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 datum 13 februari 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34735 

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)  

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 13 februari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de 

PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 

stemden voor.    

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel 1, onderdeel E 

10  11  12  19 (Bisschop c.s.) over het schrappen van de beoordeling goed en 

excellent. 

 

Dit amendement schrapt de mogelijkheid om opleidingen het oordeel goed en excellent toe 

te kennen. Uit de adviezen over het accreditatie-stelsel spreekt eenduidig de aanbeveling 

om van gedifferentieerde oordelen af te stappen. Met name het maken van onderscheid 

tussen de oordelen voldoende en goed blijkt lastig, zeker in een systeem van peer review. 

Accreditatie dient ervoor inzichtelijk te maken of al dan niet voldaan is aan de wettelijke 

voorwaarden voor basiskwaliteit, wat tot uitdrukking gebracht wordt in de oordelen 

voldoende en onvoldoende. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

SGP, het CDA en de ChristenUnie. 
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Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

13  23 (Bisschop) over schrappen van de extra zorgplicht voor kwaliteit. 

 

De aanwezigheid van dubbele toezichtregimes is een belangrijke bron van onnodige 

administratieve rompslomp. Instellingen zijn voor het verkrijgen van accreditatie verplicht 

om de kwaliteitszorg op orde te hebben. Volgens ondergetekende voegt een algemene 

zorgplicht bovenop de accreditatie daaraan niets wezenlijks toe, anders dan het risico op 

onnodige lastendruk.  Indien gebreken blijven bestaan in de kwaliteitszorg dient dat 

gevolgen te hebben voor de verleende accreditatie. Er zijn bovendien allerlei wettelijke 

verplichtingen die uitwerking geven aan de kwaliteitszorg en daarop kan in het kader van 

het toezicht naar het stelsel worden toegezien. Te denken valt aan de examencommissie, 

de opleidingscommissie en de medezeggenschap en betrokkenheid van studenten. Dit 

amendement schrapt daarom de extra zorgplicht voor kwaliteit 

Verworpen. Voor: 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD. 

 

Artikel 1, onderdeel E, na onderdeel 5.3 

14  20 (Özdil) over jaarlijkse bekendmaking van de instanties die ondersteuning bieden 

bij een visitatie door onafhankelijke deskundigen. 

 

Het is belangrijk dat evaluatiebureaus onafhankelijk zijn. Op dit moment zijn er verschillen 

in beoordelingen door deskundigen bij instellingen die worden ondersteund door 

verschillende evaluatiebureaus. De schijn van belangenverstrengeling moet te allen tijde 

voorkomen worden. Door de NVAO een overzicht met door haar goedgekeurde 

evaluatiebureaus te laten beheren wordt de kwaliteit en daarmee de onafhankelijkheid van 

de evaluatiebureaus gewaarborgd. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de PVV en FvD. 

 

Moties 

 

15 (Tielen) over een alternatief voor de gedifferentieerde beoordelingen. 

Aangenomen. Voor: DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de 

PVV en FvD. 

 

16 (Tielen) over evaluatie van de wet binnen drie jaar. 

Verworpen. Voor: de PvdA, DENK, 50PLUS, de VVD, de PVV en FvD. 

 

17 (Özdil en Westerveld) over altijd het wettelijke collegegeld betalen. 

Aangehouden. 

 

18 (Bisschop) over de aanspraak op de kindregelingen. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, 

de PVV en FvD. 


