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Deel 1. Vooraf

HOOFDSTUK 1. INLEIDING
1.1. Concept-beleidsnota hoger onderwijs, autonomie en kwaliteit
Op 25 maart 1985 is de concept-beleidsnota «Hoger onderwijs, autonomie
en kwaliteit» aan de adviesorganen gezonden. In de concept-nota zijn
voorstellen gedaan tot wijziging van de besturing van het hoger onderwijs,
nader uitgewerkt in:
a. de introductie van een op versterking van autonomie gericht en
samenhangend planningsysteem,
b. voorstellen tot vergroting van de onderwijskundige autonomie,
c. de verdere uitwerking van de.kwaliteitsbewaking,
d. de vergroting van de samenhang tussen HBO, WO en OU.
In de loop van de maanden juni en juli hebben de daartoe uitgenodigde
adviesorganen commentaar geleverd op de concept-beleidsnota. De
volgende commentaren werden ontvangen:
* advies HBO-Raaddd. 28 juni 1985;
* advies Academische Raad dd. 20 juni 1985;
* advies Onderwijsraad dd. 31 juli 1985.
Deze commentaren worden integraal gevoegd bij deze beleidsnota,
evenals de conclusies waarover tijdens het op 3 juli gevoerde overleg in de
hoger onderwijs-overlegkamer overeenstemming is bereikt (bijlage V).
Ten einde de discussie in het veld te bevorderen, zijn enige nadere
initiatieven genomen. Zo werd een aantal deskundigen gevraagd de
concept-beleidsnota in de door het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen uitgegeven «Uitleg» van commentaar te voorzien.
1.2. Plaatsbepaling
Wie bestuurt, dient zichzelf regelmatig de vraag te stellen, of de besturing
voldoet aan de eisen van effectiviteit. Die vraag heeft ten aanzien van het
hoger onderwijs, bestaande uit wetenschappelijk onderwijs, hoger
beroepsonderwijs en de open universiteit, betrekking op inhoudelijke en
procedurele aspecten zoals:
- wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs door de besturing in
voldoende mate bevorderd?
- is er voldoende mogelijkheid voor zinvolle vernieuwing, zowel naar
inhoud als naar vorm?
Het is nodig daarbij het functioneren van verschillende bestuurlijke
instrumenten, zoals regelgeving, planning en bekostiging, in hun onderlinge
samenhang te bezien. Bovendien dient de wijze waarop thans de overheidssturing ten aanzien van het onderwijsprogramma via de studierichtingen
vorm krijgt kritisch te worden bezien. De evolutie in het hoger onderwijs
dient daarbij uitdrukkelijk te worden geplaatst in de maatschappelijk
relevante omgeving: de publieke sector, het bedrijfsleven, de internationale
betrekkingen.
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De hierna te adstrueren gevolgtrekkingen zijn:
a. de huidige besturing vertoont een aantal effectiviteitsgebreken
doordat:
1. de besturing niet globaal genoeg is en op te kleine eenheden is
gericht,
2. mede daardoor een aantal instrumenten niet optimaal werkt,
3. de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen voor hun onderwijs
niet voldoende tot haar recht komt,
4. de toetsing en bewaking van de kwaliteit van het geboden onderwijs
onvoldoende gestalte heeft gekregen;
b. de effectiviteit van de besturing kan worden verbeterd door:
1. globalisering van het sturingsniveau,
2. accentuering van de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen,
3. vormgeving van een adequaat systeem van kwaliteitsbewaking,
4. het realiseren van een betere onderlinge afstemming van het totaal
van het bestuurlijk instrumentarium.
Daarbij zal een verregaande harmonisatie, met inachtneming van de
bijzondere karakteristieken, van de onderscheiden onderdelen van het
hoger onderwijs mogelijk blijken.
Daarnaast lijkt het bij meer afstandelijk bestuur mogelijk om de hoofdpunten die thans zijn opgenomen in lagere regelgeving in de wet zelf vast.
te leggen en de uitwerking aan de instellingen over te laten. Zo zullen op
basis van het in deze nota gestelde, belangrijke delen van het Academisch
Statuut, het HBO-Statuut en het OU-Statuut overbodig blijken. De resterende
bepalingen kunnen naar de mening van ondergetekenden in de wet
worden opgenomen.
De opbouw van deze beleidsnota is als volgt.
In deel 2 wordt het beleidskader voor het hoger onderwijs geschetst,
waarna de probleemanalyse wordt aangescherpt en de grenzen van het
onderwerp van deze beleidsnota worden aangegeven en beargumenteerd.
In paragraaf 2.4 wordt onder meer aangegeven waarom het onderzoek in
deze beleidsnota slechts in afgeleide zin een rol speelt. Vervolgens worden
de hoofdlijnen van de gewenste besturingswijze geschetst, waarna in deel
3 de concrete voorstellen worden gedaan tot wijziging van (delen van) de
hoger onderwijswetgeving.
In deel 4 wordt ingegaan op de implementatie van de voorstellen en
wordt aandacht besteed aan de gewijzigde besturingswijze voor enige
andere beleidsterreinen.
1.3. Conclusies met betrekking tot de reacties op de concept-nota
Het verheugt ondergetekenden, dat de uitkomst van de discussie over de
concept-beleidsnota positief zijn. Nagenoeg unaniem worden de hoofdlijnen
van de voorstellen door de direct betrokkenen onderschreven. Kritiek is er
op een aantal punten van uitwerking en onderbouwing van de voorstellen.
In sommige gevallen werd dat veroorzaakt doordat de in de concept-beleidsnota gepresenteerde plannen nog niet volledig waren uitgewerkt (bij
voorbeeld: de kwaliteitsbewaking en de systematiek van eventuele toelatingsbeperkingen); in andere gevallen is er kritiek op de concrete inhoud
van de uitwerking; de Onderwijsraad is van mening, dat onvoldoende
aandacht is besteed aan de inhoud en het karakter van de onderscheiden
eigen verantwoordelijkheden van de overheid en van de instellingen.
Nu de hoofdlijnen van de nota in het onderwijsveld een goed onthaal
gevonden hebben en in staat blijken te zijn de betrokkenen te motiveren
- iets waar de Onderwijsraad terecht grote waarde aan toekent - is het
moment gekomen waarop aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal de
voorstellen in de vorm van een beleidsnota kunnen worden aangeboden.
De ondergetekenden handhaven de hoofdlijnen van hun voorstellen uit
de concept-beleidsnota in de thans voorliggende beleidsnota. Op de
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punten waarop commentaar is geleverd, zal bij de desbetreffende hoofdstukken worden ingegaan. Het commentaar heeft in enkele gevallen tot
nadere uitwerking en/of verduidelijking van de voorstellen geleid; in een
aantal gevallen zijn suggesties overgenomen.
De ondergetekenden spreken de hoop uit de voorstellen, zoals vervat in
deze beleidsnota, spoedig te kunnen bespreken met de Staten-Generaal,
opdat de voorbereiding van de indiening van een wetsontwerp ter implementatie van de voorstellen kan plaatsvinden. Daarbij wordt er vanuit
gegaan, dat het systeem niet eerder dan in het studiejaar 1987-1988 geheel
of gedeeltelijk kan worden ingevoerd.
De ondergetekenden stellen zich voor, dat - indien er met de StatenGeneraal overeenstemming wordt bereikt over de hoofdpunten van het
beleid - het vervolg op deze beleidsnota allereerst één wetsontwerp tot
herziening van de drie hoger onderwijswetten, WWO, WHBO en WOU, zal
zijn. Nadat de hoofdlijnen in de drie wetten zijn opgenomen, zal de ontwikkeling van één wet op het hoger onderwijs ter hand worden genomen.
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Deel 2. Beleidskader en
probleemanalyse

HOOFDSTUK 2. KARAKTERISTIEKEN VAN HET TE VOEREN HOGER
ONDERWIJSBELEID
2.1. De positie van het hoger onderwijs in het maatschappelijk bestel
Voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en techniek wordt in onze
maatschappij veel verwacht van het stelsel van hoger onderwijs. Kennisverwerving, kennistoepassing en kennisoverdracht vormen een uiterst
belangrijke stimulans voor de maatschappelijke en economische vooruitgang.
De eisen die de samenleving aan het hoger onderwijs stelt zijn dientengevolge aan voortdurende verandering onderhevig, waarbij uiteraard het
hoger onderwijssysteem niet slechts reageert maar ook mede actief vorm
geeft aan het ontstaan van nieuwe maatschappelijke en economische
mogelijkheden.
Naast de ontwikkeling aan de zijde van de afnemers van de «produkten»
van het hoger onderwijssysteem, doen zich ook ontwikkelingen voor aan
de vraagzijde van het hoger onderwijs. Daarbij is een grotere behoefte aan,
al dan niet individuele, differentiatie en variëteit te verwachten dan in het
vigerende systeem tot uitdrukking kan worden gebracht. Dit komt omdat
de ontwikkelingen aan de vraagzijde nieuwe eisen stellen aan de opleidingen.
Dit betekent soms de introductie van nieuwe beroepsgerichte opleidingen
of het uitspreken van de behoefte aan meer algemeen gericht initieel
onderwijs, naast de bestaande meer gespecialiseerde opleidingen (zie o.a.
de resultaten van het open overleg commissie-Wagner, het eindrapport van
de COHO: eenheid en verscheidenheid, het rapport convergent onderwijsmodel en het rapport aansluiting letterenstudies-bedrijfsleven). Voorts is er
een ontwikkeling gaande, waarbij de behoefte aan gespecialiseerde
post-initiële beroepsopleidingen wordt gespecificeerd. In aansluiting op het
ter zake van dit onderwerp gevoerde overleg met de Centrale Raad voor
Ondernemingen (kamerstukken II, 18600 hoofdstuk VIII, nr. 83) hebben de
ondergetekenden een wetsvoorstel bij de Kamer ingediend ter aanpassing
van de Wet twee-fasenstructuur w.o. (kamerstukken II, nr. 19105).
Van belang is vast te stellen, dat in de achter ons liggende jaren de
maatschappelijke vervlechting van het hoger onderwijs, met name het
wetenschappelijk onderwijs, aanzienlijk is toegenomen. Een en ander heeft
geleid tot een sterkere betrokkenheid van instellingen van wetenschappelijk
onderwijs bij maatschappelijke en economische activiteiten, veelal met een
specifiek regionale uitwerking. Ook in het h.b.o., waarin de directie gerichtheid op een maatschappelijke functie steeds een identiteitsbepalend
uitgangspunt was, is een uitbreiding van het scala van activiteiten en de
regionale betrokkenheid duidelijk waarneembaar.
Het hoger onderwijs heeft zich, binnen de grenzen van de regelingen die
bij of krachtens de wet zijn gesteld, tot nu toe adequaat kunnen ontwikkelen.
Het tot volle wasdom komen van de Open Universiteit zal daartoe verder
bijdragen. Nederland mag zich bovendien verheugen in een stijgend
deelnemerspercentage aan het hoger onderwijs, zodat de relatieve achterstand ten opzichte van de meeste andere geïndustrialiseerde landen wordt
ingelopen.
Over een aantal randvoorwaarden waarbinnen het onderwijs vorm heeft
gekregen, zoals de opbouw in twee fasen, de cursusduur, de limitering van
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de inschrijvingsduur, is het laatste decennium, met name wat betreft het
wetenschappelijk onderwijs, intensief van gedachten gewisseld. Een en
ander heeft ertoe geleid, dat in de Wet twee-fasenstructuur w.o. de randvoorwaarden voor het opleidingsmodel voor het wetenschappelijk onderwijs
van de komende jaren zijn geschetst. De Wet HBO sluit voor het hoger
beroepsonderwijs bij deze systematiek aan. De Wet Open Universiteit biedt
het kader voor de ontwikkeling van het open hoger afstandsonderwijs.
De overheidszorg voor het hoger onderwijs beperkt zich niet tot het
stellen van randvoorwaarden die betrekking hebben op de opbouw ervan.
Die zorg strekt zich ook uit tot het terrein van de inhoud en de kwaliteit van
het onderwijs.
Te dien aanzien rijst de vraag of binnen de thans vastliggende randvoorwaarden de taken effectief kunnen worden vervuld: zijn de instellingen in
staat om vanuit een stabiele, maar niet verstarde, positie slagvaardig aan
te sluiten bij en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen? Voorziet de
bestaande structuur in voldoende mate in mogelijkheden om kennis,
ervaring en toepassing uit andere onderdelen van het hoger onderwijs bij
de programmering te betrekken? Kan het hoger onderwijs binnen het
vigerende systeem voldoende aansluiting op de arbeidsmarkt realiseren?
Wordt in de huidige structuur voldoende tegemoetgekomen aan de
variëteit in individuele opleidingsbehoefte?
Naar het oordeel van velen in en rond het hoger onderwijssysteem is het
vigerende bestuurlijke en juridische instrumentarium van het hoger
onderwijs niet langer optimaal voor het in de toekomst kunnen voldoen
aan de eisen die aan het systeem gesteld moeten worden. In het antwoord
op de hierboven geformuleerde vraagpunten ligt een opvatting besloten
die vraagt om een pluriforme en gedecentraliseerde beleidsvorming in het
hoger onderwijs. De dynamieken de onvoorspelbaarheid van de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkeling maken, dat uniformerende en
centraliserende procedures tot de hoogst noodzakelijke moeten worden
teruggebracht. Slechts dan kunnen instellingen een eigen onderwijs- en
onderzoekbeleid voeren en effectueren en slechts dan wordt gewaarborgd,
dat de pluriformiteit en variëteit in behoefte een vertaling in onderwijs en
onderzoek kunnen krijgen.
Traditioneel is de autonomie van onderwijs en onderzoek voor instellingen
in Nederland groot. Toch kan niet ontkend worden, dat ondanks deze
autonomie er sterk uniformerende tendenties in het hoger onderwijssysteem
zijn die bevorderd worden door procedures en regelingen die, zonder de
inhoud van het onderwijs rechtstreeks te bepalen, ertoe leiden dat een
grote mate van uniformiteit en gelijkheid in waardering ontstaat. Er dient in
dit kader te worden gezocht naar mechanismen die de beweeglijkheid van het
hoger onderwijssysteem stimuleren. Daarbij kan de rol die de overheid
thans in het systeem speelt niet buiten beschouwing worden gelaten, in
het bijzonder de bevoegdheidsverdeling tussen overheid en instellingen en
de instrumenten waarmee die bevoegdheden geëffectueerd worden.
Aan de ontwikkeling van een aangepast instrumentarium voor de
regeling ligt een aantal algemene doelstellingen van het hoger onderwijs
ten grondslag:
a. het leveren van een voorbereiding op het maatschappelijk functioneren
van individuen en het voorzien in de vraag naar hoger opgeleiden;
b. de individuele ontplooiing van de studerenden;
c. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap,
de techniek en de beroepspraktijk;
d. in samenhang met de punten a, b en c het vervullen van een kritische
functie binnen de samenleving.
Deze algemene doelstellingen moeten worden gerealiseerd binnen het
uitgangspunt van hoger onderwijs voor velen: ieder die dit wenst en die de
in de wet genoemde kwalificaties heeft, dient de gelegenheid te hebben
zijn kennis en vaardigheden in het initiële hoger onderwijs zodanig te
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ontplooien, dat hij een eigen bijdrage kan geven aan de ontwikkeling van
de maatschappij. Vanuit deze algemene doelstellingen zijn de volgende
desiderata te formuleren waaraan het beleid van de overheid moet voldoen:
a. gewaarborgd dient te worden, dat het hoger onderwijs, wat betreft de
organisatie en de inhoud, dusdanig flexibel is, dat het onderwijsaanbod
naar vorm en inhoud tijdig kan worden aangepast aan veranderende
onderwijsbehoeften;
b. het dient de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de instellingen
te vergroten en de ontplooiingsmogelijkheden van instellingen en studenten
te bevorderen;
c. het dient voldoende stimulansen te bevatten tot een doelmatig,
kwalitatief hoogwaardig en gedifferentieerd systeem van hoger onderwijs;
d. de relatie tussen samenleving en instellingen van hoger onderwijs
moet worden versterkt: het hoger onderwijs moet onder andere kunnen
bijdragen tot de oplossing van maatschappelijke problemen en industriële
vernieuwing;
e. de overheid dient de mogelijkheid te hebben om door haar essentieel
geachte ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs te stimuleren en haar
coördinerende en kwaliteitsbewakende rol uit te oefenen;
f. de besturingslast in het gehele hoger onderwijssysteem dient, zo
mogelijk, te verminderen.
Vanuit deze desiderata zullen het huidige beleidsvoeringssysteem - in
deze nota besturingsconceptie genoemd - en de huidige bevoegdheidsverdeling tussen overheid en instellingen beoordeeld moeten worden. Deze
toetsing leidt tot voorstellen voor wijziging van regelgeving.
2.2. Autonomie en kwaliteit
Het begrippenpaar autonomie en kwaliteit vervult in deze nota een
centrale rol: het geeft de richting van het beleid aan. Door de Onderwijsraad is opgemerkt dat er geen logische en vanzelfsprekende relatie
tussen deze beide begrippen bestaat en dat derhalve niet simpelweg
verondersteld mag worden, dat vergroting van autonomie ook direct leidt
tot verbetering van kwaliteit.
De ondergetekenden zijn het met deze kanttekening van de Onderwijsraad
als zodanig eens, maar komen - gegeven de introductie van een groot
aantal andere op het doel gerichte voorstellen - uitdrukkelijk tot een andere
conclusie.
Tegen de achtergrond van wat in de paragraaf 2.1 is opgemerkt, zal
vanwege de toenemende variëteiten vernieuwingsbehoefte, de beleidsruinv
te van de instellingen vergroot moeten worden. Daarmede zijn uiteraard de
inhoudelijke variëteit en de kwaliteitsverhoging nog geen werkelijkheid,
maar de vergroting van de autonomie van de instellingen wordt als een
noodzakelijke voorwaarde daarvoor gezien. Het benutten van deze beleidsruimte voor de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs in de
hier bedoelde zin is een verantwoordelijkheid van de instellingen. De
ondergetekenden stellen zich daarbij een systeem voor waarin het benutten
van die beleidsruimte zich zelf beloont. Het in deze nota voorgestelde
beleidsinstrumentarium is dan ook op deze vorm van systeem-dynamisering
gericht. Centrale regelgeving en procedures gericht op waarborgen van
formele aard vooraf zullen vervangen moeten worden door een vergroting
van de aandacht voor de evaluatie van de resultaten en het feitelijk functioneren van het systeem.
Deze verschuiving in de aard van de besturingsconceptie is tevens
ingegeven door de constatering, dat de overheid niet over de expertise
beschikt om tot op gedetailleerd niveau binnen de instellingsorganisatie
uitspraken te doen over de gewenste ontwikkelingen. Het hoger onderwijsveld is te divers en gespecialiseerd om vanuit de overheid te allen tijde
hieromtrent zinvolle uitspraken te doen.
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In de commentaren op de concept-beleidsnota is hier en daar tot uitdrukking gebracht, dat de vanuit de instellingen geïnitieerde vernieuwingen
over het algemeen zonder veel problemen werden gesanctioneerd door de
overheid. Hierbij werd gewezen op het feit, dat wijzigingen in het bijzonder
deel van het Academisch Statuut vrijwel altijd op voorstel vanuit het
onderwijsveld tot stand werden gebracht.
De ondergetekenden vragen zich af, of in die gevallen, waarin de overheid
zelf niet tot een zelfstandig gekwalificeerd oordeel kan komen, sprake is
van een zinvolle overheidsbemoeienis. Heeft het legitimeren van dergelijke
activiteiten door de overheid enige zin? Betreft het hier feitelijk geen
«schijn-legitimatie»?
Als vanuit de overheid gerichte sturing gewenst is, dan behoort deze ook
doelmatig en effectief te kunnen worden uitgevoerd. Het in stand houden
van bovenbedoelde, min of meer zinledige, overheidslegitimatie heeft als
zodanig geen waarde en leidt tot een aantal negatieve gevolgen.
In de huidige praktijk lokt formele opname van een studierichting in het
bijzonder deel van het statuut tot specifieke claims uit de instellingen in de
richting van de overheid uit, maar het veroorzaakt ook dergelijke claims
binnen de instellingen zelf. Mede door het uniformerende karakter van de
formuleringen in het statuut, leidt de in het wetenschappelijk onderwijs
vigerende besturingssystematiek voorts tot een verhulling van de werkelijke
inhoud van opleidingen. De begrippen zoals in de regelgeving gehanteerd,
dienen ter «etikettering» van de programma's, terwijl andere begrippen
misschien een betere representatie zouden vormen van de werkelijke
inhoud. Dit is nadelig voor de herkenbaarheid en is zowel voor studenten als
voor de afnemers ongewenst. Naar het oordeel van de ondergetekenden
leidt deze vorm van sturing steeds vaker tot een leeg ritueel met, zoals hier
aangegeven, een aantal ongewenste neveneffecten.
2.3. Verantwoordelijkheidsverdeling
De ondergetekenden stellen in deze nota voor afstand te scheppen
tussen overheid en instellingen, waarbij te onderscheiden verantwoordelijkheden opnieuw worden gedefinieerd met het doel de in hoofdstuk 2.1
geformuleerde algemene doelstellingen en desiderata tot ontwikkeling te
laten komen. Hiermee is niet ten principale de stelling betrokken, dat
sturing door de overheid te allen tijde afstandelijk of globaal van aard dient
te zijn. De intensiteit van de sturing door de overheid dient overeen te
komen met de door de overheid te dragen en te legitimeren verantwoordelijkheid en dient aan regelmatige herijking onderworpen te worden.
De herdefiniëring van verantwoordelijkheden van de instellingen wordt
bezien in het licht van de onder 2.1 genoemde doelstellingen. Op basis
daarvan ontstaat een beeld van de instellingen waarbij zij voldoen aan de
vraag naar onderwijs en kennis van allerlei, elkaar deels overlappende,
«cliënten»: studenten, wetenschap en techniek, beroepsbeoefenaren en de
samenleving in het algemeen. Wil deze doelstelling binnen bereik blijven,
dan zullen de instellingen in hoge mate ontvankelijk moeten kunnen zijn
voor signalen uit de maatschappelijke subsystemen.
Niét gekozen wordt voor een structuur waarbij signalen langs een
omweg, bij voorbeeld via een hiërarchisch boven de instellingen geplaatst
planningcircuit c.q. via de overheid, aan de instellingen worden doorgegeven. Dat zou immers betekenen, dat het realiseren van de genoemde
doeleinden de primaire verantwoordelijkheid van de overheid zou zijn,
hetgeen slechts zou leiden tot een aanscherping van de huidige, minder op
de toekomstige situatie toegesneden, besturingswijze. Gestreefd wordt
naar een situatie waarbij instellingen zelf in directe interactie met maatschappelijke subsystemen op signalen kunnen reageren bij het bepalen
van hun eigen beleid. Gestreefd wordt kortom naar een zoveel mogelijk
zelfregulerend systeem van hoger onderwijs. Voorwaarden hiertoe zijn:
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1. Belemmeringen in de relatie tussen overheid en instellingen voor de
eigen profileringsactiviteit van de instellingen dienen opgeheven te
worden. Op basis van een kritisch doorlichten van het huidige instrumentarium dienen verantwoordelijkheden te worden geherdefinieerd zodat
regelgeving en bevoegdheidsverdeling daarop kunnen worden afgestemd.
2. Het interne management van de instellingen dient zodanig te kunnen
funcioneren, dat de eigen profilering ook gestalte kan krijgen.
3. De relatie overheid - instellingen zal, meer dan in het verleden het
geval is geweest, gekenmerkt worden door communicatie en interactie.
Gegeven het vorenstaande zal de invulling van de verantwoordelijkheid
van de overheid voor het hoger onderwijssysteem op een andere wijze
dienen te geschieden dan thans het geval is; zij zal het functioneren van
het stelsel op een efficiënte wijze volgen en toetsen aan de functies die het
systeem behoort te vervullen. Op basis van deze informatie en de maatschappelijke behoefte zal de overheid een rol blijven vervullen in de
ontwikkeling van het hoger onderwijssysteem.
Bij elke verdergaande ingreep zal gewaakt dienen te worden tegen het
opnieuw opwerpen van de eerder genoemde belemmeringen, die de eigen
verantwoordelijkheid van de instellingen beperken, zonder dat zulks vanuit
de algemene of specifieke verantwoordelijkheid van de overheid kan
worden gelegitimeerd.
2.4. Reikwijdte van de nota
Deze nota behandelt enkele centrale aspecten van het beleid ten aanzien
van het hoger onderwijs, evenwel niet alle. De redenering die in de nota
gevolgd is, vindt zijn vertrekpunten in de primaire processen die er in de
instellingen plaatsvinden.
Uiteraard hebben de wijzigingen die in de besturing plaatsvinden ook
gevolgen voor overige processen in de instellingen. Daarvan worden er
enkele behandeld.
Naar het oordeel van de ondergetekenden is het beleid ten aanzien van
het onderzoek, zoals dit zich in het wetenschappelijk onderwijs heeft ontwikkeld in de context van de voorwaardelijke financiering (over welk onderwerp
de Kamer een afzonderlijke notitie zal bereiken) in lijn met hetgeen hier
voorgesteld wordt, zodat aan dit aspect van het hoger onderwijs niet
expliciet aandacht behoeft te worden gegeven (zie voorts bijlage X van
hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting). Bij de onderzoektaak staat de
verantwoordelijkheid van de instellingen voorop. De overheid vervult een
systeembewakende rol door middel van een stelsel van kwaliteitsbewaking.
Nader aandacht zal moeten worden geschonken aan de vraag hoe de
evaluatieprocedures voor onderzoek en onderwijs doelmatig, in onderling
verband, kunnen worden ontwikkeld.
In deze nota wordt ook op de problematiek van de interne bestuursstructuur van de instellingen niet nader ingegaan. Wat dit onderwerp betreft,
gaan de ondergetekenden er vanuit, dat in de recent herziene Wet op het
wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1985, ) de systematiek van de bestuursstructuur voor het wetenschappelijk onderwijs thans een gegeven is.
Met betrekking tot het h.b.o. hebben de ondergetekenden hun plannen
gepubliceerd in de notitie «Meer over management» (kamerstukken II,
19132).
Deze beleidsnota heeft ook tot doel de samenhang in het hoger onderwijs
te vergroten. Te dien einde wordt de wijze van besturing door de overheid
van de drie deelsystemen van het hoger onderwijs zoveel mogelijk op één
lijn gebracht, uiteraard voor zover zich dat verdraagt met de essentiële
karakteristieken van de instellingen. Vanuit een dergelijke situatie, en zeker
wanneer het h.b.o. het STC-proces voltooid heeft, kunnen samenwerkingspatronen tussen h.b.o. en w.o. en o.u. zonder tussenkomst van de overheid
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ontstaan. Gegeven deze beleidslijn achten de ondergetekenden het tot
stand brengen van een afzonderlijke Kaderwet als ontwikkelingsinstrument
een overbodige stap op weg naar één wet op het hoger onderwijs. Mededeling van het besluit af te zien van een indiening van een Kaderwet hoger
onderwijs is aan de Staten-Generaal gedaan bij brief van 25 april 1985
(kamerstukken II, 18 600 hst. VIII, nr. 77).

