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Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 
in verband met de hervorming van het 
wetenschappelijk onderwijs 
(Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onder-
wijs in verband met de hervorming van het wetenschappelijk 
onderwijs (Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs). 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Diepenheim, 26 april 1971. 
JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de regeling 
van het wetenschappelijk onderwijs ten aanzien van de Neder-
landse universiteiten en hogescholen herziening behoeft; 

dat bij die herziening mede rekening moet worden gehouden 
met de toekomstige verhouding tussen het wetenschappelijk 
onderwijs en het hoger beroepsonderwijs; 

dat in verband hiermee wijzigingen dienen te worden aan-
gebracht in de Wet op het wetenschappelijk onderwijs en de 
Wet universitaire bestuurshervorming 1970; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Artikel I 

In de Wet op het wetenschappelijk onderwijs worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Aan artikel 2 wordt een derde lid toegevoegd luidende: 
3. De universiteiten en hogescholen hebben tevens, zoveel 

mogelijk in samenwerking met derden, tot taak de verzorging 
van het post-academisch onderwijs. 

B. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Na de definitie van „college van curatoren en curatoren" 

worden de volgende definities ingevoegd: 
faculteit: faculteit of afdeling en interfaculteit of tussen-

afdeling; 
cursusduur: de bij of krachtens de wet bepaalde duur van de 

fasen van het onderwijsprogramma dat de faculteit voor elke 
studierichting vaststelt. 

b. De definitie van „studenten ener universiteit of hoge-
school" wordt gelezen: 

studenten: zij die zijn ingeschreven aan een in artikel 15 ge-
noemde universiteit of hogeschool om deel te nemen aan het 
onderwijs ter voorbereiding op een der bij of krachtens deze 
wet geregelde examens dan wel om zich voor te bereiden op 
het verkrijgen van een getuigschrift van verricht wetenschappe-
lijk onderzoek, en zijn toegelaten tot het afleggen van die exa-
mens of tot de voorbereiding op het verkrijgen van dat ge-
tuigschrift. 

c. Na de definitie van „studenten" wordt de volgende defi-
nitie ingevoegd: 

inschrijvingsduur: de termijn gedurende welke zij die zijn 
toegelaten tot het afleggen van een der bij of krachtens deze 
wet geregelde examens als student kunnen zijn ingeschreven". 
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C. In de artikelen 17, derde lid, 18, tweede lid, 186»', derde 
lid en 19, tweede lid, vervallen de woorden „of baccalaureaats-
examen". 

D. Het opschrift boven artikel 23 wordt gelezen: 
§ 2. De doctoraten, de cursusduur, de examens, de toelating 

en de hoedanigheden 

E. Na artikel 23 wordt artikel 23tó ingevoegd, luidende: 
Artikel 23bis. Het cursusjaar vangt aan op 1 september. 

Het academisch statuut kan met betrekking tot de indeling 
van het cursusjaar nadere regels stellen. 

F. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het derde lid wordt gelezen: 
3. Het academisch statuut regelt in elk geval de vereisten 

voor het propedeutisch en het doctoraal examen in de onder-
scheiden studierichtingen. Het bepaalt voorts op welke wijze 
en in welke studierichtingen het getuigschrift van kandidaat 
kan worden verkregen en regelt de vereisten voor het verkrij-
gen van dat getuigschrift. 

b. Het vierde lid wordt gelezen: 
4. Hij die de faculteit mededeelt zich niet meer voor te be-

reiden op het afleggen van een examen in de gekozen studie-
richting, ontvangt vanwege de faculteit een verklaring, waarin 
in elk geval worden vermeld de examens, onderscheidenlijk de 
onderdelen daarvan, die hij met gunstig gevolg heeft af-
gelegd. 

c. Ingevoegd wordt een nieuw vijfde lid, luidende: 
5. De faculteit kan de bezitter van een doctoraal getuig-

schrift, die blijk heeft gegeven van geschikheid voor het ver-
richten van wetenschappelijk onderzoek, toelaten tot de voor-
bereiding op het verkrijgen van een getuigschrift van verricht 
wetenschappelijk onderzoek. Het academisch statuut regelt de 
vereisten en bepaalt de tijdsduur van deze voorbereiding. 

G. Na artikel 24 wordt ingevoegd artikel 2Abis, luidende: 
Artikel 24bis. 1. De cursusduur bedraagt in de propedeu-

tische fase een jaar en in de doctorale fase drie jaren. Het 
academisch statuut kan bepalen dat in bijzondere gevallen 
voor een studierichting de cursusduur voor een van de fasen 
ten hoogste een jaar meer bedraagt. 

