Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 3 november 2006
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30832

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie van de
student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van
zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006
aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF,
Groep Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen stemden voor.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel IX, onderdelen Aa, Ab en G
8→13 (Joldersma/Tichelaar)
Dit amendement maakt het mogelijk nadere regels te stellen als studenten de flexibiliteit bij
in- en uitschrijven oneigenlijk gebruiken om studiemaanden te sparen. Leerrechten worden
voor een jaar toegekend en de student die de inschrijving beëindigt, mag niet gebruikte
leermaanden als studietegoed behouden. In het wetsvoorstel leerrechten is geregeld dat de
student zich inschrijft voor onbepaalde duur. Ook is geregeld dat een student te allen tijde een
verzoek mag indienen om de inschrijving te beëindigen en dat het instellingsbestuur dat moet
inwilligen.
Dit amendement maakt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te
stellen als uit analyse of evaluatie blijkt dat hiervan oneigenlijk gebruikt wordt gemaakt en er
onbedoelde negatieve effecten voortkomen uit de flexibele mogelijkheden tot in- en
uitschrijven.
Amendementen zijn in de 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.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om negatieve effecten op de kwaliteit van het onderwijs en de
uitvoerbaarheid voor de instellingen wanneer studenten telkenmale inen uitschrijven bij
dezelfde opleiding of vanwege strategische redenen meermalen switchen. Het amendement
voorziet ook in een voorhangbepaling.
Aangenomen. Tegen: GroenLinks

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel I, onderdeel EE, artikel 9.7
Artikel I, onderdeel VV, artikel 10.9
11 (Visser)
Dit amendement strekt ertoe te waarborgen dat de leden van de Raad van Toezicht absoluut
onafhankelijk zijn van de instelling waarop zij toezicht houden. De minister behoort hiertoe
de eindverantwoordelijkheid te hebben. Leden van de Raden van Toezicht worden daarom
benoemd door de minister.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD, SGP, LPF, Groep Wilders, Groep
Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen

MOTIES
9 (Visser) over een parlementair onderzoek naar het wetgevingsproces in de periode 20032006 in relatie tot de informatieverstrekking door instellingen voor hoger onderwijs
Afgevoerd van de agenda
10 (Vergeer) over een parlementaire enquête naar belemmeringen bij de invoering van een
nieuwe bekostigingssystematiek en besturingsfilosofie in het hoger onderwijs
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en Groep Eerdmans-Van Schijndel
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