HOOFDSTUK 3. DE HUIDIGE BESTURINGSWIJZE
3.1. Inleiding
Uitgaande van de in hoofdstuk 2 genoemde uitgangspunten, doelstellingen en karakteristieken van het hoger onderwijsbeleid, zijn er een aantal
knelpunten te signaleren in de wijze waarop nu de besturing plaatsvindt.
Daarmede is geenszins geïmpliceerd, dat het huidige stelsel niet functioneert
of in ernstige mate te kort schiet. Het gaat thans echter om het verbeteren
van de voorwaarden waaronder de instellingen functioneren. Naar het
oordeel van de beide ondergetekenden hebben deze knelpunten als
gemeenschappelijk kenmerk de mate van gedetailleerdheid van de overheidsbemoeienis, waardoor de instellingen hun eigen verantwoordelijkheid
in onvoldoende mate kunnen doen gelden.
De relatie tussen overheid en instellingen ligt in belangrijke mate vast in
wet en regelgeving. In die regelgeving is onder andere vastgelegd:
a. de planning-en bekostigingsstructuur;
b. de onderwijs- en onderzoekstructuur;
c. elementen van kwaliteitsbewaking;
d. bestuursstructuur, rechten en plichten van betrokkenen.
In dit hoofdstuk zullen in kort bestek een aantal van deze elementen
nader worden geanalyseerd en zal worden bezien waar zich de voornaamste
knelpunten voordoen. In deel 3 zullen vervolgens voorstellen tot herziening
van de besturingswijze worden gepresenteerd.
3.2. De vernieuwingsgrenzen van onderwijs en onderzoek
De huidige besturingsconceptie van het hoger onderwijssysteem, zoals
die is neergelegd in de wetten of wetsvoorstellen voor de deelsystemen
van het hoger onderwijs, gaat uit van het opnemen van een aantal centrale
doelstellingen en uitgangspunten in de wet en van de nadere uitwerking
van de onderwijskundige systematiek (mede gebruikt voor de planningsystematiek) in een statuut. In dat statuut wordt een onderscheid gemaakt
tussen een «algemeen deel» en een «bijzonder deel». In het bijzonder deel
worden de onderwijseenheden (zoals de studierichtingen en de opleidingen
van de tweede fase) opgesomd en globaal naar inhoud gekenmerkt.
Voor de bepalingen in de Wet open universiteit (1984, Stb. 573) en de
Wet op het hoger beroepsonderwijs (1985, Stb. 80) heeft het Academisch
Statuut (op basis van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs) model
gestaan.
In toenemende mate wordt de functionaliteit van (onderdelen van) de
statuten ter discussie gesteld. Deze discussie betreft in eerste instantie het
Academisch Statuut en met name het bijzonder deel. Recentelijk zijn er
kritische opmerkingen gemaakt in de Staten-Generaal over de functie van
het statuut (zie o.a. de behandeling van de met de taakverdeling in het
wetenschappelijk onderwijs samenhangende wetgeving). Ook vanuit de
Academische Raad is aandacht gevraagd voor de onderwijskundige
nadelen van de huidige inrichting van het bijzonder deel (o.a. rapport van
de studiegroep academisch statuut (werkgroep van de COVWO), december
1983, en de nota « Naar een een convergent model voor het hoger onderwijs»,
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augustus 1983). In de recente ontwikkelingsplannen van de instellingen van
wetenschappelijk onderwijs wordt het bijzonder deel van het statuut
gekritiseerd vanwege de vernieuwingsonvriendelijke werking ervan.
De knelpunten zijn tweeërlei. Ten eerste is er sprake van het niet langer
voldoen aan de aan het statuut gestelde doelstellingen. Ten tweede vormt
de huidige opbouw van het statuut, met name het bijzonder deel daarvan,
een belemmering voor de ontwikkeling van het onderwijs.
Aan de Onderwijsraad is weliswaar toe te geven dat de instellingen van
met name wetenschappelijk onderwijs in sommige gevallen de wel
bestaande mogelijkheden onvoldoende hebben benut, maar dat neemt niet
weg, dat het stelsel als zodanig snelle veranderingen niet bevordert, en laat
onverlet dat ongewenste bij-effecten optreden.
Aan het statuut zijn verschillende functies toegeschreven. In de eerste
plaats heeft het een kwaliteitsbewakende functie. Ten tweede dient het in
samenhang hiermee garant te staan voor een bepaald civiel effect. Ten
derde kan het mogelijkheden bieden tot identificatie en vergelijkbaarheid
van het onderwijsaanbod. Ten vierde kan het fungeren als een inhoudelijk
sturingselement. Ten vijfde vormen de in het statuut onderscheiden
studierichtingen het aangrijpingspunt voor uitspraken inzake bekostiging
van het onderwijs.
Naar het de ondergetekenden voorkomt wordt aan deze, overigens nogal
ongelijksoortige, functies thans in onvoldoende mate recht gedaan. De
kwaliteitsbewakende functie wordt door het statuut niet adequaat vervuld;
het civiel effect staat zelden in directe relatie tot de inhoud van het statuut,
met uitzondering van die studierichtingen waarvoor het civiel effect
afzonderlijk is geregeld. Ook als identificatiemogelijkheid heeft het statuut
aan waarde ingeboet. Sturing op het niveau van de studierichting is niet in
alle opzichten doelmatig gebleken. Als basis voor de bekostiging zijn de
bepalingen uit het statuut niet strikt noodzakelijk: met behulp van van
curriculumprofielen kan immers op andere wijze in de grondslagen voor de
berekening van rijksbijdragen worden voorzien. In een bij deze nota
gevoegde analyse (bijlage I) worden de achtergronden van het Academisch
Statuut en het functioneren daarvan nader belicht.
De inrichting van het bijzonder deel van het Academisch Statuut draagt
er zorg voor, dat in beginsel geen andere dan erkende studierichtingen van
overheidswege worden bekostigd. Erkend is een studierichting als deze in
het bijzonder deel is opgenomen. In deze systematiek vindt, afgezien van
zogenaamde «experimentele» en «vrije» studierichtingen, geen erkenning
van studierichtingen plaats dan in het statuut. Daarmede is evenwel tevens
een nadeel van het systeem aangegeven: elke majeure wijziging van
onderwijsinhoud, of verandering in de onderlinge combineerbaarheid van
programma-onderdelen, dient in principe te worden geformaliseerd in het
bijzonder deel. Dit heeft een verstarrende uitwerking op het onderwijsaanbod: het staat de ontwikkeling van vernieuwingen in de weg en zorgt voor
onnodige procedures. De weg om een studierichting opgenomen te krijgen
in het statuut is, afgezien van die gevallen waarin tot directe opname in het
statuut wordt besloten, een lange. Krachtens artikel 20 van de WWO (of
artikel 25 van de WHBO) kan een instelling een zgn. experimentele studierichting aanvragen. Met toestemming van de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen, na advies van de Onderwijsraad en de Academische
Raad, kan een instelling met het experiment starten. Na een evaluatie
wordt na uiterlijk 10 jaar besloten of de studierichting zal worden opgenomen
in het bijzonder deel. Indien niet wordt besloten tot institutionalisering,
vervalt de experimentele studierichting in de status van voordien: in het
algemeen een differentiatie van een reeds bestaande studierichting. Het
feit dat slechts via deze weg vernieuwingen van enige omvang kunnen
worden doorgevoerd, heeft voor het wetenschappelijk onderwijs geleid tot
een steeds toenemende proliferatie van zelfstandige studierichtingen. Ook
het feit dat opname in het bijzonder deel van het statuut in de praktijk als
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het verkrijgen van een zelfstandige status voor het vakgebied wordt gezien,
leidde de laatste jaren tot een toename van het aantal studierichtingen in
het statuut.
Een ander bezwaar tegen de huidige systematiek is, dat op min of meer
gedetailleerde wijze wordt voorgeschreven op welke vakken de examenonderdelen betrekking moeten hebben. De opsomming is weliswaar in de
loop der jaren steeds globaler geworden, maar via de ter zake in het statuut
gestelde eisen en het verplichtende karakter ervan, wordt, tot op zekere
hoogte gedetailleerd, een aanwijzing gegeven voor de inrichting en inhoud
van het onderwijsprogramma.
In de praktijk zijn deze bepalingen eerder een hinderpaal gebleken in de
ontwikkeling van antwoorden op actuele wetenschappelijke paradigma's
dan een garantie voor de gelijkwaardigheid van de studierichtingen met
dezelfde naam bij de onderscheiden instellingen. Aan de instellingen van
wetenschappelijk onderwijs staat bij gewenste snelle aanpassingen geen
andere weg open dan via artikel 20 WWO een nieuwe studierichting aan te
vragen, dan wel differentiaties aan te bieden die eigenlijk niet binnen de
bepalingen van het statuut pasten.
Het feit dat voor de studierichtingen in hoofdlijnen de aandachtspunten
in het bijzonder deel zijn geschetst, op basis waarvan binnen de faculteiten
ruimte voor verplichte onderdelen in de programma's wordt geclaimd betekent, dat de ruimte voor studenten om op een eigen wijze het programma
samen te stellen beperkt is. Weliswaar bestaat er in het wetenschappelijk
onderwijs de mogelijkheid van een vrij doctoraal examen, maar deze weg
wordt slechts in weinig gevallen bewandeld. Reden hiervoor is met name
gelegen in het feit dat studenten, via een veelal langdurige besluitvormingsprocedure, moeite hebben met het vaststellen van een grensoverschrijdend
vakkenpakket, omdat de onderdelen van het onderwijsaanbod in ongelijksoortige en onoverzichtelijke onderdelen zijn opgedeeld. Daarbij komt dat
er soms getwijfeld wordt aan de waarde van een zo opgebouwd programma
in relatie tot het reguliere programma. De ondergetekenden achten het van
belang, dat de instellingen de studenten een grotere vrijheid geven bij het
maken van een selectie uit het onderwijsaanbod. De vergroting van de
vrijheid voor zowel student als instelling moet ertoe leiden, dat er nieuwe
combinatie van bestaande onderdelen tot stand kunnen komen. In die
situatie is het niet langer noodzakelijk om nieuwe initiatieven te formaliseren
via de lange weg van de experimentele studierichting en de opneming in
het statuut, maar kunnen binnen de instellingen van hoger onderwijs zelf
voorzieningen worden getroffen die grensoverschrijdingen mogelijk
maken.
3.3. De planning van het hoger onderwijs
Het planningdenken in het hoger onderwijs is de laatste jaren sterk in
beweging gekomen. Met name vanuit het wetenschappelijk onderwijs en
het hoger beroepsonderwijs zijn initiatieven ontwikkeld, die hebben
bijgedragen tot de ontwikkeling van een verbeterde planningvisie. Een
neerslag hiervan is te vinden in het wetsvoorstel Invoeringswet HBO
(kamerstukken II, 19051) en is opgenomen in de Invoeringswet herziene
WWO (kamerstukken II, 19222).
Met de introductie van dit stelsel is weliswaar een aantal problemen
opgelost, maar een afstemming tussen de onderscheiden deelsystemen
wordt nog niet geheel gerealiseerd. De planvorming voor h.b.o. en w.o. en
o.u. blijft in die systematiek vooralsnog gescheiden.
Een tweede probleem is dat de invoeringswetten uitgaan van de traditionele sturingsopvatting, waarin de instellingen niet dan na goedkeuring
door de overheid initiatieven (waarvoor bekostiging wordt gevraagd)
kunnen ontwikkelen. Uitgaande van het in de voorgaande hoofdstukken
geschetste beleid dient ook het planningsysteem te worden aangepast.
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De wijzigingen zullen er niet toe leiden, dat het belang van de in de
invoeringswetten voorgestelde planningstructuur wordt verminderd.
Invoering van de voorgestelde structuur is een noodzakelijke voorwaarde,
alvorens het in deze nota geschetste systeem effectief ingevoerd kan
worden.
De hoofdlijn van de planning, zoals voorgesteld in de in behandeling zijn
de wetgeving, is in overeenstemming met het hiervoor uiteengezette
beleid. Echter op één punt zal een essentiële verandering noodzakelijk
zijn. I ot nu toe was het zo dat een initiatief van een instelling slechts kon
worden uitgevoerd na goedkeuring door de overheid. Een dergelijke
werkwijze verdraagt zich niet met de visie van deze beleidsnota. Bovendien
wordt door het hier voorgestane beleid het accent in de planning meer
gelegd op communicatie en overtuiging. Dit vereist dat er in de planningsystematiek voldoende rust bestaat opdat het niet slechts een papierstroom
wordt tussen overheid en instellingen. De vraag dringt zich op in hoeverre
de thans functionerende jaarlijkse plancyclus de planning in de hier
bedoelde zin mogelijk maakt.
3.4. De kwaliteitsbewaking
Op dit moment ontbreekt een doeltreffend systeem van kwaliteitsbewaking
voor het hoger onderwijs. Slechts op enkele onderdelen bestaat een vorm
van kwaliteitsbeoordeling. Met de invoering van de herziene WWO zal de
inspectie haar intrede doen in het wetenschappelijk onderwijs. De belangrijkste kwaliteitswaarborgen in het huidige stelsel: de regels van procedurele
en preventieve aard die voorkomen in het Academisch Statuut, blijken
onvoldoende effectief.
Een goed stelsel van kwaliteitsbewaking is echter essentieel voor het
functioneren van in deze nota uiteengezette besturingsconceptie. Derhalve
ligt de ontwikkeling van een nieuw stelsel van kwaliteitsbewaking voor de
hand, waarbij, in overeenstemming met het streven naar een grotere
autonomie, een grote rol voor de instellingen zal zijn weggelegd en de
overheid bij de invulling van haar deel in de kwaliteitsbewaking met name
gebruik zal maken van de door de instellingen zelf verrichte evaluatie.
3.5. De vergroting van de samenhang in het hoger onderwijs
Vanaf eind jaren '60 wordt gestreefd naar de vergroting van de samenhang
van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Een reeks van
wetsvoorstellen, beleidsnota's en adviezen van daarvoor speciaal in het
leven geroepen adviescommissies werd gepubliceerd met het doel de
vergroting van de samenhang te realiseren.
Ook in een aantal wetsvoorstel die feitelijk slechts één van de
sectoren van het hoger onderwijs betreffen (zoals de Wet herstructurering
wetenschappelijk onderwijs, Wet twee-fasenstructuur w.o., Wet open
universiteit. Wet op het hoger beroepsonderwijs) is de doelstelling van de
vergroting van de samenhang uitdrukkelijk opgenomen.
Voortgaande op de reeds bereikte vergroting van de samenhang o.a.
door bovengenoemde wetten, alsmede op de wetsvoorstellen tot invoering
van de WHBO en de herziene WWO, menen de ondergetekenden, dat de
herziening van de besturingsconceptie van het gehele hoger onderwijs
vraagt om een verdergaande harmonisatie van de wetgeving op de in deze
nota in discussie gebrachte beleidsaspecten. Voor de ontwikkelingskansen
van elk der deelsystemen in onderlinge samenhang wordt dit essentieel
geacht. Dit betekent dat de regelgeving (behoudens enkele zeer specifieke
met de onderscheiden deelsoort samenhangende onderdelen) wordt
geharmoniseerd op het terrein van:
- de inrichting van het onderwijs;
- de examens;
- de kwaliteitsbewaking;
- de planning en bekostiging.
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HOOFDSTUK 4. DE GEWENSTE TOEKOMSTIGE BESTURINGSWIJZE
4.1. Instellingen en overheid
Bij een veranderende opvatting over de rol van de overheid in de
samenleving verdient ook de verdeling van verantwoordelijkheden van
instellingen voor hoger onderwijs en overheid nadere beschouwing. De
verantwoordelijkheid van de instellingen bestaat primair uit het op hoog
kwalitatief niveau uitvoeren van de in de wet neergelegde taakstelling. In
de uitvoering van deze taken dienen de instellingen autonoom te zijn.
De verantwoordelijkheid van de overheid bestaat uit:
a. het zorg dragen voor bekostiging waardoor de instellingen hun
wettelijke taak kunnen waarmaken;
b. te bewaken en te bevorderen dat het hoger onderwijsstelsel de
maatschappelijke functies adequaat vervult;
c. toezien op de deugdelijkheid van het door haar bekostigde onderwijs
en onderzoek.
Deze overheidsverantwoordelijkheid stelt grenzen aan de autonomie van
de instellingen. Evenwel de intentie van het in deze nota geformuleerde
beleid is deze beperking tot het strikt noodzakelijke terug te brengen en de
regulering die nu bestaat derhalve te verminderen. Voor wat betreft het
onderwijs- en onderzoekbeleid dienen de instellingen maximale autonomie
te hebben, terwijl de overheid in dezen slechts dan met beleid komt indien
aanvullende sturing ten opzichte van de zelfregulering in het systeem
nodig blijkt. In deze benadering is het adequaat registreren van de prestaties
die het hoger onderwijsstelsel levert uiteraard van belang. Bovendien zal
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, onderscheidenlijk de
Minister van Landbouw en Visserij een eigen verantwoordelijkheid houden
in het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappelijke behoefte aan
onderwijs en onderzoek.
In de hier voorgestelde verantwoordelijkheidsverdeling wordt een te
sterke overheidsoriëntatie, die door de huidige systematiek van besturen
ontstaat, teruggedrongen. Dit vergroot de duidelijkheid en is een gunstige
voorwaarde voor de beweeglijkheid van het stelsel van hoger onderwijs.
Voor het complementair samenspel tussen overheid en instellingen is
een adequate plancyclus essentieel. Een plancyclus die voldoende ruimte
geeft voor een afstemming vanuit de primair verantwoordelijke departementen met andere maatschappelijke instituties, waaronder begrepen de
overige belanghebbende departementen. Bovendien moet er voldoende
tijd zijn voor een goed gedocumenteerde dialoog tussen instellingen en
overheid.
Zoals reeds gesteld, autonomie is een relatief begrip. Ook nu hebben de
instellingen van wetenschappelijk onderzoek een grote mate van autonomie;
de autonomie van het hoger beroepsonderwijs wordt door de HBO-wet
aanmerkelijk vergroot. In deze beleidsnota wordt op enkele essentiële
punten de autonomie consequent doorgetrokken. Daarvoor zijn in eerste
instantie de volgende maatregelen nodig:
- de overheidssturing, leidend tot planning en bekostiging, op een hoger
systeemniveau dan de studierichting te leggen. Dat nieuwe aangrijpingspunt wordt «sector» genoemd;
- vergroting van de inrichtingsvrijheid van de instellingen door globalisering c.q. afschaffing van regels en procedures met betrekking tot de
inrichting van het onderwijsaanbod en de examens;
- versterking van de betekenis van evaluatie op alle niveaus van het
stelsel.
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4.2. Nadere detaillering
In algemene termen is in paragraaf 4.1 de overheidstaakstelling ten
aanzien van het hoger onderwijssysteem uiteengezet. De gewijzigde
besturingsconceptie schept naar het oordeel van de ondergetekenden
gunstige voorwaarden voor de vergroting van de doelmatigheid van het
stelsel en voor een adequate verantwoordelijkheidsverdeling tussen
overheid en instelling. Deze gewijzigde benadering vindt zijn uitdrukking
met name in de instrumenten die de overheid hanteert. Alvorens op de
details hiervan in te gaan wordt, op basis van vijf hoofdverantwoordelijkheden, een overzicht gegeven van de verhouding overheid-instellingen van
hoger onderwijs zoals deze er uit zal zien na de invoering van het in deze
beleidsnota voorgestelde.