2. Het academisch statuut bepaalt op welk tijdstip het ge-
tuigschrift van kandidaat kan worden verkregen. 

H. Artikel 29 wordt gelezen: 
Artikel 29. 1. Hij, die de leeftijd van vijf en twintig jaren 

heeft bereikt, wordt, zonder in het bezit te zijn van een der in 
de artikelen 26 en 27 bedoelde diploma's, toegelaten tot het 
afleggen van de examens in de gekozen studierichting, indien 
hij bij een door de faculteit van een der universiteiten en hoge-
scholen ingesteld toelatingsonderzoek blijk heeft gegeven van 
voldoende algemene ontwikkeling en van geschiktheid voor 
het afleggen van die examens. 

2. De bezitter van een ander dan de in artikel 27 genoemde 
diploma's van een school voor hoger beroepsonderwijs, als be-
doeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt toegelaten 
tot het afleggen van de examens in de gekozen studierichting, 
indien hij bij het in het eerste lid bedoelde toelatingsonderzoek 
blijk heeft gegeven van geschiktheid voor het afleggen van die 
examens. 

Het voorgaande is ook van toepassing op de bezitter van 
een diploma, genoemd in artikel 27, die toegelaten wil worden 
tot het afleggen van examens in een andere dan de in dat 
artikel bedoelde studierichtingen. 

3. Het academisch statuut kan bepalen, dat het bepaalde in 
het tweede lid van toepassing is op daarbij nader te noemen 
getuigschriften die met betrekking tot de toelating kunnen wor-
den gelijkgesteld met een diploma van een school voor hoger 
beroepsonderwijs. 

4. De bij dit onderzoek te stellen eisen worden door de 
faculteit vastgesteld, na overleg met de sectie van de Acade-
mische Raad wie zulks aangaat. Een aanvraag tot het afleggen 
van het toelatingsonderzoek wordt ingediend bij het bestuur van 
een universiteit of hogeschool. 

1. Artikel 32 wordt gelezen: 
Artikel 32. 1. Het academisch statuut regelt de vereisten 

voor het krachtens doctoraal examen verkrijgen van de hoe-
danigheden van meester in de rechten. 

2. Het academisch statuut regelt de vereisten en bepaalt de 
cursusduur voor het accountantsexamen en voor het na het 
doctoraal examen verkrijgen van de hoedanigheid van arts, 
apotheker, tandarts, dierenarts of psycholoog. 

3. Het academisch statuut regelt, voorzover daarin niet 
door of krachtens deze of andere wetten is voorzien, de ver-
eisten voor het krachtens universitair getuigschrift verkrijgen 
van onderwijsbevoegdheden. 

J. In de artikelen 42, tweede lid, 43bis, vierde lid, 66, eer-
ste lid, 131 onder c, 133, derde lid, 138, eerste lid, en 143 
wordt in de plaats van „studiejaar" gelezen: cursusjaar. 

K. In artikel 45, derde lid, wordt in de plaats van „artikel 
77, vierde lid" gelezen: artikel liter onder b. 

L. Artikel 59, derde lid, wordt gelezen: 
3. De faculteit draagt zorg voor de inrichting en de goede 

gang van het onderwijs. Zij stelt, na overleg met de sectie van 
de Academische Raad wie zulks aangaat, voor elke studierich-
ting een onderwijsprogramma vast en houdt toezicht op de na-
leving daarvan. 

Voorzover het onderwijs en de wetenschapsbeoefening in een 
bepaalde studierichting worden verzorgd door een subfacul-
teit of onderafdeling, wordt deze terzake gehoord. 

M. Artikel 63, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Het personeel van de universiteiten en hogescholen be-

staat uit het wetenschappelijk corps, de assistent-onderzoekers 
en andere wetenschappelijke assistenten en het overige per-
soneel. 

N. Het opschrift boven artikel 76 wordt gelezen: 
§ 7. Studenten en toehoorders 

0 . Artikel 76 vervalt. 

P. Artikel 77 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het eerste lid wordt gelezen: 
1. De inschrijving als student of als toehoorder geschiedt 

door of namens de rector magnificus tegen betaling van f 10,-. 
b. Het vierde, zesde en zevende lid vervallen. 
c. Het vijfde lid wordt vernummerd tot het vierde lid. 
Q. Na artikel 77 worden de volgende artikelen ingevoegd: 
Artikel 77bis. 1. Het recht op inschrijving als student geldt 

voor de inschrijvingsduur. 
2. De inschrijvingsduur voor de propedeutische en de doc-

torale fase bedraagt telkens een jaar meer dan de cursusduur 
voor die fasen. Het geheel of ten dele deelnemen aan het 
onderwijs voor een tweede of daarop volgende maal is uit-
gesloten, tenzij de faculteit in individuele gevallen anders be-
sluit. 

