapt.
Ingetrokken.
Toevoeging lid aan artikel 1.19 in artikel I, onderdeel A
18 (Van Meenen) over zware nahang bij AMvB over transnationaal onderwijs
Dit amendement regelt een zware nahang procedure voor de AMvB’s waarin nadere
voorschriften worden vastgesteld over het verzorgen van opleidingen in het buitenland en
over de gronden voor weigering en intrekking van de toestemming van de minister. De
indiener is van mening dat de Kamer, gezien het grote belang van dit artikel voor het
Nederlandse Hoger Onderwijs, inspraak moet hebben op de inhoud van de AMvB’s.
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.

Moties
23  28 (Van Meenen) over borgen van de academische vrijheid in transnationaal
onderwijs
Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS,
Klein, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep
Bontes/Van Klaveren en de PVV.
22 (Siderius en Jasper van Dijk) over volwaardig instemmingsrecht van de
medezeggenschap over een campus van de Rijksuniversiteit Groningen in China
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de PVV.
21 (Beertema) over voorkomen van een vestiging van de Rijksuniversiteit Groningen in
China
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie en de PVV.