Overheid

VoorzieningennivGsu h.o.

Toegankelijk
h.o.-systeem

Vernieuwing

Evaluatie

Doelmatigheid/
afstemming

a. bekostiging h.o.
systeem

a. algemeen toelatingsrecht met
limitatief in de wet
opgenomen beperkingen
b. afspraken over
aantal op te nemen
studenten met de
instellingen
c. introductie 6 jaar
inschrijvingsrecht

a. programmenngsvrijheid in de wet
opgenomen

a. bewaking maatschappelijke opdracht hogeronderwijsstelsel

a. instellingen en
sectoren in de wet

b. specifieke stimulering

b. evaluatie-instrumenten, performance
indicators, visitatiecommissies
c. inspectie voor
kwaliteitscontrole

b. instellingen h.o.
in de wet opgenomen

c. toedeling sectoren

d. algemene afspraken
overheid/instellingen
e. specifieke stimulering
f. numeri fixi op
grond van arbeidsmarkt
Instellingen

a. allocatie lump
sumfinanciering

b. numeri fixi op
grond van capaciteit
c. vrijheid voor de
instelling het onderwijs in voltijd en/of
deeltijd aan te bieden

d. financiële controle

a. algemeen toelatings- a. vrijheid programrecht
mering onderwijs en
onderzoek binnen
sector
b. afspraken instelb. evaluatie van de
lingen onderling
activiteiten
c. volledige vrijheid
c. ontwikkelingsplan
in aanbieding van
niet bekostigd
onderwijs

a. instellingsevaluatie

c. negatieve verklaring
van bekostiging voor een
deel van activiteiten
mogelijk
d . gehele beëindiging
van de bekostiging

a. instellingen en
sectoi afspraken

jaarverslag
jaarrekening

Voor de wetgeving leidt het voorgestelde beleid tot het volgende.
In de wet zullen de kaders van de bevoegdheidsverdeling en handelingsvrijheid worden opgenomen. Hierdoor zal een deel van de doelen worden
geconcretiseerd en een aantal in de beleidsnota genoemde begrippen
worden ingevuld. In de wetgeving worden met name waarborgen vastgelegd
voor de kwaliteit (onder andere procedurevaststelling, onderwijs-onderzoekprogramma, de examencommissie, het toezicht en de autonomie, bevoegdheidsverdeling, overheid-instellingen, regelingen omtrent planning en
bekostiging) van de primaire processen.
Voor de planning en bekostiging leidt dit tot het volgende.
Het systeem van lump-sum financiering blijft ongewijzigd, maar wordt
gebaseerd op het verderop in deze nota uitgewerkte sectorniveau. Op basis
daarvan dienen de volgende aspecten te worden onderscheiden.
1. Het kiezen van het aggregatieniveau (de sector). Zowel het w.o., het
h.b.o. als de o.u. worden ingedeeld in sectoren, die in principe het niveau
vormen waarop de discussie over planning en bekostiging zich voltrekt.
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2. Het toedelen van sectoren aan de instellingen van hoger onderwijs.
De ondergetekenden gaan er vanuit, dat in de toekomst slechts in zeer
uitzonderlijke gevallen nieuwe, door het Rijk te bekostigen, instellingen van
w.o. en h.b.o. zullen worden gesticht. Dit betekent dat eventuele nieuwe
taken door de bestaande instellingen zullen moeten worden verricht. Het
nemen van beslissingen omtrent de bekostiging van hetzij bestaande,
hetzij nieuwe sectoren aan instellingen die deze taken nog niet vervulden,
blijft een verantwoordelijkheid van de overheid.
3. De algemene verantwoordelijkheid van de overheid voor het hoger
onderwijs als geheel komt ook tot uitdrukking in de specifieke stimulering.
Ook binnen de bestaande sectoren kunnen lacunes in onderwijsaanbod of
onderzoeksactiviteiten ontstaan. In het nieuwe planningsysteem beschikt
de overheid, evenalsthans, overde mogelijkheid om via gerichte stimulering
bepaalde ontwikkelingen te bevorderen.
4. De rol van de kwaliteitsbewaking bij de planning en bekostiging moet
worden gespecificeerd. Doelstelling hierbij is, op een meer adequate wijze
dan thans mogelijk is, de kwaliteit van de taakuitvoering door de instellingen
te toetsen en daarvan rekenschap af te leggen. In geval van ernstig in
gebreke blijven kan de overheid hieraan consequenties voor de bekostiging
verbinden.
5. Naast de kwalitatieve toetsing heeft de overheid de bevoegdheid om
in bepaalde gevallen, op basis van een zorgvuldige procedure, de bekostiging
te beëindigen, indien de instelling zich buiten een tot die instelling behorende
sector begeeft of indien een instelling de doelmatigheid op macro-niveau
als zodanig schaadt c.q. dreigt te schaden. Toetsing van overeenkomsten
en verschillen tussen instellingsplannen en/of eventuele sectorplannen kan
een indicatie hiervoor bieden.
Hiermee is een overall-karakteristiek van de nieuwe besturingswijze
gegeven. In de volgende hoofdstukken wordt een en ander verder uitgewerkt.
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Deel 3. Voorstellen tot herziening
van de hoger onderwijsstructuur:
herziening van de relatie
overheid-instellingen

HOOFDSTUK 5. INLEIDING
De overheid behoudt in de in deze nota voorgestelde gewijzigde besturingsvisie een algemeen coördinerende taak voor het hoger onderwijs.
Daarbij moet recht gedaan worden aan de in hoofdstuk 2 genoemde
doelstellingen en uitgangspunten en worden de in hoofdstuk 4 geschetste
verantwoordelijkheden geconcretiseerd. In dit deel van de beleidsnota
worden de voorstellen tot concrete wijzigingen toegelicht.