3. De inschrijvingsduur wordt, onverminderd het bepaalde 
in het tweede lid, met een door de faculteit te bepalen termijn 
verlengd: 

a. in geval van overmacht; 
b. indien een student gedurende de propedeutische fase 

een andere studierichting kiest; in dit geval bedraagt de ver-
lenging ten hoogste een jaar. 
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4. De inschrijvingsduur kan, onverminderd het bepaalde 
in het tweede lid, door de faculteit met een door haar te be-
palen termijn worden verlengd op grond van persoonlijke om-
standigheden van een student. Daartoe worden in elk geval 
gerekend: werkstudentschap in volledige dagtaak, langdurige 
ziekte en lidmaatschap van bestuursorganen van de universi-
teit of hogeschool. 

5. Wij kunnen besluiten, dat de inschrijving als student van 
personen die geen Nederlander zijn, aan een of meer der uni-
versiteiten en hogescholen, hetzij in het geheel, hetzij voor een 
of meer studierichtingen, voor bepaalde of onbepaalde tijd niet 
mag plaatsvinden, behoudens van geval tot geval te verlenen 
machtiging van Onze minister. Bij de machtiging kan zo nodig 
tevens worden bepaald, aan welke onderdelen van het onder-
wijs door de inschrijving kan worden deelgenomen. 

Artikel 77ter. De inschrijving als student geeft voor het 
cursusjaar, waarvoor zij geldt, het recht: 

a. deel te nemen aan het onderwijs aan de universiteit of 
hogeschool; 

b. toegang tot de bij deze instelling behorende wetenschap-
pelijke inrichtingen en verzamelingen, tenzij naar het oordeel 
van het bestuur van de instelling de aard of het belang van het 
onderwijs of van de beoefening der wetenschap zich daartegen 
verzet; 

c. gebruik te maken van de voorzieningen die ten behoeve 
van de studenten zijn getroffen. 

Artikel 77quater. 1. De inschrijving als toehoorder ge-
schiedt, indien en voorzover de faculteit van oordeel is dat het 
belang van het onderwijs in de gekozen studierichting zulks 
toelaat. 

2. De inschrijving als toehoorder geeft voor het cursusjaar, 
waarvoor zij geldt, het recht: 

a. het onderwijs geheel of gedeeltelijk bij te wonen aan de 
universiteit of hogeschool; 

b. toegang tot de bij deze instelling behorende wetenschap-
pelijke inrichtingen en verzamelingen, tenzij naar het oordeel 
van het bestuur van de instelling de aard of het belang van 
het onderwijs of van de beoefening der wetenschap zich daar-
tegen verzet. 

R. Artikel 78, eerste lid, wordt gelezen: 
1. De student is voor elk cursusjaar een collegegeld van 

f 200,- verschuldigd. De toehoorder is een bij algemene maat-
regel van bestuur te bepalen bedrag verschuldigd. 

S. Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd: 
a. Het eerste lid wordt gelezen: 
1. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur voor-

schriften vast omtrent het verlenen van studietoelagen aan 
studenten. 

b. In het tweede lid wordt in de plaats van „kandidaats-
examen" gelezen: propedeutisch examen. 

c. Toegevoegd wordt een derde lid, luidende: 
3. Het bestuur van de universiteit of hogeschool kan, op 

voorstel van de desbetreffende faculteit, aan studenten die zijn 
toegelaten tot de voorbereiding op het verkrijgen van een ge-
tuigschrift van verricht wetenschappelijk onderzoek, een bij-
zondere toelage verlenen. Onze minister stelt het bedrag van 
deze toelage vast en kan richtlijnen en aanwijzingen geven met 
betrekking tot het verlenen ervan. 

T. Artikel 95, derde lid, wordt gelezen: 
3. De artikelen 45, tweede lid, 77bis, 79 en 80 zijn van 

toepassing. 

