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Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele
andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot
zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het
diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 4 juli 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel X, tweede lid van artikel 7.8a wordt vervangen
9  17 (Duisenberg) waarmee Mbo-opleidingen een groter deel van de associate degreeopleiding mogen verzorgen.
De indiener is van mening dat mbo-instellingen in staat kunnen zijn om een groter deel
van een associate degree-opleiding te verzorgen dan in het wetsvoorstel wordt
voorgesteld. Dat geldt in het bijzonder voor mbo-opleidingen met bepaalde specialisatie.
Dit amendement regelt dat mbo-instellingen, in overleg met een hbo-instelling, de ruimte
hiervoor krijgen. Met dit amendement wordt namelijk mogelijkheid van uitvoering door een
mbo-instelling uitgebreid doordat in bijzondere gevallen meer dan 50% kan worden
uitgevoerd door de mbo-instelling.

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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Zo zou bij een bepaalde specialisatie het wellicht wenselijk kunnen zijn voor de kwaliteit
van het onderwijs en in het belang van de student dat er een groter gedeelte plaatsvindt
op de locatie van de mbo-instelling. Een dergelijk verzoek moet worden gedaan door het in
stellingsbestuur van de hbo-instelling die de opleiding verzorgt. De minister hanteert een
transparante goedkeuringsprocedure. Door uitwerking van de criteria zal daarbij ook
geborgd zijn dat de student, ook als een mbo-instelling meer dan de helft van het
onderwijs uitvoert, nog steeds een gedeelte van het onderwijs bij de hogeschool volgt.
De indiener beoogt met dit amendement tevens het aanbod van het aantal ad-opleidingen
te vergroten. De kwaliteit van de diploma’s en de eisen die gesteld worden aan de
eindtermen blijven met dit amendement de verantwoordelijkheid van een hbo-instelling en
zijn zo dus geborgd. De indiener wijst er daarnaast op dat de minister een dergelijke
aanvraag vooraf moet goedkeuren. En dat in het buitenland het gebruikelijk is om als mboinstelling zelfstandig een ad-opleiding aan te bieden. De indiener wil op dit moment nog
niet zo ver gaan. Bij de monitor zal de minister de instroom, afstroom en de betrokkenheid
van het bedrijfsleven onderzoeken. De indiener verwacht dat daarbij ook de rol en
betekenis van de instelling voor beroepsonderwijs in het uitvoeren van de Ad-opleiding
worden onderzocht.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de
ChristenUnie, de PVV en FvD.

Verworpen en ingetrokken amendementen
Artikel I, onderdeel B en O
Artikel VI, onderdeel A
10 (Duisenberg), waarmee Hbo's ook alleen associate degree-opleidingen kunnen
aanbieden.
De indiener wil de belemmeringen in dit wetsvoorstel wegnemen zodat een bekostigde
hbo-instelling of een rechtspersoon hoger onderwijs (RPHO) kan bestaan wanneer deze
alleen associate degree-opleidingen aanbiedt. Dit kan zijn nadat alle andere hbo-bachelors
en hbo-masters zijn gestaakt of vanaf een eventuele oprichting van de onderwijsinstelling.
De indiener is van mening dat dit past bij de zelfstandigheid van de AD en instellingen de
ruimte kan geven zich in dit onderwijsniveau te specialiseren. De waarborging van de
kwaliteit zal net als bij elke AD of andere hbo-opleiding moeten lopen via de daarvoor
geëigende wegen. Nu de AD inhoudelijk los kan komen te staan van een hbo-bachelor,
rechtvaardigt volgens de indiener ook het geven van deze ruimte. Volledigheidshalve: de
indiener wil met dit amendement – vanzelfsprekend – de mogelijkheid behouden dat een
instelling zowel bachelor, AD als masteropleidingen aan kan bieden.
Verworpen. Voor: VVD, de PVV en FvD.
Artikel I, na onderdeel X
In artikel VI, onderdeel C, onder b en c, wordt telkens in artikel 7.3d na ”7.8a,”
ingevoegd: 7.8a1
11  12 (Beertema) waarmee het onderwijs aan associate degree-opleidingen fysiek
plaatsvindt bij ROC's.
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De reputatie en de uitstraling van het middelbaar beroepsonderwijs behoeven verbetering.
Dit amendement regelt dat de bekostigde zelfstandige Associate Degree-opleidingen fysiek
worden onderbracht in gebouwen van ROC’s (het Mbo) of op de campussen waar ook
ROC’s gevestigd zijn. De indiener beoogt hiermee dat de AD-opleidingen door deelnemers
van ROC’s worden gezien als topopleiding en als rolmodel en dat daarmee de ambitie van
ROC-deelnemers op de niveaus 2, 3 en 4 wordt gevoed.
Verworpen. Voor: PVV en FvD.
Diverse artikelen
13 (Van der Molen en Bruins) waarmee het afnemend beroepenveld wordt betrokken bij de
associate degree-opleiding.
Dit amendement regelt dat het afnemend beroepenveld betrokken is bij de inrichting van
de AD net zoals nu ook het geval is in het Mbo. Omdat de Mbo-instellingen tot 50% van de
opleiding verzorgen, is de indiener van mening dat we de betrokkenheid van het
afnemende beroepenveld ook bij de inrichting van de AD moeten regelen. Aansluiting is
gezocht bij de formulering in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het Ministerie betrekt
de betrokkenheid van het beroepenveld ook bij het geven van toestemming voor het
starten van een AD-opleiding. Het beroepenveld wordt vertegenwoordigd door de
Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven.
Ingetrokken.

Moties
14  18 (Özdil c.s.) over de nota van wijziging over de commissie van advies en het
toetsingskader voorleggen aan de Raad van State.
Verworpen. Voor: GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de
ChristenUnie.
15 (Beertema) over de benaming "associate degree" vervangen door een passende
Nederlandse benaming.
Verworpen. Voor: PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de PVV en FvD.
16 (Van der Molen) over betrokkenheid van het bedrijfsleven bij Ad-opleidingen.
Aangenomen met algemene stemmen.