HOOFDSTUK 6. PLANNING, BEKOSTIGING EN INFORMATIEVOORZIENING
6.1. Inleiding
Zoals reeds aangekondigd, stellen de ondergetekenden een aantal
wijzigingen voor in de planningssystematiek. Door deze wijzigingen zal een
samenhangend planningssysteem voor het gehele hoger onderwijs
ontstaan. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de onderdelen
van dit systeem. Daarbij wordt tevens ingegaan op de relatie tussen de in
deze nota gepresenteerde planningsstructuur en de in de Invoeringswet
WHBO, de Invoeringswet WWO en de in het - niet ingediende - ontwerpKaderwet hoger onderwijs ontvouwde planningsystemen. Eerst wordt
aandacht besteed aan de bekostiging van het hoger onderwijs.
6.2. Bekostiging van het hoger onderwijs
a. financiële kaders
In de concept-beleidsnota is gezegd, dat «de voorstellen (...) dienen te
worden gerealiseerd binnen het totaal van de budgettaire kaders voor het
hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en open universiteit
zoals deze zouden zijn zonder invoering van deze voorstellen». Dit uitgangspunt blijft in deze nota ongewijzigd. De wijzigingen inde besturingsconceptie
hebben niet ten doel nadere bezuinigingen, noch uitbreiding van het
middelenkader te realiseren. Het totaal-generaal van de kosten voor het
hoger onderwijs wordt als zodanig niet door de in de nota gepresenteerde
voorstellen beïnvloed.
b. bekostigingsystematiek
De hoogte van de rijksbijdrage wordt berekend door middel van bekostigingsmodellen. In het wetenschappelijk onderwijs functioneert op dit
moment het Plaatsen-Geld-Model (PGM); voor het hoger beroepsonderwijs
is een analoog bekostigingsmodel in ontwikkeling. Ook voor de open
universiteit wordt een bekostigingsmodel ontwikkeld. Dit laatste zal in de
nabije toekomst, als gevolg van de verdergaande uitbouw van de instellingen, aan wijzigingen onderhevig zijn.
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Daarnaast worden activiteiten ontplooid, die betrekking hebben op de
bekostiging van de academische ziekenhuizen en de onderzoekinstituten.
Deze dragen vooralsnog een minder modelmatig karakter en blijven mede
daarom in het vervolg van dit hoofdstuk buiten beschouwing.
In de ontwikkeling van deze bekostigingsmodellen vindt het streven naar
één samenhangend stelsel van hoger onderwijsvoorzieningen zijn neerslag.
Het komt tot uitdrukking in een aantal uitgangspunten die voor ieder van
de modellen het fundament vormen. Deze uitgangspunten zijn de volgende:
- de systematiek vindt zijn grondslag in een normatieve relatie tussen
taken en middelen waaruit bekostigingsregels worden afgeleid;
- hantering van deze regels leidt tot een totaalbedrag dat noodzakelijk
wordt geacht voor de vervulling van de door de overheid bekostigde taken
per instelling (lump-sum);
- de instelling heeft bestedingsvrijheid ten aanzien van die lump-sum,
onder de conditie dat de taken die zijn overeengekomen naar behoren
worden vervuld.
In samenhang hiermee zijn een aantal andere uitgangspunten van
belang. De bestedingsvrijheid van de instellingen dient in relatie te staan
tot de mate van autonomie die de instellingen hebben. De bekostigingsystematiek is er verder op gericht de kwaliteit en doelmatigheid te bevorderen.
Hiermede hangt samen dat de output een rol speelt in de modellen. Dit
betekent dat de bekostiging van produktiefactoren in relatie staat tot de
kwaliteit van het produkt en de doelmatigheid van het proces.
De bekostigingsmodellen leiden tot een eigensoortige aanpak van de
deelsoorten. Hiermede wordt enerzijds recht gedaan aan de samenhang in
het stelsel als geheel, terwijl anderzijds functionele verschillen tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Dit is noodzakelijk omdat het stelsel in de
deelsoorten zowel functionele verschillen als faseverschillen kent. Tot de
faseverschillen behoren bij voorbeeld de kleinschaligheid en de nog
beperkte autonomie van de instellingen van hoger beroepsonderwijs.
De STC-operatie en de invoering van de WHBO zijn er op gericht hierin
verandering te brengen. Een ander voorbeeld van een faseverschil doet
zich voor bij de open universiteit. Deze instelling bevindt zich nog in een
eerste stadium van ontwikkeling. De bekostigingsregels houden hier
rekening mee, zij zullen moeten worden aangepast wanneer de open
universiteit tot volle wasdom is gekomen.
In de eindsituatie zullen nog slechts functionele verschillen tussen de
drie deelsoorten van hoger onderwijs bestaan. Die zullen dan hun weerslag
vinden in de afzonderlijke bekostigingsmodellen. Zo is bij het hoger
beroepsonderwijs de aansluiting met de beroepenvelden karakteristiek. Dit
komt onder meer tot uitdrukking in de bekostiging van toegepast onderzoek.
Bij de open universiteit kan het specifieke afstandsonderwijs als relevant
kenmerk worden genoemd. Het bekostigingssysteem houdt rekening met
het gebruik van onderwijsmodulen. Voor het wetenschappelijk onderwijs is
de onderzoekcomponent een kenmerkende factor. Deze wordt op eigen
wijze verwerkt, onder andere via het zogenaamde B-deel in het PGM.
In de overbruggingsperiode van de bestaande systematiek naar de
nieuwe wordt de bekostigingsmethodiek mede gebruikt om de faseverschillen tussen de deelsoorten zoveel mogelijk weg te werken. Dit betekent bij
voorbeeld voor het hoger beroepsonderwijs dat er na invoering van het
nieuwe bekostigingstelsel, op basis van de WHBO, sprake zal zijn van een
vergrote bestedingsvrijheid.
c. bekostigingsysteem in de toekomst
Nadat het in deze nota voorgestelde besturingssysteem is ingevoerd en
de instellingen van hoger onderwijs zijn ingedeeld in sectoren op basis van
de hiervoor weergegeven uitgangspunten, is in principe het takenpakket
van de instellingen gedefinieerd. Dit takenpakket strekt zich uit tot de sector
(c.q. sectoren) die een instelling in het nieuwe stelsel omvat. Aldus wordt
een grondslag verkregen voor normatieve bekostiging.
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Zoals uiteengezet, dienen de instellingen vrij gelaten te worden in het
geven van vorm en inhoud aan hun activiteiten, voor zover die redelijkerwijs
binnen de desbetreffende sectoren vallen. De instellingen worden primair
bekostigd op basis van het aantal ingeschreven studenten volgens de
afgesproken curriculumprofielen waarbij voor het w.o. op rijksniveau een
student-onafhankelijk plafond geldt. De sectorindeling valt samen met de
bepaalde curriculumprofielen waarbij het echter wel zo kan zijn, dat in
verschillende soorten dezelfde curriculumprofielen worden gehanteerd.
Eén sector heeft evenwel altijd slechts één curriculumprofiel.
Het is aan de instelling om, mede op basis van de uitkomsten van de
horizontale planning, nader te bepalen welke activiteiten zij binnen een
bepaalde sector wil en, qua middelen, kan laten plaatsvinden. Er is slechts
een tweetal beperkingen op deze algemene regel. Ten eerste dienen de
activiteiten die worden verricht redelijkerwijs binnen het werkterrein van de
sector te vallen. Ten tweede behoudt de overheid zich het recht voor om in
te grijpen in gevallen waarin duidelijk sprake is van schade of het dreigen
van schade van de doelmatigheid op het macro-niveau. Dit ingrijpen
geschiedt op specifieke gronden via de in par. 6.8 te bespreken «negatieve
verklaring van bekostiging».
6.3. Planningsystematiek thans
De planningsystemen welke thans, op basis van de WWO, WVO en
WOU, van toepassing zijn of worden op de verschillende voorzieningen
voor hoger onderwijs, vertonen een beperkte onderlinge samenhang. Dit
kan grotendeels worden verklaard uit het feit, dat er tot op heden steeds
sprake is geweest van gescheiden ontwikkelingen. De nadruk lag daarbij
veel meer op het eigen karakter van de voorzieningen als zodanig dan op
het introduceren van een plaats en functie daarvan binnen het stelsel van
hoger onderwijs als geheel. De voorstellen zoals gepresenteerd in de
Invoeringswetten WWO en WHBO, zullen hierin verandering brengen en
een verdere harmonisatie tot stand brengen.
Het denken over de wijze waarop planning in het stelsel van hoger
onderwijs zou kunnen plaatsvinden heeft zich evenwel verder ontwikkeld.
In een besturingsopvatting die wordt gekenmerkt door afstandelijkheid en
is gericht op de bevordering van autonomie en kwaliteit, bestaat behoefte
aan een éénduidig aangrijpingspunt dat is gedefinieerd op een zodanig
niveau, dat de detailbemoeienis van de overheid beperkt kan blijven. Thans
is er nog geen sprake van een dergelijk éénduidig begrip. De wijze waarop
de planningcycli in het hoger onderwijs tot stand zijn gekomen illustreert
dit. Zo heeft de cyclus in het wetenschappelijk onderwijs in de afgelopen
jaren vorm gekregen door een proces van «learning by doing». Dit heeft
geleid tot een, thans min of meer duidelijke, afbakening van taken en
bevoegdheden. Het feit dat de betrokken instellingen altijd al een vrij grote
mate van autonomie kenden - althans in verhouding tot het hoger beroepsonderwijs - heeft dit proces bevorderd.
In de planvorming is om die reden sprake van een grote diversiteit aan
taken die, wat betreft aard en omvang, aanzienlijk uiteen kunnen lopen. In
het hoger beroepsonderwijs is, mede door de van oudsher kleinere schaal
en geringere autonomie, de spreiding van taken - en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden - e e n andere. Het
planningproces was daar tot voor kort overwegend eenzijdig en de bijdrage
vanuit het veld vond plaats op basis van vrijwilligheid. Ook het planningproces rond de open universiteit kent op zijn beurt begrippen die anders
zijn dan de elders in het hoger onderwijs gebruikte.
Met name de verschillen in aard, omvang en aanduiding van de taken en
de daaraan gekoppelde bevoegdheidsverdeling belemmeren het tot stand
komen van samenhang in het hoger onderwijsstelsel als geheel. Samenhang veronderstelt goede en tijdige afstemming. Hiervoor is informatie
nodig. De aangeduide verschillen veroorzaken ongelijke informatiestromen
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naar diverse niveaus. In de praktijk leidt dit ertoe, dat meestal ofte veel of
te weinig informatie beschikbaar is. In beide gevallen ontbreekt vaak het
overzicht.
De betrokkenheid van het parlement bij de ontwikkeling van het stelsel
van hoger onderwijs als geheel lijdt eronder. Maar ook op onderdelen is
het stelsel moeilijk in beweging te krijgen. Zo komt vernieuwing slechts
moeizaam tot stand wanneer de bevoegdheid hierover te beslissen ligt op
een centraal niveau, van waaruit onvoldoende zicht bestaat op de noodzaak
of het nut van de voorgestane vernieuwing.
6.4. Planningsystematiek op basis van deze nota
Deze nota benadert het hoger onderwijs als één samenhangend geheel
van op elkaar afgestemde voorzieningen. Weliswaar kent het stelsel drie
deelsoorten, maar dit onderscheid vloeit, zoals reeds gesteld, voort uit de
verschillende aspecten die binnen het stelsel worden onderscheiden ten
aanzien van het het wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs
en hoger afstandsonderwijs. In het huidige planningsysteem staat veelal
het begrip «taak» centraal. Daarmede wordt gedoeld op bij voorbeeld:
* het verzorgen van een studierichting,
* het verzorgen van een korte opleiding,
* het verzorgen van een opleiding van de tweede fase,
* bepaalde vormen van specifieke dienstverlening.
Dit taakbegrip past niet langer in het thans voorgestelde afstandelijker
besturingssysteem, het is aan de instellingen om de opbouw en de vorm
van de activiteiten die worden verricht binnen de toegewezen sector te
bepalen. De sector vormt in principe de natuurlijke begrenzing van activiteiten; het aantal aan de instelling toegewezen sectoren geeft de grens van
de vrijheid voor instellingshandelen aan voor wat betreft het bekostigde
onderwijs.
6.5. Planningdocumenten
Centraal in het planningproces staat, zoals hierboven al aangeduid, een
tweetal documenten. Enerzijds betreft het hier het door iedere instelling
van hoger onderwijs uit te brengen «ontwikkelingsplan» en anderzijds gaat
het om het door de overheid vast te stellen «hoger onderwijsplan» (HOP).
Dit zullen in de toekomst de documenten zijn waarop de afstemming
tussen overheid en instellingen wordt gebaseerd. Het ontwikkelingsplan
omvat in de terminologie van de huidige wetgeving het ontwikkelingsplan
uit de WWO en de IWHBO en een groot deel van het instellingswerkplan uit
de WHBO alsmede het meerjarenplan uit de WOU. Onderstaand wordt op
beide documenten ingegaan.
a. Ontwikkelingsplan
In de ontwikkelingsplannen kan de invloed vanuit de omgeving waarin
de instelling functioneert tot uitdrukking worden gebracht. In de ontwikkelingsplannen kunnen tevens door de instellingen de resultaten worden
verdisconteerd van de horizontale (sectorale) planning. Meer concreet gaat
het daarbij om gezaghebbende uitspraken die relevant kunnen zijn voor de
activiteiten die de instelling ontplooit. Voorbeelden hiervan zijn sectorplannen, uitspraken van visitatie- en verkenningscommissies, binnen de
doelgroepen van de instelling levende wensen en verlangens, externe
beoordelingen in het kader van de voorwaardelijke financiering, internationale ontwikkelingen, etc. Niet in de laatste plaats gaat het ontwikkelingsplan
daarbij ook in op het door de overheid in een voorafgaand HOP gepubliceerde
beleid. In het ontwikkelingsplan geeft de instelling zich rekenschap van
dergelijke invloeden voor zover zij deze voor haar activiteiten van belang
acht. Het verzorgen van vormen van horizontale planning is om die reden
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dan ook primair een zaak van de instellingen. Wanneer een instelling
eventuele sectorplannen expliciet in de besluitvorming wil betrekken, dan
kan zij de relevant geachte onderdelen daaruit opnemen in haar ontwikkelingsplan.
b. Hoger onderwijsplan
Het tweede centrale document dat in het toekomstige planningsproces
centraal zal staan is het hoger onderwijs-plan (HOP). Dit kan worden
gedefinieerd als het document waarin de overheid haar visie op het totale
hoger onderwijssysteem neerlegt. Deze visie omvat de eigen afweging van
de overheid die tot stand komt op basis van de ontwikkelingsplannen van
de instellingen, de signalen welke de overheid uit de omgeving (in de
ruimste zin) ontvangt, en op basis van de eigen beleidsvisies. Inde uitwerking
wordt het HOP toegespitst op de middellange termijn. Het plan vormt
tevens het kader voor het beleid op de korte termijn, hetgeen zijn concrete
weergave vindt in de begroting en, voor wat het wetenschapsbeleid
betreft, in het Wetenschapsbudget. De planperiode waarop het HOP
betrekking heeft bedraagt vier jaar. Het HOP wordt tweejaarlijks uitgebracht,
tegelijk met de begroting. Aldus kan met de Staten-Generaal worden
gesproken over het algemeen beleid en de consequenties daarvan voor de
bekostiging. De inhoud van het HOP vloeit voort uit de functie die het in
het planningproces vervult en weerspiegelt de omgeving waarin dit proces
zich afspeelt. Voor een proeve van een inhoudsopgave zij verwezen naar
bijlage III.
Uiteraard kent het planningsproces, naast de genoemde centrale plannen
(OP en HOP), ook andere documenten. Hiervoor geldt echter dat zij binnen
het proces geen institutionele plaats innemen. Wel zullen zij een rol kunnen
spelen bij het vervullen van de informatiebehoefte die de opstelling van
respectievelijk de ontwikkelingsplannen en het HOP met zich mee brengt.
6.6. De planningcyclus
In de voorafgaande hoofdstukken zijn de voornaamste principes van de
nieuwe planningstructuur geschetst. In reactie op de concept-beleidsnota is
er, in het bijzonder van de kant van de instellingen van wetenschappelijk
onderwijs, gepleit voor heroverweging van de periodiciteit van de planningsrondes. In het overleg in de HO-overlegkamer is geconcludeerd, dat
de introductie van een meerjarige planningcyclus nadere studie verdient.
Deze conclusie, alsmede nadere overweging van de ervaringen met het
jaarlijks planningsysteem van het wetenschappelijk onderwijs, heeft ertoe
geleid, dat de ondergetekenden thans voorstellen de jaarlijkse planningcyclus te vervangen door een tweejaarlijkse. Wel moet daarbij rekening
worden gehouden met het feit dat de Rijksbegroting op jaarbasis wordt
vastgesteld en met de eisen die de Comptabiliteitswet dienaangaande stelt.
Aan het in principe tweejaarlijks uitbrengen van ontwikkelingsplannen en
HOP zijn de volgende voordelen verbonden:
1. Het jaarlijks tot stand brengen van de ontwikkelingsplannen betekent
een zware bestuurlijke inspanning, waarbij veel tijd moet worden geïnvesteerd. De gehaaste interne procedure veroorzaakt bij de instellingen van
wetenschappelijk onderwijs meer dan eens problemen en het komt niet
zelden voor, dat de overeengekomen termijnen voor de vaststelling van het
ontwikkelingsplan door de daartoe bevoegde organen niet dan met een
zeer grote krachtsinspanning aangehouden kunnen worden. Nogal eens
zijn de instellingen te laat. Het is evident dat bij dit gehaaste proces
zorgvuldige interne afstemming en verwerking van alle relevante gegevens
onder druk komt te staan.
2. De tijd tussen de publikatie van de definitieve ontwikkelingsplannen
en de gewenste publikatie van de reactie van de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen daarop, is te kort gebleken. Daardoor blijven samenhangende beschouwingen over de hoofdlijnen en de belangrijkste onderdelen
uit.
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3. Er bestaat het uitdrukkelijke verlangen dezerzijds de Staten-Generaal
meer te betrekken bij de planvorming in het hoger onderwijs. Daartoe is de
mogelijkheid opgenomen in de Invoeringswetten WHBO en WWO om over
de respectieve HBO en WO overheidsplannen, voorafgaand aan de vaststelling, met de Staten-Generaal overleg te voeren. Het voornemen in het
HOP niet alleen de afzonderlijke deelsoorten van het hoger onderwijs in
hun samenhang te beschouwen, maar ook de samenhang tussen de
onderscheiden deelsoorten aandachtspunt te laten vormen, maakt de
jaarlijkse vaststelling van dit plan eveneens moeilijk in een redelijk tijdschema
te plaatsen.
Het komt de ondergetekenden tegen deze achtergrond voor, dat zowel de
instellingen, de Onderwijsraad die advies uitbrengt, de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen en zijn collega van Landbouw en Visserij als
de Staten-Generaal duidelijk voordeel hebben bij de introductie van een
tweejaarlijkse planningcyclus. De kwaliteit van de voorbereiding en de
besluitvorming zal kunnen toenemen indien de planvorming onder minder
druk tot ontwikkeling kan komen. De mogelijkheid tot zorgvuldige besluitvorming ter zake is essentieel voor de beide toekomstige sleuteldocumenten
van het hoger onderwijs.
Voor een schematisch overzicht van de planvormingcyclus wordt
verwezen naar bijlage II.
6.7. Nadere elementen uit de planvormingcyclus
Naast de introductie van een tweejarige planningcyclus worden nog
enige wijzigingen in het panningsysteem voorgesteld. Onderstaand
worden deze opgesomd.
1. Voorgesteld wordt het eerste jaar van de planperiode gelijk te laten
lopen met de Rijksbegroting. Deze directe koppeling aan de begroting, die
overigens thans bij het h.b.o. reeds in de Invoeringswet wordt voorgesteld
en in het recent gepubliceerde AFS 1987-1990 is aangehouden, heeft het
voordeel, dat de afstand tussen planning en uitvoering - in termen van
allocatie van middelen - zo klein mogelijk wordt gehouden. Voorts biedt
deze koppeling de garantie, dat de Staten-Generaal adequaat invloed
kunnen uitoefenen. In het tweede jaar zal geen HOP worden uitgebracht,
maar zal worden gestreefd naar een «lichte» procedure, leidend tot een
inzicht in de mutaties in de begrotingscijfers. De begrotingscijfers voor het
tweede jaar van het HOP zullen worden afgeleid uit het vastgestelde beleid
over de betreffende periode. Dit laatste laat de begrotingswetgeving als
zodanig onverlet. Het streven zal erop gericht zijn het voorgenomen beleid
zoveel mogelijk te effectueren. Ten einde overleg over de begrotingscijfers
met de instellingen mogelijk te maken, zal er in het tweede jaar van het
HOP een concept-middelenverdeling worden gepubliceerd, terwijl de
definitieve middelenverdeling bij de begroting zal worden gepresenteerd.
Met andere woorden de voor het tweede jaar afgeleide opgestelde raming
zal (in het tweede jaar van het HOP), evenals andere in een raming neergelegde delen van de onderwijsbegroting, de gebruikelijke procedure doorlopen. Het streven zal erop gericht zijn het voorgenomen beleid zoveel
mogelijk te effectueren.
2. Het hoger onderwijsplan is voor de presentatie van de overheidsvisie
het centrale document. Daarin worden vrijwel alle thans gebruikte documenten in samenhang ondergebracht.
6.8. Ingrepen door de overheid beneden het sectorniveau
In de besturingsopvatting die in deze nota uiteengezet is, wordt als regel
door de overheid niet ingegrepen op een niveau dat lager ligt dan de
sector. Niettemin moet worden geconstateerd, dat ook bij vergroting van
de autonomie van de instellingen, de overheid haar verantwoordelijkheid
behoudt ten aanzien van de doelmatige besteding van de algemene
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middelen. Om die reden wordt in deze nota het begrip macro-doelmatigheid
geïntroduceerd. Dit begrip heeft betrekking op de besteding van de
overheidsmiddelen die de instelling op grond van bekostigingsbeslissingen
ontvangt. Hantering ervan biedt de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en die van Landbouw en Visserij de mogelijkheid de verantwoordelijkheid voor de doelmatigheid en voor de coördinatie van het onderwijssysteem
waar te maken.
Gesteld kan worden dat ondoelmatigheid zich op twee manieren kan
voordoen. Veelal heeft het begrip betrekking op situaties waarin middelen
worden besteed aan doelen die eigenlijk geen of slechts een beperkte inzet
verdienen. Traditioneel wordt dit beschouwd als een ondoelmatige inzet
van middelen. Deze situatie vindt zijn complement wanneer er doelen zijn
die wel degelijk de inzet van middelen verdienen, maar deze om de een of
andere reden niet of onvoldoende ontvangen. In dat geval is er weliswaar
geen sprake van ondoelmatige besteding, maar kan wel worden gesproken
van ondoelmatigheid in het onderwijsstelsel als zodanig. Beide lijnen
waarlangs ondoelmatigheid kan optreden kunnen voor de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen of de Minister van Landbouw en Visserij
aanleiding vormen tot ingrijpen onder het sectorniveau. In het ene geval is
het meest verstrekkende instrument de afgifte van een zogenoemde
«negatieve verklaring van bekostiging». In het andere geval kan zonodig
gebruik worden gemaakt van het instrument specifieke stimulering.
Er wordt een systematiek ontwikkeld waarin de instellingen, gegeven de
sectoren die de instelling omvat, bestedingsvrijheid hebben, tenzij de
verantwoordelijke minister uitdrukkelijk, en op reeds genoemde gronden,
anders bepaalt. In dat laatste geval kan worden gesproken van een «negatieve verklaring van bekostiging».
Afgifte van een negatieve verklaring van bekostiging moet worden
beschouwd als een uiterste middel dat slechts zal worden ingezet nadat in
een eerder stadium gebleken is dat het signaleren en bespreken van de
ongewenst geachte situatie niet tot wijzigingen heeft geleid. De overheid
kan, naast het geval waarin sprake is van strijd met de wet, slechts ingrijpen
indien:
a. de doelmatigheid op macro-niveau wordt geschaad of dreigt te
worden geschaad, iets dat zich voor kan doen als er sprake is van strijdigheid
met een redelijke taakverdeling tussen de instellingen of met uit algemeen
maatschappelijk en bedrijfsmatig oogpunt ondoelmatige besteding van
middelen;
b. er sprake is van activiteiten die niet redelijkerwijs binnen de aan de
instelling verbonden sector(en) vallen;
c. er sprake is van negatieve uitkomsten van evaluatie van de kwaliteit
van het produkt.
In de nieuwe systematiek bestaat, op een effectievere wijze dan thans, de
mogelijkheid om achteraf in te grijpen, indien aan één of meer van de
bovengenoemde termen is voldaan. Het middel waarmee kan worden
ingegrepen is de negatieve verklaring van bekostiging. Het object van een
dergelijke verklaring kan in principe op elk samenhangend geheel van
activiteiten die door een instelling worden verricht betrekking hebben. Het
bedrag dat ten gevolge van de ingreep aan de instellingen wordt onthouden,
zal het bedrag zijn, dat volgens de gehanteerde bekostigingsnormen met
deze taakaspecten gemoeid is. Dit instrument kan ook vooraf worden
gebruikt, in de vorm van een aankondiging, als een instelling een voornemen
in het ontwikkelingsplan opneemt dat aan de criteria voldoet. Indien de
aankondiging van het overwegen van het afgeven van een negatieve
verklaring van bekostiging (in het hoger onderwijsplan) wordt opgenomen,
zal dit in eerste instantie een preventief karakter hebben. Indien de instelling
desondanks tot de afgekeurde activiteit overgaat, zal dit leiden tot een
korting op de rijksbijdrage ter grootte van het bedrag dat (normatief)
geacht wordt ondoelmatig te worden uitgegeven. Indien achteraf blijkt, dat
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de macro-doelmatigheid wordt geschaad, kan een negatieve verklaring van
bekostiging worden afgegeven en kan verrekening van ondoelmatig
bestede middelen plaatsvinden. De procedure tot het uitvaardigen van een
dergelijke negatieve verklaring van bekostiging zal in de wet nader worden
vastgelegd.
Indien de kwaliteitscontrole van het hoger onderwijs sancties noodzakelijk
zou maken, dan kan dit in bepaalde gevallen geschieden via de negatieve
verklaring van bekostiging.
Ter zake van het instrument van de negatieve verklaring van bekostiging
is in de reacties van de adviesorganen alsmede binnen de HO-overlegkamer
uitvoerig van gedachten gewisseld. Uit de reacties blijkt instemming met
de constructie van de negatieve verklaring van bekostiging, als mogelijkheid
om preventief of repressief in te grijpen, in vooraf omschreven gevallen,
ook op een niveau lager dan de sector. In de reactie van de VSNU komt het
uitdrukking, dat men de criteria voor toepassing van een negatieve verklaring
van bekostiging nader in de wet omschreven wil zien. Zowel VSNU als
HBO-Raad dringen aan op grote terughoudendheid bij het gebruik van een
negatieve verklaring van bekostiging; het ultimum remedium-karakter van
de negatieve verklaring van bekostiging wordt daarmede onderschreven.
De VSNU voegt hier nog aan toe, dat de overheid het HOP moet gebruiken
voor het uiteenzetten van haar visie op het hoger onderwijs, zodat via die
duidelijkheid feitelijke afgifte van negatieve verklaringen van bekostiging
kan worden voorkomen. De ondergetekenden delen deze visie.
Dezerzijds wordt er, gehoord de discussie in de HO-Kamer en gelet op
overige adviezen, de voorkeur aan gegeven een beperkt wettelijk toetsingskader vast te leggen en de uitwerking van dergelijke criteria in de praktijk te
ontwikkelen. Doordat het mogelijk zal zijn bij de Kroon beroep in te stellen
tegen de afgifte van een negatieve verklaring van bekostiging zal zich op dit
terrein jurisprudentie kunnen ontwikkelen. Hiermee is enerzijds voldoende
gewaarborgd dat een dergelijke verklaring niet dan na zorgvuldige afweging
zal worden afgegeven, terwijl anderzijds de procedure de instellingen
garanties biedt in geval men in verzet wenst te komen tegen de ministeriële
beslissing.
De overheid kan de gevallen waarin om redenen van doelmatigheid een
ingreep beneden het niveau van de sector moet worden overwogen op het
spoor komen door de marginale toetsing en kritische vergelijking van de
daartoe relevante documenten. Hiertoe behoren in elk geval de ontwikkelingsplannen, begrotingen en jaarrekeningen. Ook de informatie over het
onderwijsaanbod van de instellingen is van belang, zij het dat moet
worden voorkomen, dat de in studiegidsen neergelegde informatie door
vergaande onvergelijkbaarheid ondoorzichtig wordt. Op de gezamenlijke
instellingen rust de verplichting tot het, in overleg met de overheid, maken
van operationele afspraken die - ook ter wille van de «cliënten» - voldoende
doorzichtigheid en vergelijkbaarheid garanderen. Ten slotte kunnen de
resultaten van disciplinegewijze verrichte verkenningen of andere vormen
van horizontale planning indicaties bieden voor de gerealiseerde doelmatigheid. Hierbij kan in de criteria voor kwalitatieve evaluatie het aspect
doelmatigheid een rol spelen.
Aangenomen mag overigens worden, dat het systematisch aanspreken
van de eigen verantwoordelijkheid en competentie van de afzonderlijke en
gezamenlijke instellingen op zichzelf de doelmatigheid en coördinatie zal
bevorderen. Situaties waarin indringend overleg over bij de overheid
gerezen vragen niet tot het gewenste resultaat leiden, zullen niet talrijk
behoeven zijn.
De tegenhanger van de negatieve verklaring van bekostiging is de
specifieke stimulering. De aard van het begrip stimulering brengt met zich
mee dat het niet mogelijk is reeds tevoren aan te geven wanneer dit
instrument daadwerkelijk zal worden ingezet. In de uitwerking zullen
beslissingen veelal ingrijpen beneden het sectorniveau. Dit zal bij voorbeeld
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het geval kunnen zijn indien de minister vanuit zijn verantwoordelijkheid
voor het wetenschapsbeleid besluit (extra) middelen toe te kennen ten
behoeve van bepaalde activiteiten. Mede naar aanleiding van het gesprek
in de HO-Kamer kunnen de volgende kenmerken worden geformuleerd:
- de overheid geeft in het HOP aan welke ontwikkelingen worden
gewenst,
- incidentele bijdragen worden in de vorm van eerste geldstroom
tijdelijk gegeven,
- de tijdelijk toegekende stimuleringsgelden maken deel uit van een
revolvin fund,
- de toekenning van additionele stimuleringsgelden geschiedt op basis
van het HOP, al dan niet in het kader van het wetenschapsbeleid.
Ingrepen beneden het sectorniveau zullen net als de overige planningbeslissingen van de minister op argumenten gebaseerd zijn. Het Hoger
Onderwijsplan is zodanig ingericht dat die argumentatie hierin tot uitdrukking
kan komen.
6.9. Bestuurlijke informatievoorziening
De uitwerking van de in deze nota neergelegde voornemens zal gevolgen
hebben voor aard en omvang van de behoefte aan bestuurlijke informatievoorziening. Deze gevolgen zullen echter beperkt zijn. Juist bij de hier
weergegeven afstandelijke bestuursconceptie is het van belang dat de
informatie over de aanwending van de middelen en de verslaglegging over
de geleverde produktie transparant en éénduidig van karakter is. Dit geldt
met name ter zake van een helder inzicht in het onderwijsaanbod van de te
onderscheiden sectoren. Voor wat betreft de overheid gaat het hierbij met
name om haar financiële verantwoordelijkheid welke tot uitdrukking komt
in de bekostiging vooraf, gekoppeld aan verantwoording achteraf. Daarnaast
heeft de overheid behoefte aan bestuurlijke informatievoorziening onder
meer met het oog op haar taken ten aanzien van evaluatie, kwaliteitsbewaking en beleidsontwikkeling.
De in deze nota neergelegde voornemens beogen de totstandkoming van
een meer geïntegreerd stelsel van hoger onderwijs. De rol van de overheid
daarin wordt gekenmerkt door een grotere afstandelijkheid en een meer
globale aanpak. In het licht hiervan zal de behoefte aan bestuurlijke
informatievoorziening aan bepaalde nieuwe vereisten moeten voldoen.
Ook thans geldt dat de gewenste gegevens vergelijkbaar, tijdig beschikbaar
en betrouwbaar moeten zijn. Wil de beoogde integratie enerzijds en de
terugtred anderzijds tot stand komen, dan zijn duidelijke afspraken nodig
waaruit blijkt welke informatie, op welk niveau verzameld, wanneer
beschikbaar zal moeten zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is.
Het ligt in het voornemen bij de verdere uitwerking van het in deze nota
neergelegde beleid de daarmee samenhangende aspecten van bestuurlijke
informatievoorziening op te nemen in een informatiestatuut. Met name
zullen daarbij nog nadere richtlijnen op het gebied van de financiële
verantwoording nadrukkelijk aan de orde worden gesteld. Concreet wordt
hierbij gedacht aan richtlijnen op het gebied van de instellingsbegrotingen,
jaarrekeningen, fondsbeheer alsmede financiële registratie op het gebied
van de te onderscheiden geldstromen.