U. In artikel 126 vervallen de woorden „de studenten van". 

V. Na artikel 143 wordt een nieuwe titel ingevoegd, lui-
dende: 

TITEL III A 

Het post-academisch onderwijs 
Artikel 143bis. 1. Post-academisch onderwijs stelt hen die 

maatschappelijke betrekkingen bekleden waarvoor een weten-
schappelijke opleiding vereist is of dienstig kan zijn, in staat 
zich regelmatig te verdiepen in ontwikkelingen in de weten-
schappen, met het oog op een zo goed mogelijke bekleding 
van hun betrekkingen. 

2. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur een 
nadere regeling vast voor het post-academisch onderwijs. Deze 
bevat regelen met betrekking tot de organisatie van een doel-
matige samenwerking terzake tussen de universiteiten en hoge-
scholen onderling alsook tussen deze instellingen en de maat-
schappij. Voorts wordt daarbij bepaald of en in hoeverre het 
bepaalde in titel III, afdeling I, van toepassing is. 

3. De kosten van post-academische cursussen worden in de 
regel gedragen door hen die aan cursussen deelnemen. Een 
rijksbijdrage kan worden verleend, op de voet van het bepaalde 
in de algemene maatregel van bestuur. 

W. Artikel 148, eerste lid, vervalt. 

Artikel II 
In de V/et universitaire bestuurshervorming 1970 {Stb. 601) 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. In artikel 1 vervalt de definitie van „studenten". 

B. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 
a. in het derde lid vervallen de woorden „met voor de fasen 

ervan de aanduiding van de cursusduur" en „en de tentamens"; 
en wordt in de plaats van „artikel 29, eerste lid" gelezen: artikel 
29, vierde lid. 

b. het vierde lid wordt gelezen: 
4. De vaststelling van de eisen, bedoeld in het derde lid 

onder b, behoeft de goedkeuring van de universiteitsraad, het 
college van dekanen gehoord. 

C. Artikel 49, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
a. de woorden „4, de nadere omschrijving van studenten" 

vervallen; 
b. in plaats van „47 tot en met 59" wordt gelezen: 47 tot 

en met 59, tweede lid, 59, vierde lid. 

Artikel III 
De wet kan worden aangehaald als „Wet herstructurering 

wetenschappelijk onderwijs". 

Artikel IV 
1. Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag 

na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt 
geplaatst. 

2. Zij vindt voor het eerst toepassing met ingang van een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. Dit tijdstip kan niet later 
worden gesteld dan op 1 september van het tweede kalenderjaar 
na het jaar van inwerkingtreding, met dien verstande dat met 
betrekking tot nader aan te wijzen studierichtingen door Ons 
een eerder tijdstip kan worden bepaald. 

Artikel V 

Voor de toepassing van de Wet universitaire bestuurshervor-
ming 1970 worden onder „studenten" mede begrepen zij, die 
aan een universiteit of hogeschool zijn ingeschreven voor het 
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deelnemen aan het onderwijs ter voorbereiding op het afleggen 
van een universitair examen voor een middelbare akte en zijn 
toegelaten tot het afleggen van dat examen. 

Artikel VI 

In het door de faculteitsraad overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 8, derde lid onder a, van de Wet universitaire be-
stuurshervorming 1970 op te stellen onderwijsprogramma, dient 
te worden voorzien in een overgangsregeling ten behoeve van 
die studenten, die vóór het tijdstip, waarop het bij of krachtens 
deze wet bepaalde voor het eerst toepassing vindt, reeds met 
de studie zijn begonnen. 

sing artikel 148, eerste lid, van de genoemde wet, zoals die 
bepaling luidde vóór de inwerkingtreding van deze wet. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

Artikel VII 
Ingeval vóór de inwerkingtreding van deze wet in een studie-

richting een baccalaureaatsexamen kon worden afgelegd, wordt 
daartoe alsnog de gelegenheid geboden gedurende drie cursus-
jaren na het tijdstip, waarop krachtens het bepaalde in artikel 
IV, tweede lid, het bij en krachtens deze wet bepaalde met be-
trekking tot die studierichting voor het eerst toepassing vindt. De minister van onderwijs en wetenschappen, 

Artikel VIII 
1. Degenen, die krachtens het bepaalde in artikel 148, eerste 

lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, zodra die 
bepaling luidde vóór de inwerkingtreding van deze wet, het 
recht hebben verkregen tot het voeren van de titel bacca-
laureus, behouden dat recht. 

2. Op degenen, die alsnog aan een Nederlandse universiteit 
of hogeschool in de zin van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs met goed gevolg een baccalaureaatsexamen hebben 
afgelegd krachtens het bepaalde in artikel VII, is van toepas-

De minister van landbouw en visserij, 

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, 