HOOFDSTUK 7. DE INDELING VAN WO, HBO EN OU
7.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de consequenties van de ontwikkeling van een
nieuw besturingssysteem besproken. Voor de verschillende onderdelen
van het hoger onderwijs wordt een nieuwe indeling gepresenteerd.Ter
bepaling van het niveau waarop de overheid wil sturen is een onderverdeling
in h.b.o., w.o. en o.u. in sectoren opgenomen.
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7.2. De functies van de sectoren
In deze beleidsnota neergelegde voorstellen betekenen, dat de planning
en de bekostiging in de regel plaats gaan vinden op het niveau van de
sector. Slechts bij wijze van uitzondering zullen negatieve bekostigingsbeslissingen op een lager aggregatieniveau worden genomen. Hiermede is
de belangrijkste functie van de sectorindeling geschetst: het is het niveau
waarop overheid en instellingen afspraken maken. Daarnaast geeft het de
grenzen aan waarbinnen voor de instelling programmeervrijheid bestaat.
Het is voorts het kader waarbinnen de overheid beleidsuitspraken over de
gewenste ontwikkelingen doet. Ten slotte kan er van de sectorindeling een
algemene en globale herkenbaarheid uitgaan.
Ter zake van de interne organisatie kan worden opgemerkt, dat zowel bij
het h.b.o. als bij het w.o. het sectorniveau kan, maar niet behoeft, samen te
vallen met de organisatie van het bestuur van (een deel van) de instelling.
Het is aan de instellingen zelf te bepalen op welke wijze zij vorm willen
geven aan de interne organisatie. De gewenste samenhang tussen de
bestuurlijke organisatie enerzijds en de opbouw van de door de instelling
verrichte taken (zoals die zichtbaar wordt in instellingsplan en begroting)
zal deze vrijheid vanuit de instelling mogelijk beperken. Voor de bestuurlijke
aspecten van het nieuwe hoger onderwijs wordt verwezen naar par. 12.4
en de notitie «Meer over management». De planning vindt plaats op het
niveau van de sector, de overheid laat de besteding van de middelen in
hoge mate vrij. Dit wijkt overigens niet wezenlijk af van het huidige systeem
in het wetenschappelijk onderwijs, want de clusters die de basis van het
huidige bekostigingsmodel vormen, zijn gedefinieerd op een aggregatieniveau dat vergelijkbaar is met de hieronder voor te stellen indeling. Voor het
h.b.o. is een dergelijke aanpak van de bekostiging recent eveneens voorgesteld.
7.3. De indeling van w.o., h.b.o. en o.u.
Op grond van de hiervoor beschreven functies kunnen de volgende
criteria worden gesteld aan de sectorindeling van w.o. en h.b.o.;
- de sectoren dienen voldoende interne samenhang te bevatten:
a. Voor het w.o. betekent dit een samenhang naar wetenschappelijke
discipline.
b. Gegeven de doelstelling van het h.b.o. zal daar de indeling zich
primair richten naarde beroepenvelden waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast
zal echter ook rekening worden gehouden met de voor de opleiding
relevante kennisgebieden, waardoor naast een samenhang in beroepenvelden ook een samenhang in onderwijsinhouden kenmerkend is voor de
indeling.
- de indeling dient maatschappelijk herkenbaar te zijn,
- over invulling van de sectoren moet zinvol overleg tussen instellingen
mogelijk zijn,
- de indeling moet voor de instellingen tot een bestuurbare en beheersbare interne organisatie kunnen leiden,
- de berekeningsgrondslagen voor bekostiging van het onderwijsaanbod
mogen binnen de onderscheiden sectoren niet divergeren,
- de indeling moet voldoende mogelijkheid voor de overheid bieden om
via gerichte stimulering ontwikkelingen op gang te brengen,
- de indeling moet een voldoende onderscheidend vermogen hebben:
het aantal overlappingen dient zo gering mogelijk te zijn.
Toepassing van bovenstaande criteria heeft tot een indeling in de
concept-beleidsnota geleid die uitging van 16 w.o.-sectoren, 2 varianten
voor het h.b.o. van resp. 9 en 11 sectoren en 7 sectoren voor de o.u. In de
reacties op de concept-nota is over het algemeen instemming betuigd met
de introductie van het aggregatieniveau van de sector. Concreet op de
indeling werd slechts door de HBO-Raad ingegaan; daarbij bleek een
uitdrukkelijke voorkeur voor de variant met negen sectoren. In het overleg
in de HO-Kamer werd aangedrongen op het scheppen van een sterkere
verbinding tussen de deelsoorten (w.o., h.b.o. en o.u.).
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De verdeling van het h.b.o. in sectoren met als criterium het afnemende
beroepenveld leidt er bij nader inzien toe, dat de opleidingen voor onderwijsgevende als één sector dienen te gelden. Dit laatste impliceert dat het
in deze nota beschreven beleid ook van toepassing is op deze opleidingen.
In bepaalde opzichten echter vraagt het in deze nota gestelde een vertaling
c.q. een aanvulling voor de lerarenopleidingen. Een vertaling is noodzakelijk
omdat bij besturing op sectorniveau rekening moet worden gehouden met
het gegeven dat deze sector wat betreft de vakinhoudelijke component van
de opleiding een verzameling is van overige sectoren in het h.b.o. De
aanvulling is nodig vanwege de beroepskwalificerende component van
deze opleidingen.
In de wet- en regelgeving die volgt op deze beleidsnota zal aan het
bovenstaande gestalte worden gegeven. Gelet op de reacties op de
concept-beleidsnota stellen de ondergetekenden de volgende sectorindeling
voor.
A. Wetenschappelijk onderwijs
I. Godgeleerdheid en wijsbegeerte,
II. Gezondheidswetenschappen,
III. Rechtsgeleerdheid,
IV. Letteren,
V. Historische en kunstwetenschappen,
VI. Economische wetenschappen,
Vil. Bedrijfskunde en bestuurswetenschappen,
VIII. Wiskunde en informatica,
IX. Natuurwetenschappen,
X. Ruimtelijke wetenschappen,
XI. Sociaal-culturele wetenschappen,
XII. Psychologische, pedagogische en andragogische wetenschappen,
XIII. Technische natuurwetenschappen,
XIV. Werktuigbouwkundige wetenschappen,
XV. Bouwtechnische wetenschappen,
XVI. Landbouwwetenschappen.
B. Hoger beroepsonderwijs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

onderwijsopleidingen,
landbouw,
techniek,
gezondheidszorg,
economische dienstverlening,
maatschappelijke dienstverlening,
beeldende kunst,
muziek en theater.

C. De open universiteit
Zoals reeds in de concept-beleidsnota werd voorgesteld, wordt voor de
indeling van de open universiteit aangesloten bij de ontwikkelingen zoals
die met de Staten-Generaal. In het kader van de behandeling van de nota
en de Wet Open Universiteit, zijn overeengekomen. Dit betekent dat de o.u.
in de volgende sectoren zal worden ingedeeld:
a. rechtswetenschappen,
b. economie,
c. techniek,
d. bedrijfs-en bestuurswetenschappen,
e. natuurwetenschappen,
f. sociale wetenschappen,
g. cultuurwetenschappen.
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Een en ander is onder te brengen in het volgende schema:
Verzamelbegr ip

W.O.-sectoren

H.B.O. -sectoren

1.

Gezondhe idszorg

gezondheidszorg

II.

Recht, bestuu r en
economie

III.

Cultuur

IV.

Maatschappeii jk
welzijn en Omderwijs

V.

Natuur

VI.

Techniek

VII.

Landbouw

gezondheidswetenschappen
rechtsgeleerdheid.
bedrijfskunde en
bestuurswetenschappen, economische wetenschappen
letteren, historische
en kunstwetenschappen
sociaal-culturele
wetenschappen,
psychologie, pedagogische en andiagogische wetenschappen, godgeleerdheid en wijsbegeerte
wiskunde en informatica, natuurwetenschappen,
ruimtelijke wetenschappen
techmsche natuurwetenschappen,
werktuigbouwkundige wetenschappen, bouwtechnische wetenschappen
landbouwwetenschappen

O.U.-sectoren

economische
dienstverlening

rechtswetenschappen,
economie, bedrijfs-en
bestuurswetenschappen

beeldende kunst
muziek en theater

cultuurwetenschappen

onderwijsopleidingen maatschappelijke dienstverlening

sociale wetenschappen

natuurwetenschappen

techniek

techniek

landbouw

HOOFDSTUK 8. ONDERWIJS
8.1. Inleiding
In de concept-beleidsnota werden voorstellen gedaan tot wijziging van
de regelingen met betrekking tot het onderwijs.
De reacties ten aanzien van de daarbij gehanteerde onderwijskundige
principes zijn duidelijk positief. In de HO-overlegkamer werd geconcludeerd
dat «wordt ingestemd met de onderwijskundige benadering, waarbij de
bijzondere delen van de statuten worden afgeschaft resp. niet worden
ingevoerd, de programmeringsvrijheid voor de instellingen alsmede de
keuzevrijheid voor de student wordt vergroot, hetgeen de verschillende
typen van programma's tot uitdrukking zullen brengen». Wel werd van
verschillende zijden aangedrongen op terughoudendheid bij het formuleren
van uniformerende regels. De Onderwijsraad plaatst enige kritische
kanttekeningen bij het voorstel het bijzonder deel van het Academisch
Statuut af te schaffen respectievelijk de bijzondere delen van de statuten uit
de WOU en de WHBO niet in te voeren. Zo vraagt de raad zich af, of de taak
van de instellingen niet onduidelijk wordt en de rechtszekerheid van
betrokkenen niet verminderd wordt. De ondergetekenden gaan er op dit
punt vanuit, dat de huidige regeling een te beperkend karakter heeft voor
de instellingen en de studerenden.
Het kiezen van een hoger aggregatieniveau, de sector, draagt bij tot de
vergroting van de autonomie en behoeft niet tot onduidelijkheid voor de
instellingen, noch tot aantasten van de rechtszekerheid van betrokkenen te
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leiden. Verwacht mag worden dat instellingen creatief en vernieuwend met
de geboden beleidsvrijheid zullen omgaan. Ter handhaving van de rechtszekerheid van betrokkenen zijn er voldoende garanties opgenomen in de
thans vigerende rechtspositieregelingen en in de regeling van de bestuursstructuur.
Ten aanzien van het commentaar van de raad, dat bij afschaffing van het
bijzonder deel de herkenbaarheid en de gelijkwaardigheid van de studierichtingen zouden verdwijnen, verwijzen de ondergetekenden naar hun
standpunt, nader toegelicht in bijlage 1, dat juist die functies van het statuut
in de praktijk onvoldoende functioneren.
Met de raad zijn de ondergetekenden wel van mening, dat voor de
studierichtingen met een specifiek civiel effect garanties nodig zijn. Juist
daarom is voorgesteld, in overeenstemming met het overleg in de HO-overlegkamer (bijlage IV), dergelijke regelingen in de wetgeving afzonderlijk
zichtbaar te maken.
Gegeven de overwegend positieve reacties hebben ondergetekenden de
voorstellen op dit punt niet gewijzigd. Op de specifieke onderdelen van het
commentaar door de advies- en overlegorganen zal hieronder worden
ingegaan.
8.2. Het onderwijskundige model
Het schrappen van de bijzondere delen van de statuten zal de instellingen
in staat stellen slagvaardig te reageren op zich wijzigende inzichten of
omstandigheden. De instellingen zijn immers vrij het onderwijs te structureren en inhoud te geven, zolang de grenzen van de desbetreffende sector
niet worden overschreden.
Dit model zal van toepassing zijn op alle thans functionerende studierichtingen binnen het wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs
en de open universiteit.
Van door de overheid gelegitimeerde en via de regelgeving gestandaardiseerde studierichtingen als zodanig zal dan geen sprake meer zijn. Het
onderwijsaanbod zal slechts de grenzen van de aan de betrokken
instelling toegewezen sector(en) kennen, waarbij het voor de studerende
uiteraard mogelijk blijft om gebruik te maken van onderwijsaanbod buiten
de eigen sector of instelling, onder goedkeuring van de examencommissie.
Het staat de instellingen vrij om de studenten bepaalde combinaties van
onderdelen uit het onderwijsaanbod aan te bevelen die tot een specifiek
maatschappelijk effect kunnen leiden en die desgewenst de naam studierichting te geven. De instelling is evenwel verplicht om, indien zij mede
opleidt voor functies of beroepen waarvoor in enige regeling bij of krachtens
de wet eisen zijn gesteld aan de inhoud van de opleiding, de student in de
gelegenheid te stellen aan deze eisen te voldoen. Dit geldt bij voorbeeld
voor een aantal medische beroepen waarvoor EG-richtlijnen van kracht
zijn. Voor de opleidingen voor onderwijsgevenden zullen in een wettelijke
regeling tijdig nadere eisen worden gesteld. Het aantal nadere regelen zal
overigens uiterst beperkt kunnen zijn. Slechts op een drietal punten wordt
voorgesteld nadere regelingen te treffen.
A. Introductie van gekwantificeerde studielast (studiepunten)
De ondergetekenden achten het noodzakelijk, de verplichting tot kwantificering van de studielast in de wet op te nemen. Alleen al voor de soepele
inpassing van onderwijsonderdelen van verschillende herkomst in variërende studieprogramma's is standaardisering onmisbaar. Van verschillende
zijden is tegen dit voornemen, dat ook onderdeel uitmaakte van de concept-beleidsnota, bezwaar aangetekend als zou een en ander betekenen,
dat de overheid een systeem van onderwijsmodulen zou willen voorschrijven. Voorts is opgemerkt, dat het de terugtredende overheid niet past
dergelijke voorschriften te geven. De ondergetekenden zijn het oneens met
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deze twee punten van kritiek. Wat betreft het commentaar op de invoering
van verplichte onderwijsmodulen veronderstellen zij, dat er sprake is van
een misverstand: onderwijsmodulen worden niet voorgeschreven. De
instellingen worden slechts verplicht het onderwijsaanbod te kwantificeren
volgens een landelijk gelijke sleutel (studiepunten). In het wetenschappelijk
onderwijs is de invoering van een gekwantificeerde studielast reeds enige
jaren een feit.
De verplichting de studielast te kwantificeren is slechts een algemeen
voorschrift, de bepaling van de zwaarte van de onderdelen van het onderwijsaanbod is, uiteraard, een zaak van de instellingen zelf.
De gedachte dat het kwantificeren van studielast in het h.b.o. moeilijk
zou zijn, kunnen de ondergetekenden niet volgen. Ook thans wordt immers
een afweging gemaakt met betrekking tot de relatieve zwaarte van het
studieprogramma en alle onderdelen (bij voorbeeld vakken of cursussen)
worden op de door de instelling te bepalen wijze afgesloten (tentamen,
werkstuk ontwerp, verslag examen, e.d.). Het kwantificeringsvoorschrift
verplicht de instelling slechts de relatieve werklast van deze activiteiten in
de programmering uit te drukken, in een uniforme standaard (1 studiepunt
is 40 uur = 1 week, een studiejaar bestaat in 1680 uur).
Ingaande op het commentaar, dat de overheid dergelijke regelen niet
behoeft te - of sterker niet zou moeten - treffen, stellen de ondergetekenden
dat juist op dit punt een minimum aan uniformering onmisbaar is in een
samenhangend stelsel van gedifferentieerde hoger onderwijsvoorzieningen.
B. Cursusduur
Ten aanzien van de cursusduur kan worden opgemerkt, dat deze voor het
wetenschappelijk onderwijs vier jaar blijft. Ten aanzien van het h.b.o. is de
cursusduur in de WHBO gesteld op ten hoogste vier jaar. Het is met de vier
jaar als bovengrens in principe aan de instellingen van h.b.o. om de
cursusduur te bepalen. Daarnaast dient er de mogelijkheid te bestaan om
door de instellingen gestructureerde korte opleidingen te volgen aan de
instellingen van hoger onderwijs. Het is daarbij regel dat alle h.b.o.-opleidingen die korter zijn dan drie jaar «korte opleidingen» worden genoemd.
C. De propedeuse
De ondergetekenden hechten aan het in stand houden van een propedeuse,
waarin een oriënterende, een verwijzende en een selecterende functie tot
zijn recht kan komen. De lengte van de cursusduur van de propedeuse is
ter beoordeling van de desbetreffende instelling van hoger onderwijs. Zij
mag evenwel, naar het de ondergetekenden voorkomt, niet langer zijn dan
een kwart van de cursusduur van de totale studielast van de opleiding. In
die gevallen waarinde cursusduur vier jaar is, is delengte van de propedeuse
derhalve ten hoogste 1 jaar. Anders dan in de post-propedeutische fase, zal
de keuzevrijheid voor de student in propedeutische fase beperkt zijn.
Juist om enig inzicht te krijgen op de mogelijke keuze uit het onderwijsaanbod
in de periode na de propedeuse, dient de student in de propedeuse in staat
te worden gesteld van de hoofdlijnen van het onderwijsaanbod kennis te
nemen. Vanwege de faculteit, onderscheidenlijk het bevoegd gezag, wordt
aan het einde van de propedeuse een schriftelijk advies omtrent de
studievoortzetting gegeven.
8.3. Het examen
De wijzigingen in het examensysteem ten gevolge van de in deze nota
gepresenteerde plannen zijn beperkt. In principe blijven de examencommissies, zoals thans voorzien in de WWO, WHBO en de WOU, gehandhaafd.
De nadere regelingen met betrekking tot de inrichting van de regelingen ter
zake van de examencommissie zoals thans in het algemeen deel van het
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(academisch) statuut zijn gegeven, zullen in de wet worden opgenomen.
Afstuderen geschiedt in die situatie, evenals thans, bij de faculteit, dan wel
de instelling van h.b.o., dan wel de o.u. Op het getuigschrift wordt vermeld
welke onderdelen deel hebben uitgemaakt van de studie. Daarmede wordt
het dossierkarakter van het getuigschrift zoals op dit moment reeds in de
wetgeving opgenomen, versterkt.
8.4. Toelatingsvoorwaarden
De overheid draagt een belangrijke verantwoordelijkheid voor het
scheppen van de randvoorwaarden van een toegankelijk hoger onderwijssysteem. Eén van de punten te dien aanzien die in relatie tot de voornemens
uit deze beleidsnota moeten worden bezien, is de kwestie van de vooropleidingseisen. Thans is het zo, dat er verschil bestaat in de toelatingssystematiektussen h.b.o. enw.o. Eender uitgangspunten van de open universiteit
is de open toelating, ongeacht de vooropleiding. Dit laatste uitgangspunt
blijft in deze voornemens uiteraard onaangetast.
Op twee manieren komen ten aanzien van h.b.o. en w.o. toelatingseisen
tot uitdrukking. Ten eerste in de algemene toelatingseis in relatie tot het
diploma voortgezet onderwijs (h.a.v.o. en m.b.o. voor h.b.o., v.w.o. voor
h.b.o. en w.o.). De ondergetekenden achten het, in het licht van de voorgestelde vernieuwing in het voortgezet onderwijs, niet wenselijk in deze nota
voorstellen voor wijziging op dit punt te doen.
Ten tweede is er thans de formele deficiëntieregeling, waarin naast de
algemene eis van een diploma voortgezet onderwijs, geëist kan worden,
dat bepaalde vakken van het eindexamen deel hebben uitgemaakt. Krachtens
de huidige WWO is in het Academisch Statuut een overzicht opgenomen
van deze deficiënties (artikel 56). De WHBO kondigt in artikel 22, eerste lid,
onder b «voorschriften omtrent de vooropleidingseisen» aan die moeten
worden weergegeven in het (bijzonder deel van) het h.b.o.-statuut. Ten
aanzien van de vraag of er in de toekomst nadere eisen gesteld moeten
worden aan de vakkenpakketten van de abituriënten uit het voortgezet
onderwijs, moeten de volgende karakteristieken van het hier voorgestelde
onderwijsmodel in de beschouwingen worden betrokken.
A. Het onderwijs wordt ingedeeld in sectoren waarvan het abstractieniveau aanzienlijk hoger is dan dat van studierichtingen. De overheid
legitimeert geen studierichtingen meer en kan aan studierichtingen
derhalve geen vakinhoudelijke eisen meer verbinden ten aanzien van de
vooropleiding. Het formuleren van formele deficiënties op het niveau van
de sector kan dus niet leiden tot zinvolle eisen.
B. De keuzevrijheid van zowel de student als de instellingen wordt
vergroot. Dit beperkt de mogelijkheid en wenselijkheid van het geven van
voorschriften aan de vakkenpakketten; door de verschillen zowel binnen
als tussen de afzonderlijke programma's van de sector is de opportuniteit
van de voorschriften niet vast te stellen.
C. De meest voorkomende deficiëntie in het wetenschappelijk onderwijs
is wiskunde. In de discussie over het voorbereidend hoger onderwijs is
echter voorgesteld het vak wiskunde verplicht deel uit te laten maken van
het eindexamen.
In de concept-beleidsnota is om deze redenen voorgesteld geen nadere
specifieke eisen meer te stellen aan het vakkenpakket. Dit voornemen is
niet op kritiek gestuit in de reacties van de adviesorganen, noch als een
probleempunt in het overleg naar voren gebracht. Tegen de achtergrond
van de hiervoor gegeven kenmerken van het voorgestelde onderwijsmodel
en in het licht van de instemming met de in de concept-beleidsnota
verwoorde visie, handhaven de ondergetekenden hun beleidsvoornemen
op dit punt. Eventuele discrepanties tussen de inhoud van het vakkenpakket
en de eisen die de gekozen studieweg stelt, behoren door de student zelf te
worden weggewerkt. Om te voorkomen dat enerzijds de onderwijsinhoud
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in het voortgezet onderwijs te vroegtijdig door de later te volgen studie
wordt bepaald en dat anderzijds lacunes in de voorkennis van de student te
laat aan de dag treden, is overleg tussen instellingen van voortgezet
onderwijs en hoger onderwijs nodig, evenals goede voorlichting aan
aspirant-studenten. De ondergetekenden erkennen hiermee uitdrukkelijk
een toelatingsrecht voor al degenen die in het bezit zijn van passende
diploma's uit het voortgezet onderwijs. Slechts indien de levensbeschouwelijke identiteit in het geding is, kan een college van bestuur, dan wel een
bevoegd gezag, inschrijving weigeren. Deze regeling is al in de huidige
wetgeving opgenomen.
8.5. Horizontale doorstroming
In het voorgestelde onderwijssysteem blijven de vooropleidingsvereisten
voor h.b.o. en w.o. verschillend. De beperking van de inschrijvingsduur
maakt het noodzakelijk, een eventuele verkeerde studiekeuze in een zo
vroeg mogelijk stadium te kunnen corrigeren. Daardoor verdient de
problematiek van de horizontale doorstroming tussen h.b.o. en w.o.
bijzondere aandacht. In het thans aanhangige wetsvoorstel regeling
horizontale doorstroming h.b.o.-w.o. (kamerstuk II, 19050) is het voornemen
neergelegd, studenten die in het bezit zijn van een propedeutisch h.b.o.diploma, toegang te verlenen tot het w.o., mits tot genoegen van de
desbetreffende faculteit is aangetoond, dat de student de formele deficiënties
heeft aangevuld. Dit zal, indien de propedeuse zowel wat betreft de
studieduur als wat betreft de inhoud kan verschillen, geen bruikbaar
uitgangspunt meer zijn. Ook omdat in deze nota wordt voorgesteld de
formele deficiënties af te schaffen zal moeten worden omgezien naar een
andere regeling. De ondergetekenden stellen daarom voor een regeling op
te nemen, dat studenten die in het bezit zijn van een propedeutisch h.b.o.diploma, ongeacht hun leeftijd, toegang hebben tot het colloquium doctum.
8.6. Promoties
Door het vervallen van het Academisch Statuut zullen de thans in het
Academisch Statuut opgenomen regelingen ten aanzien van de promotie
in de wet moeten worden opgenomen. Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat
de nu bestaande regeling in de toekomst minder detaillering behoeft.
Uitgangspunt voor de formulering van de wetsvoorstellen op dit punt is,
dat de instellingen het merendeel van de regelingen in het eigen promitiereglement kunnen weergeven.
In de wet zullen slechts de algemene kaders opgenomen behoeven te
worden.

HOOFDSTUK 9. EVALUATIE EN HET HOGER ONDERWIJS
9.1. Inleiding
In het huidige systeem van regelgeving wordt de waarborg voor kwaliteit
van het hoger onderwijs vooral gezocht in regels en procedures van
preventieve aard. Daarbij spelen het Academisch Statuut en het h.b.o.- en
o.u.-statuut een belangrijke rol. Zoals gesteld is deze manier van kwaliteitsbewaking in de praktijk bij het wetenschappelijk onderwijs onvoldoende
effectief gebleken. Voor de processen in het hoger onderwijs en voor de
uitkomst daarvan heeft - mede daardoor - minder expliciete aandacht
bestaan dan op grond van overwegingen van kwaliteitsbewaking tegenwoordig als wenselijk wordt beschouwd. Het in deze nota gekozen uitgangspunt van verschuiving van aandacht en sturing van preventief naar repressief
heeft uiteraard directe gevolgen voor de kwaliteitsbewaking. Het leidt tot
vermindering van voorschriften van overheidswege voor de inrichting van
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het onderwijsaanbod bij het gelijktijdig versterken van andere vormen van
de kwaliteitsbewaking. Het komt er dan ook op aan om de kwaliteitsbewaking
door middel van evaluatie in het hoger onderwijs vorm te geven op een
dusdanige wijze dat een zo groot mogelijke betrouwbaarheid wordt
gerealiseerd; verschillende vormen van evaluatie kunnen daarin voorzien.
Evaluatie gericht op vakinhoudelijke aspecten zal onder meer plaats
moeten vinden door, zo mogelijk onafhankelijke, deskundigen op het
betrokken vakgebied.
9.2. Evaluatie als zorg van de instellingen
De kwaliteit van de onderwijsactiviteiten dient primair en bij voorduring
de aandacht te hebben van de instellingen van hoger onderwijs zelf. Het
gegeven dat de verantwoordelijkheid van de instellingen van hoger
onderwijs voor de kwaliteit van het door hen verzorgde onderwijs zal
worden vergroot, versterkt nog de wenselijkheid van een door de instellingen
zelf te verzorgen, voor samenleving en overheid inzichtelijke, kwaliteitsbewaking.
Evaluatie is, ook voor het hoger onderwijs, het sluitstuk van de beleidscyclus van het systeem. Wil ze effectief zijn, dan moet ze plaatsvinden op elk
systeemniveau. Voor de instellingen van hoger onderwijs zijn ten minste
drie systeemniveaus te onderkennen:
- het micro-niveau: de vakgroep, de werkeenheid;
- het meso-niveau: de faculteit, de afdeling;
- het macro-niveau: de instelling.
De instellingen zijn, blijkens hun reactie op de concept-beleidsnota in de
HO-kamer, bereid om een systeem van kwaliteitsbewaking op te zetten.
Om de betrouwbaarheid van de evaluatie zo groot mogelijk te doen zijn,
zullen de ondergetekenden de komende jaren met kracht het formuleren
van zgn. «performance indicators» bevorderen.
De activiteiten van de instellingen laten de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de overheid op het terrein van de kwaliteitsbewaking
onverlet.
9.3. Evaluatie als zorg voor het beroepenveld
Bij de evaluatie van het hoger onderwijs zullen ook in toenemende mate
de afnemers van «produkten» van het hoger onderwijs (afgestudeerden,
onderzoek en dienstverlening) - met name de beroepspraktijk - betrokken
moeten worden. Dit geldt specifiek in de sectoren die een helder omschreven
arbeidsmarkt bedienen. De beroepspraktijk zou in staat moeten worden
gesteld wensen te formuleren ter zake van vernieuwingen in de onderwijsprogramma's, gelet op de beroepskwalificaties van afgestudeerden. Dit
geldt in het bijzonder voor beroepen, waarvoor stringente uniforme eisen
van bekwaamheid dienen te bestaan. Het toekennen van in formele
wetgeving geregelde civiele effecten in verband met specifieke eisen van
bekwaamheid is niet in de eerste instantie de verantwoordelijkheid voor de
ondergetekenden. Deze toekenning zal primair bij de desbetreffende
vakdepartementen in samenspraak met het afnemende veld moeten
berusten. Een eigen rol voor de instellingen van hoger onderwijs is daarbij
gewenst, daar het hoger onderwijs niet alleen gericht is op beroepskwalificaties. De ondergetekenden stellen zich voor de mogelijkheid nader te
verkennen, waarbij de erkenning van diploma's in verband met specifieke
eisen van bekwaamheid wordt verricht door gemengde commissies waarin
representanten van beroepspraktijk, het desbetreffende vakdepartement en
de instellingen van hoger onderwijs zitting zouden kunnen hebben. Een
dergelijke systematiek zou ook voor sommige opleidingen in de tweede
fase denkbaar zijn.
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9.4. Evaluatie als zorg voor de overheid
Krachtens de Grondwet is de overheid verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het door haar bekostigde onderwijs. In deze nota wordt
voorgesteld bij de kwaliteitsbewaking van het door de overheid bekostigde
onderwijs, de nadruk te leggen op evaluatie. Gegeven de vergrote autonomie
van de instellingen van hoger onderwijs zijn zij primair zelf hiervoor
verantwoordelijk.
De overheid heeft daarnaast behoefte aan een onafhankelijke evaluatie,
die niet wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de instellingen.
Het vanwege de overheid plaatsvindende toezicht wordt uitgeoefend
door de inspectie op het hoger onderwijs. De inspectie op het hoger
onderwijs kent daartoe een vijftal taakaspecten, die te zamen het instrumentarium vormen, dat het de ondergetekenden mogelijk maakt deze
verantwoordelijkheid te dragen. Zij kunnen gerichte opdrachten aan de
inspectie verstrekken, terwijl de inspectie ook op eigen initiatief een
bijdrage levert aan het toezicht op de deugdelijkheid: het streven zal
daarbij zijn het accent te leggen op een aanvulling op de door de instellingen
zelf georganiseerde kwaliteitsbewaking.
De ondergetekenden stellen daartoe het navolgende voor:
In het ontwikkelingsplan en in het eventuele jaarverslag van de instellingen,
zal aan de vormgeving van de evaulatie vanwege de instellingen, de
resultaten ervan, alsmede de daarbij behorende kwaliteitsbewakende
maatregelen, aandacht worden geschonken. Een verplichting tot het
opnemen van deze elementen in het ontwikkelingsplan zal via desbetreffende
richtlijnen van de kant van de overheid worden bevorderd.
De ondergetekenden zullen voorts periodiek, op voorstel van de inspectie,
een evaluatieplan vaststellen ten einde de doelmatigheid en de juiste
prioritering van evaluatie-activiteiten te waarborgen. In dit plan, dat na
overleg in de HO-kamer tot stand komt, zal worden beargumenteerd en
gespecificeerd welke evaluatie-activiteiten vanwege de overheid, gericht op
welk deel van het hoger onderwijs en volgens welke methode zullen
plaatsvinden. In dit plan zal in ieder geval aandacht worden besteed aan:
- de verslaggeving van evaluaties uit het afgelopen jaar;
- de algemene conclusies die uit de evaluaties zijn getrokken;
- de voornemens met betrekking tot periodieke en specifieke evaluatie.
Het evaluatieplan zal periodiek worden gepubliceerd als bijlage bij de
memorie van toelichting op de rijksbegroting. Op deze wijze kan ook de
Staten-Generaal zijn bevindingen met betrekking tot evaluatie vanwege de
overheid kenbaar maken.
9.5. Evaluatie door visitatiecommissies
Evaluatie vanwege de overheid zal onder meer geschieden door deskundige en, waar mogelijk onafhankelijke, instituties: commissies waarin voor
het object van evaluatie bekwame en gezaghebbende personen participeren.
De instelling van dergelijke commissies zal, op basis van het evaluatieplan,
geschieden door de inspectie voor het hoger onderwijs. Deze «visitatiecommissies» zullen periodiek zowel instellingen als specifieke delen van
het onderwijsaanbod (studierichtingen in de huidige terminologie) kunnen
evalueren. Ook is het mogelijk dat voor een meer specifiek onderdeel
visitatiecommissies worden ingezet. Het ontwikkelingsplan zal bij de
evaluatie als ijkpunt dienen.
De omvang, taak en samenstelling van de visitatiecommissies zullen
worden vastgelegd in een openbaar visitatieprotocol. Hierin zal ook de
visitatieprocedure worden beschreven, alsmede de criteria op basis
waarvan het evaluatief onderzoek zal plaatsvinden.
De rapportage van de visitatiecommissies is openbaar.
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De commissies worden steeds tijdelijk ingesteld. Zij kennen ook geen
vaste samenstelling; deze zal sterk afhankelijk zijn van de opdracht. Het ligt
in het uitdrukkelijk voornemen van ondergetekenden om het aantal leden
van een commissie beperkt te houden.
9.6. De rol van de inspectie voor het hoger onderwijs
Met de totstandkoming van de WWO, WHBO en WOU zal er in de
onderscheiden deelgebieden sprake zijn van bij wet opgedragen taken voor
de inspectie voor het onderwijs. De werkwijze van de inspectie zal afhankelijk
zijn van de kenmerken en omstandigheden in de onderscheiden deelsystemen van het hoger onderwijs. De inspectie zal onder andere als organisatorisch en administratief centrum voor visitatiecommissies dienen.
Tevens zullen inspecteurs deel uitmaken van het visitatiecommissies. Zij
zullen met name deskundigheid inbrengen op het gebied van evaluatie
(methodiek) en procesbegeleiding. Aan hen zijn in dit verband de volgende
taken toebedacht:
- het ontwikkelen van voorstellen voor de evaluatiedoelen;
- het aangeven van de methodologie en de werkwijze van de visitatiecommissie;
- de bewaking van het visitatieprotocol, c.q. de evaluatie-opdracht;
- de voorbereiding van en de begeleiding bij het bezoek van een
instelling van hoger onderwijs door de visitatiecommissie;
- uitvoering van de evaluatierapportage aan de ondergetekenden.
De inspectie zal op basis van het geformuleerde takenpakket tevens zorg
dragen voor een periodieke algemene of specifieke rapportage aan de
ondergetekenden.
De werkwijze zal dus een andere zijn dan tot dusver in het h.b.o. gebruikelijk. Gegeven de variëteit in het hoger onderwijs zal het soort evaluatieactiviteit van de inspectie per geval variëren. De geleidelijke accentverlegging
in de inspectietaken zal in beginsel beinnen de bestaande inspectieformatie
worden uitgevoerd.
9.7. De gevolgen van evaluatie
Openbare evaluatierapporten zullen in eerste instantie directe gevolgen
hebben voor de instellingen in de vorm van een te verwachten stijging of
daling van de studentenaantallen met als gevolg een vergroting dan wel
vermindering van de rijksbijdrage. De instelling zal, voor zover nodig, zelf
maatregelen nemen. Indien een instelling geen termen aanwezig acht voor
het treffen van maatregelen, kan de overheid, voor zover nodig, de desbetreffende instelling verzoeken aan uitkomsten van evaluatie in het instellingsplan aandacht te schenken.
Indien de instelling in gebreke blijft, is het aan de overheid om op basis
van evaluatie eventueel maatregelen te nemen; positieve - zoals het geven
van een specifieke incentive (bij voorbeeld indien blijkt dat verbetering niet
mogelijk is zonder het aantrekken van topdeskundigen of extra investeringen)
-, maar ook negatieve: sancties.
In het laatste geval is de volgende procedure denkbaar:
- het geven van een openbare waarschuwing;
- het aankondigen van stopzetting van de bekostiging voor de desbetreffende delen van de instelling, dan wel de instelling als geheel, indien niet
na enige tijd verbeteringen zijn aangebracht;
- een controle op de door de instelling getroffen maatregelen het
gewenste effect hebben gesorteerd;
- het verstrekken van een «negatieve verklaring van bekostiging»,
resulterend in het stopzetten van de bekostiging van de desbetreffende
voorziening.
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Voor alle maatregelen geldt dat zij slechts zullen worden getroffen na
overleg met de desbetreffende instelling. De sancties hebben het karakter
van een ultimum remedium. Sancties zullen dan ook slechts worden
verbonden aan zeer negatieve evaluatieresultaten en/of herhaalde negatieve
evaluatieresultaten.
Tegen sancties zal beroep op de Kroon mogelijk zijn.
Een in het buitenland voorkomende sanctie is nog het (al dan niet
tijdelijke) verlies van het civiel effect van de door de instelling af te geven
diploma's. In Nederland zou dit verlies van de aanwijzing om wettelijk
erkende diploma's af te geven impliceren. Losstaand van het gelijktijdig
intrekken van de bekostiging laat deze sanctie zich niet rijmen met de
grondwettelijke opdracht dat het uit de openbare kas bekostigde onderwijs
deugdelijk dient te zijn. Deze sanctie komt in dit verband derhalve dan ook
niet in aanmerking, afgezien van de omstandigheden dat als de bekostiging
op aan de kwaliteit ontleende gronden wordt beëindigd, ook het recht van
de instelling om - niet bekostigd - diploma's af te geven zal worden
ontnomen.

HOOFDSTUK 10. INSCHRIJVINGSRECHTEN
10.1. Introductie van zes jaar inschrijvingsrecht
Het systeem zoals dat in deze beleidsnota wordt voorgesteld, gaat uit
van een gelimiteerd inschrijvingsrecht. Daarmee wordt aangesloten op de
beleidsvoornemens zoals deze waren opgenomen in het concept Kaderwet
hoger onderwijs.
De limitering houdt in, dat elke ingezetene in Nederland in totaal zes jaar
inschrijvingsrecht heeft op een door de overheid gefinancierd hoger
onderwijs, tegen een gereduceerd tarief.
Het totaal van de inschrijvingsrechten geldt zowel voor het wetenschappelijk onderwijs als het hoger beroepsonderwijs, waarbij het, afgezien van
een omrekeningsfactor voor deeltijds onderwijs, niet relevant is of het
onderwijs in voltijdse, in deeltijdse vorm, dan wel door de open universiteit
wordt gezorgd. Als de rechten zijn uitgeput wordt een meer kostendekkende
tariefstelling van kracht.
De introductie van dit inschrijvingsrecht betekent een wijziging ten
opzichte van de huidige situatie, waarin er sprake is van een afzonderlijk
gelimiteerd inschrijvingsregime voor h.b.o. en w.o. afzonderlijk en er
voor de open universiteit geen inschrijvingsbeperking geldt.
10.2. Uitwerkingsmodaliteiten
Hoe het inschrijvingsrecht in de praktijk vorm moet krijgen, is een in
hoofdzaak technische aangelegenheid. In de concept-beleidsnota waren
een tweetal uitwerkingsmodaliteiten opgenomen.
In de eerste modaliteit werd uitgegaan van een inschrijvingsrecht
gekoppeld aan de tijd waarin men is ingeschreven, enigszins analoog aan
het huidige systeem. De tweede modaliteit richtte zich primair op de door
de student behaalde studieresultaten en definieerde de inschrijvingsrechten
als een verzameling te behalen studiepunten.
Deze beide modaliteiten zijn onderwerp van overleg en nadere studie
geweest. Daaruit is gebleken dat beide modaliteiten een aantal technische
problemen opleveren, waarvoor op dit moment nog geen sluitende
oplossing kan worden geboden. Daarom wordt door de ondergetekenden
in de beleidsnota nog niet voor één der modaliteiten gekozen. De ondergetekenden nemen zich voor deze problematiek nader met de instellingen
van hoger onderwijs te bespreken. Mede naar aanleiding van de uitkomsten
van dat beraad, zal een definitief standpunt worden ingenomen bij de
wetsvoorstellen die zullen worden ingediend ter invoering van de in deze
nota opgenomen voorstellen.
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Deel 4. Gevolgen van de voorstellen
en invoeringsproblematiek

HOOFDSTUK 11. DE GEVOLGEN VAN DE BESTURINGSCONCEPTIE OP
ENIGE ANDERE ASPECTEN
11.1. Inleiding
De verandering van de rol van de overheid heeft ook consequenties voor
andere dan de reeds genoemde onderdelen. De overheid houdt zich thans
immers met meer onderdelen dan de onderwijsconceptie, de planning en
bekostiging, de kwaliteitsbewaking en de vergroting van de samenhang
sec bezig. De overheid regelt ook een groot aantal uit haar hoofdverantwoordelijkheid afgeleide zaken zoals:
a. investeringen, met bijbehorende bouwvoorschriften;
b. details van het personeelsbeleid;
c. specifiek onderzoeksbeleid.
Een apart aandachtspunt vormt de informatievoorziening, dat wil zeggen
datgene wat de overheid in redelijkheid van de instellingen mag vragen ten
einde haar verantwoordelijkheden te kunnen effectueren. In de reacties van
de instellingen op de concept-beleidsnota is met klem op bovenstaande
punten gewezen.
11.2. Deregulering binnen handbereik
Naar het oordeel van met name de VSNU is er behoefte aan spoedige
vermindering van de regeldichtheid op een aantal terreinen. Onder de titel
«deregulering binnen handbereik» zijn door de vereniging enige concrete
suggesties gedaan om zelfs nog voor de invoering van de in deze beleidsnota
voorgestelde plannen tot concrete deregulering te komen. In het overleg
met de HO-overlegkamer van 3 juli jl. heeft dit geleid tot de conclusies dat:
1. vanwege de overheid zal worden bezien in hoeverre de genoemde
suggesties tot verdere vergroting van de autonomie kunnen en moeten
worden meegenomen, hetzij binnen de HOAK-operatie, hetzij in afzonderlijke
operaties;
2. bezien zal worden in hoeverre reeds voorafgaand aan de implementatie
van de HOAK-voorstellen op onderdelen kan worden gewerkt aan de
versterking van de autonomie. Met name wordt hierbij gedacht aan het
doorlichten van de algemene maatregelen van bestuur, KB's en andere
voorschriften binnen het wetenschappelijk onderwijs, en het rekening
houden met de basisfilosofie bij het ontwerpen van nieuwe algemene
maatregelen van bestuur, in het bijzonder vanwege de Wet HBO en Wet
OU;
3. op korte termijn van de kant van de overheid voorstellen zullen
worden gedaan ter nadere uitvoering van het streven naar deregulering op
andere dan in de concept-beleidsnota genoemde onderdelen.
Zoals reeds hiervoor vermeld, heeft de veranderende rol van de overheid
ook consequenties voor andere beleidsonderdelen dan onderwijs en
onderzoek, planning en bekostiging en kwaliteitsbewaking. In de reacties
op de concept-beleidsnota werd door met name de VSNU en de HBO-Raad
op deze problematiek ingegaan.
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Ten departemente wordt thans bestudeerd op welke wijze in een aantal
door de instellingen aangegeven knelpunten kan worden voorzien. In
overleg met de instellingen zullen ter zake nadere concrete voorstellen
worden gedaan. In dit hoofdstuk zullen een tweetal onderwerpen, in reactie
op de commentaren, in het bijzonder worden behandeld: personeelsbeleid
en huisvesting. Het betreft hier uitdrukkelijk een eerste aanzet.
11.3. Personeelsbeleid
Ook van de zijde van de instellingen wordt de noodzaak van een landelijk
gecoördineerd financieel arbeidsvoorwaardenbeleid erkend. Dit beleid
vindt zijn neerslag in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
vastgestelde rechtspositieregelingen (RRWO, BBWO, rechtspositiereglement aio's) alsmede in richtlijnen.
Recentelijk is door eerste ondergetekende een discussienotitie Rechtspositiereglement w.o. (RRWO) gepubliceerd, waarin voorstellen worden
gedaan met betrekking tot de regeling van de rechtspositie - met uitzondering van de financiële rechtspositie, die is geregeld in het Bezoldigingsbesluit
w.o. (BBWO) - van het personeel bij de universiteiten en hogescholen.
Wel kan nog worden gemeld dat met betrekking tot de door de VSNU in
het bijzonder gemaakte opmerking ter zake van de toetsing van functies
aan de functiekarakteristieken van schaal 11 BBRA en hoger ten departemente een voorstel wordt ontwikkeld.
In RRWO en BBWO wordt reeds uitdrukkelijk het streven tot vermindering
van regelgeving tot uitdrukking gebracht. De ondergetekenden willen eerst
het resultaat van de thans lopende discussie afwachten voordat er nieuwe
voorstellen zullen worden overwogen.
Overigens wijzen de ondergetekenden erop, dat in het kader van de
herziening van de WWO (kamerstukken II, 16802) de benoeming en ontslag
van de hoogleraren door de Kroon is vervangen door een benoeming en
ontslag door het college van bestuur en dat ook de ministeriële goedkeuring
voor nevenbetrekkingen van hoogleraren uit de wet zal verdwijnen.
Voor het hoger beroepsonderwijs is thans een eigen rechtspositiebesluit
in voorbereiding. De invoering van de Wet op het hoger beroepsonderwijs
maakt een herziening van de rechtspositiestructuur, die op dit moment nog
op de Wet op het voortgezet onderwijs is gebaseerd, noodzakelijk. Bij de
ontwikkeling van dit nieuwe rechtspositiebesluit zal het streven naar
verminderde regelgeving een uitgangspunt zijn. Ook wat betreft dit
onderwerp zullen ondergetekenden derhalve binnenkort met nadere
voorstellen komen.
11.4. Huisvesting
De aard van de investeringsactiviteiten en de omvang van de investeringen
noodzaken tot een bepaalde mate van bemoeienis. Strevend naar een
doelmatige en doeltreffende besteding van alle huisvestingsmiddelen, is
een beheersing van de kosten, gemoeid met optimalisering van de huisvesting, van wezenlijk belang. De instrumenten, die kostenbeheersing in
relatie tot het huisvestingsprodukt mogelijk maken, bevinden zich op de
niveaus van de huisvestingsplanning, de initiële besluitvorming ten
aanzien van projecten en de voorbereiding en uitvoering van projecten. Het
proces van huisvestingsplanning tussen instellingen en departement, mits
naar inhoud en vorm goed uitgevoerd, geeft de kaders aan voor de
processen op de volgende niveaus.
De vigerende regelgeving met betrekking tot de huisvesting van het WO
kent tekortkomingen. Enerzijds richt zij zich uitsluitend op het element
nieuw- en verbouw en mist zij de integrale visie op de huisvesting, anderzijds
kent zij, bij letterlijke uitvoering, een op bepaalde punten niet altijd te
rechtvaardigen detaillering. De praktische uitvoering van de regels geschiedt
dan ook veelal pragmatisch, waarbij ook gebruik wordt gemaakt
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van de in de regelen gegeven mogelijkheid tot een vereenvoudigde
goedkeuringsprocedure. Niettemin is een herziening en systematisering
van de Bouwregelen 1970 (met betrekking tot het WO), meer toegesneden
op een integrale benadering van het aspect huisvesting, binnen afzienbare
tijd gewenst. Voor het hoger beroepsonderwijs zal naar analogie worden
gehandeld.

HOOFDSTUK 12. ENIGE NADERE CONSEQUENTIES VAN DE BELEIDSNOTA
12.1. Consequenties voor de instellingen
Door het vervallen van een deel van de thans in de statuten gegeven of
voorziene regels worden de instellingen in staat gesteld zelfstandig
vergaande vernieuwingen in het onderwijsprogramma te realiseren. De
mogelijkheid wordt zo geboden om te komen tot een gedifferentieerd
aanbod van onderwijsvoorzieningen. In eerste aanleg kunnen de gevolgen
voor het onderwijsaanbod bij de implementatie van de nieuwe regelgeving
vrij beperkt blijven. Het is immers aan de instellingen zelf om daarin in een
door hem te bepalen tempo wijzigingen aan te brengen. Van een gehele
herprogrammering zal dan ook naar verwachting geen sprake zijn. Het in
acht nemen van de rechtspositie van studenten die onder de oudere
wettelijke regimes aan de studie zijn begonnen, dient daarbij uiteraard een
aandachtspunt te blijven.
De ondergetekenden achten het van belang, dat er een intensiever
contact met de samenleving tot stand komt bij de ontwikkeling van het
onderwijsaanbod. Een actievere marktverkenning zal de vruchtbaarheid
van dit contact gunstig kunnen beïnvloeden. Ook de in de ontwerp-WWO'84
voorziene inbreng van de buitenuniversitaire leden (BUL'en) in de faculteitsraad kan in het zoeken naar maatschappelijk actuele paradigma's een
oriëntatiepunt vormen, zowel wat betreft de eerste fase als wat betreft de
periode daarna.
Ter zake van de verlening van het getuigschrift blijft de examencommissie
verantwoordelijk. Deze commissie zal, binnen in de nadere regeling van de
examens door de faculteit vast te stellen voorwaarden, in principe het door
de student gevolgde programma toetsen aan eisen van niveau en consistentie. In de wet zullen enige algemene randvoorwaarden worden opgenomen waaraan een examen moet voldoen. In de voorlichting aan de student
zal aandacht moeten worden besteed aan de consequenties van de keuze
uit het onderwijsaanbod en de mogelijke resultaten daarvan voor het civiel
effect van het getuigschrift van de individuele student.
Zoals hierboven uiteengezet achten de ondergetekenden het ongewenst
om hunnerzijds nadere bepalingen op dit punt op te nemen. Dit laat echter
onverlet dat in bepaalde gevallen via nationale of supranationale regelgeving
bepaalde eisen kunnen worden gesteld.
Verder zal in verband met het aspect van de herkenbaarheid ook naar
inhoud van het afgelegde examen een bepaalde mate van detaillering van
informatie op het getuigschrift nodig zijn. Zowel voor de student zelf als
voor potentiële werkgevers zal dit een verbetering betekenen. De vage en
globale informatie welke thans wordt toegevoegd, wordt vervangen door
een getuigschrift waarop de onderdelen zijn aangegeven. Het ligt voor de
hand, dat studenten die met het oog op een specifiek beroep aan een
instelling van hoger onderwijs gaan studeren, studie-onderdelen zullen
kiezen, die voor de kwalificatie voor het betreffende beroep of de bedoelde
categorie beroepen nodig of dienstig kan zijn. Met de Onderwijsraad zijn de
ondergetekenden van mening dat voorlichting hier een eerste vereiste is.
Voor de toelating tot vervolgopleidingen, bij voorbeeld een tweede fase
lerarenopleiding, zal aan de hand van de te stellen toelatingseisen, de
student een studieweg kunnen volgen, die hem kwalificeert voor de
kwalitatieve selectie.
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12.2. Gevolgen voor de student
In de huidige studie opbouw is de vrijheid van programmakeuze voor de
student vaak regel beperkt. Meestal dient de student een op basis van in
het statuut gegeven voorschriften grotendeels vastgelegd onderwijsprogramma te volgen. Het gevolg van de invoering van het voorgestelde
systeem is, dat de vrije keuze van de student regel wordt en verplichtingen
een uitzondering. De student zal in hoge mate de eigen leerweg kunnen
kiezen. Wel staat het de instelling vrij om, zoals eerder uiteengezet, bepaalde
standaardpakketten aan te bieden. Daarbij moeten zonodig de grenzen
tussen de sectoren kunnen worden overschreden. Ook het volgen van
onderwijsonderdelen van het h.b.o. door w.o. studenten, en omgekeerd,
behoort tot de mogelijkheden. De sterke vergroting van de vrije keus voor
de student betekent, dat er aan de student goede voorlichting moet worden
gegeven omtrent het onderwijsaanbod, de mogelijkheden voor pakketkeuze
en voorlichting omtrent eisen aan een pakket, welke door vervolgopleidingen
(bij voorbeeld een tweede fase opleiding) of bepaalde beroepen worden
gesteld. Het principe van de keuzevrijheid van de student betekent, dat de
keuze geleidelijk kan worden afgestemd op actuele ontwikkelingen op het
terrein van de wetenschap, beroepsontwikkelingen of de arbeidsmarkt.
Daarbij bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor zowel een specialisatie
of diepgang als voor een brede oriëntatie.
12.3. Relatie met eventuele toelatingsbeperkende maatregelen
Het aggregatieniveau van de studierichting is de laatste twee decennia
ook van betekenis geweest als het aangrijpingspunt voor toelatingsbeperkende maatregelen ingevolge de machtigingswetgeving. Voor zover ook in
de toekomst aan dergelijke maatregelen behoefte zal blijven bestaan,
zullen de in deze nota voorgestelde onderwijskundige aanpassingen
moeten leiden tot wijziging van de bestaande regeling van de toelatingsbeperking.
De problematiek van de toelatingsbeperking is een afgeleid probleem,
voortkomende uit de voorgestelde onderwijskundige wijzigingen. In de
uitwerking van de voorstellen uit deze beleidsnota doen zich, evenals
trouwens in de huidige structuur, problemen voor ten aanzien van de
beschikbare capaciteit van de opleidingen, al dan niet op grond van het
arbeidsmarktcriterium. De introductie van de volledige programmeringsvrijheid van de instelling (tot het niveau van de sector) alsmede de
keuzevrijheid van de student zorgen voor enkele nadere problemen.
Ruwweg zijn twee soorten problemen te onderscheiden.
De eerste soort problemen treedt op bij een tekort aan landelijk of per
instelling beschikbare plaatsen: de capaciteitsproblematiek. Indien de
capaciteit van een bepaalde sector op instellingsniveau overschreden
wordt, kunnen niet alle studenten bij die instelling worden ingeschreven.
Indien inschrijving bij dezelfde sectoren van andere instellingen nog immer
leidt tot een overaanmelding van studenten, is er sprake van een landelijk
capaciteitstekort. In dat geval kan de systematiek van de huidige Machtigingswet worden toegepast. Daarbij moet worden opgemerkt, dat door de
verhoging van het instroom-aggregatieniveau van studierichting naar
sector, de berekening van de capaciteit anders komt te liggen dan thans het
geval is.
Nadat de student is ingestroomd in een bepaalde sector van een instelling
zal deze, na de propedeuse (die overigens niet voor de hele sector uniform
hoeft te zijn), een keuze maken voor een vrij programma-aanbod, dan wel
voor een voorgestructureerde studieweg. Daarbij kan zich de situatie
voordoen dat een deel van het onderwijsaanbod zo'n grote belangstelling
geniet, dat er een wachttijd zou kunnen ontstaan alvorens men aan dat
onderwijsaanbod kan deelnemen. Hier ontstaat dan een capaciteitsprobleem, waarvoor de instelling een oplossing dient te vinden. Er is hier
overigens sprake van een probleem dat zich ook thans wel voordoet.
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Recente jurisprudentie gaat uit van de opvatting dat de instelling de
verantwoordelijkheid heeft voor een adquate voorziening in een dergelijk
geval. Te denken valt bij voorbeeld aan het op andere wijze aanbieden van
het onderdeel van het onderwijsaanbod dat is overtekend; het in overleg
met zusterinstellingen mogelijk maken het desbetreffende onderwijsonderdeel elders te volgen; het zo mogelijk alvast aanbieden van andere onderwijsonderdelen die passen in de voorgestructureerde studieweg die de
student gekozen heeft of het vrije programma zoals de student dat uitgestippeld heeft.
De tweede soort problemen heeft betrekking op de relatie afgestudeerden
en de arbeidsmarkt.
Het bestaan van een langdurige en excessieve discrepantie tussen
aantallen afgestudeerden en aantallen beschikbare arbeidsplaatsen is een
aanvaard motief voor het beperken van de toelating. In het toekomstige
systeem doet zich een onzekerheid voor ten aanzien van de keuze van de
instelling voor de programmeringswijze.
In die gevallen waarin de opleiding, gericht op een bepaald beroep,
waarvoor een beperking moet gelden, pas later in de studie aanvangt, is
een numerus fixus aan de voet van de opleiding niet geschikt. Immers op
dat moment is nog niet bekend welke studenten welke specialisatierichting
zullen volgen en welke studenten zullen opteren voor een meer algemeen
programma. De toelatingsprocedure dient daarom bij vookeur betrekking
te hebben op de vaststelling door de overheid van de maximale aantallen
die zich feitelijk de bevoegdheid kunnen verwerven tot het uitoefenen van
een bepaald beroep. De overheid dient dus slechts het aantal af te geven
getuigschriften met een bepaald civiel effect te reguleren. De vraag hoeveel
studenten zullen worden toegelaten tot een studierichting waarvan een
bepaalde beroepscompetentie veelal één van meerdere mogelijke eindtermen zal zijn, kan dan buiten beschouwing blijven. Degenen die bij voorbeeld
wél de propedeuse hebben gevolgd, meer op grond van relatief mindere
geschiktheid niet tot die specifieke differentiatie worden toegelaten,
kunnen dan voor een van de andere mogelijke uitgangen kiezen - en zullen
dan veelal breder inzetbaar zijn - dan wel kunnen omzwaaien naar een
andere opleiding.
Indien de overheid met de betrokken instellingen uitsluitend afspreekt
hoeveel getuigschriften per jaar maximaal mogen worden uitgereikt, zal de
instelling uiteraard de bevoegdheid moeten hebben om, met grote procedurele zorgvuldigheid en op basis van expliciet gemaakte criteria, het bij het
toegestane aantal getuigschriften passende aantal studenten (eventueel
gecorrigeerd voor een zeker percentage uitvallers) te selecteren. Deze selectie
op geschiktheid zal plaatsvinden op het ogenblik dat de afstudeervariant
waarop de beperking betrekking heeft zich in feite afsplitst. De belangen van
de studenten verplichten de instellingen het selectiemoment zo te kiezen, dat
voor de afgewezen student redelijke alternatieven reëel beschikbaar zijn.
Bij de ondergetekenden bestaat overigens de overtuiging, dat de druk op
de betrokken opleidingen zal afnemen wanneer met het volgen daarvan
een zeker risico zal zijn verbonden. Het kan in de toekomst voorkomen, dat
voor een opleiding gericht op dezelfde kwalificatie de ene instelling kiest
voor een gedifferentieerd (meerdere afstudeervarianten) en de andere voor
een ongedifferentieerd (alleen de te beperken variant) model zonder dat
daarmee in dit kader problemen behoeven te ontstaan. In het laatste geval
kan de instelling de thans in dergelijke gevallen gebruikelijke toelatingsprocedure hanteren (die van de Machtigingswet). Wel kan een bepaalde keuze
effecten hebben op de belangenstelling van aspirant-studerenden voor een
bepaalde instelling. In het geval van een ongedifferentieerde opleiding kan
het systeem van de gewogen loting gehandhaafd blijven.
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12.4. Het interne management van de instellingen
12.4.1. Inleiding
De door ondergetekenden voorgestane besturingswijze zal invloed
hebben op de bestuurlijke verhoudingen binnen de instellingen van hoger
onderwijs. Ook de Onderwijsraad heeft op dit punt gewezen. Zij zijn zich
ervan bewust, dat door de voorstellen in deze nota nieuwe eisen worden
gesteld aan bestuur en management van de instellingen.
In de hierna volgende twee subparagrafen komen deze twee vraagstukken
in kort bestek aan de orde. Ze willen volstaan met een korte aanduiding
van de problematiek. Het is aan de instellingen zelf, gezamenlijk en afzonderlijk, om de bestuurlijke consequenties te trekken uit het in deze beleidsnota
voorgestelde. De interne bestuurlijke oplossingen zullen echter wel moeten
stroken met de algemene regels en voorschriften ter zake zoals die zijn
neergelegd in wet-en regelgeving. DeWWO enWHBO blijvende bestuurlijke
en organisatorische kaders vormen waarbinnen intern bestuurlijke en
organisatorische partronen zich ontwikkelen, zij het dat de marge waarbinnen
de instellingen zich kunnen bewegen zal worden heroverwogen.
12.4.2. Intern-bestuurlijke

patronen

Grotere distantie van de kant van de overheid brengt een grotere beleidsruimte voor de instellingen met zich mee. Bestuur en management van de
instellingen zullen als gevolg hiervan met nieuwe afstemmingsproblemen
worden geconfronteerd. De instellingen zullen verantwoordelijkheden die
thans nog in handen zijn van de centrale overheid moeten overnemen. Om
tot een verantwoorde afstemming te komen van belangen en opties van
groeperingen binnen en buiten de instellingen, zullen soms nieuwe
bestuurlijke paden moeten worden betreden.
Een centrale vraag hierbij is hoe een instelling van hoger onderwijs moet
worden geleid. Voor universiteiten en hogescholen, die reeds geruime tijd
de beschikking hebben over een eigen bestuursorganisatie en een traditie
van autonomie, is deze vraag allesbehalve nieuw. Voor de meeste h.b.o.instellingen daarentegen heeft dit vraagstuk een grotere nieuwswaarde,
waar echter mede in verband met het STC-proces al enige tijd over wordt
nagedacht. Zij kunnen evenwel in mindere mate bogen op een adequate
eigen bestuursorganisatie.
De ondergetekenden huldigen de opvatting, dat het een strategische
opgave voor het instellingsmanagement is er voor zorg te dragen, dat de
verschillende geledingen en groeperingen binnen een instelling worden
gestimuleerd hun werk goed te verrichten, ze in staat te stellen de uitdagingen
van deze tijd op te pakken en een adequate invulling te geven. Het creëren
en in stand houden van goede, op wederzijds vertrouwen gebaseerde,
verhoudingen tussen enerzijds bestuurders en managers en anderzijds
professionele groepen en studenten is een belangrijke concretisering van
deze algemene opgave. Afhankelijk van de wijze waarop deze opgave
wordt uitgewerkt, zal, binnen de wettelijke kaders, een nadere invulling
kunnen worden gegeven aan de beleidsvormings-, besluitvormings- en
bedrijfsvoeringsprocessen binnen de instellingen. Tussen en binnen de
verschillende bestuurlijke eenheden zullen competenties en verantwoordelijkheden verder dienen uit te kristalliseren. Dit veronderstelt een actieve
houding ten aanzien van decentralisatie en zelfbeheer. Ter wille van het
door de ondergetekenden voorgestane stelsel van kwaliteitsbewaking zal
het instellingsmanagement nieuwe interactiepatronen moeten ontwikkelen, zodat de te onderscheiden competenties en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd en geaccepteerd.
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12.4.3. Sectoren en het

onderwijsmanagement

Een bestuurlijke consequentie van deze beleidsnota is, dat mangement
en organisatie van het onderwijs zich zullen moeten heroriënteren. Als
gevolg van nieuwe vormen van individualisering en differentiatie van het
onderwijsaanbod zal het onderwijssysteem een grote flexibiliteit moeten
hebben, hetgeen hoge eisen stelt aan de deskundigheid en optimale inzet
van menskracht vereist.
In de recente beleidsnotities «HBO-bekostigingssystematiek» en «Meer
over management» is reeds aandacht gegeven aan deze ontwikkelingen.
Voor het h.b.o. hebben deze ontwikkelingen een vertaling gekregen in het
beheersprofiel.
De introductie van de sector zal vanwege het niet altijd samenvallen van
sectoren met bestuurlijke eenheden kunnen leiden tot nieuwe vormen van
overleg, gezien de noodzaak om personeel en middelen die thuis horen in
verschillende bestuurlijke eenheden in te kunnen zetten in één sectorprogramma. Ook zal soms een nieuw aanspreekpunt nodig zijn ten behoeve
van externe contacten met «collega»-sectoren, maatschappelijke sectoren
en overheden.

HOOFDSTUK 13. INVOERINGSPROBLEMATIEK
13.1. Tijdstip van introductie van de plannen
In dit verband dient te worden ingegaan op de opmerking van de
Onderwijsraad, dat het naar zijn oordeel te betreuren is, dat deze nota eerst
komt op een tijdstip, dat de nieuwe wetgeving voor het wetenschappelijk
onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de open universiteit vrijwel
gereed is. Met de raad zijn de ondergetekenden van mening, dat de
introductie van de voorstellen uit deze nota tot herziening van de relatie
overheid-instellingen bij de WHBO, de WOU en bij de herziening van de
WWO idealer ware geweest in termen van snelle invoering, dan de nu
gevolgde weg via concept-beleidsnota naar beleidsnota, leidend tot
wijzigingsvoorstellen van de onderscheiden wetten.
De ondergetekenden achten het evenwel geen overwegend bezwaar, dat
de introductie van de nieuwe besturingswijze niet via de bovengenoemde
wetten tot stand gebracht is. Ten eerste zou introductie van die voorstellen
tot vertraging van de afhandeling van die wetten hebben geleid, hetgeen
bij voorbeeld zou hebben betekend, dat de open universiteit niet van start
had kunnen gaan en de invoering van de WHBO niet per 1 augustus 1986
tot stand zou kunnen worden gebracht. Ten tweede biedt een (concept-)
beleidsnota een goede gelegenheid om de ingrijpende plannen in samenhang en voor het hoger onderwijs als geheel ter discussie te brengen. Ten
derde onderschrijven de ondergetekenden het door de raad benadrukte
belang van het motiveren en overtuigen van de betrokkenen in de instellingen
van de wenselijkheid van de gepresenteerde voorstellen. De publikatie
van de concept-beleidsnota heeft de discussie binnen de instellingen te dien
aanzien gestimuleerd.
13.2. Invoeringsproblematiek voor de instellingen
De overgang van het huidige stelsel, zoals dat er na invoering van de
WWO '84 en de WHBO uit zal zien, naar het in deze nota voorgestelde
systeem, zal consequenties hebben voor de instellingen voor hoger
onderwijs. Een vanuit de nota voortkomend verschil ten opzichte van de
huidige situatie voor de de instellingen is de wijze van bestuurlijk denken
en handelen. De instellingen zullen meer marktgericht gaan optreden. De
vergroting van de autonomie op het gebied van onderwijs en planning zal
tot een instellingsprofilering leiden die onder andere in een wervingsbeleid
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tot uitdrukking wordt gebracht. Rendementsverhoging, profilering door
middel van hoge kwaliteit, een gediversificeerd studie-aanbod, betere
aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt, wordt voor de
instellingen aantrekkelijker, omdat het de studenteninstroom, en daarmee
de beschikbare middelen, positief kan beïnvloeden. Er mag dan ook
verwacht worden, dat instellingen meer een eigen beleid zullen gaan
voeren en dat samenwerking met andere instellingen - voor verbreding
van het studie-aanbod - interne kwaliteitsbewaking, het entameren van
nieuwe ontwikkelingen, nieuwe studies en nieuwe onderwijsmethoden,
gestimuleerd zal worden. Het zal waarschijnlijk enige tijd duren voordat het
instellingsbeleid te dien aanzien zal zijn uitgekristalliseerd. Er zal dan ook
sprake zijn van een geleidelijke ontwikkeling naar een meer zelfstandige,
actieve opstelling van de instellingen.
Een zekere mate van profilering is overigens al ingezet, onder meer als
gevolg van de STC- en TVC-operaties. Een actieve, vernieuwende en open
houding van de instellingen ten opzichte van hun omgeving is gebaat bij
de ontwikkeling van nieuwe bestuurlijke tradities en een adequaat, sterk,
management. Met name het h.b.o. behoeft op dit punt versterking. De
ontwikkeling van een doeltreffend management is op korte termijn dan ook
voor de instellingen een belangrijke taak.
In het overleg dat naar aanleiding van de concept-beleidsnota heeft
plaatsgevonden met de instellingen voor hoger onderwijs, hebben de
instellingen zelf de taak op zich genomen een stelel voor interne kwaliteitsbewaking op te zetten. Het zal enige tijd vergen zo'n stelsel vorm te geven
en in te voeren, voordat een redelijke objectieve beoordeling mogelijk is,
zonder dat om tot die beoordeling te komen een te zware belasting op het
beschikbare wetenschappelijke potentieel gelegd wordt. Als gevolg van de
veranderde rol van de overheid krijgen de instellingen een rol bij de
uitvoering van de capaciteits- en arbeidsmarktfixi. De instellingen die met
de problematiek van de arbeidsmarktfixi geconfronteerd worden, zullen
derhalve zorgvuldige selectiemechanismen moeten ontwerpen.
13.3. Invoeringsproblematiek voor de overheid
De in deze nota vervatte beleidsvoornemens gaan uit van een geheel
andere rol van de overheid met betrekking tot het hoger onderwijssysteem.
Om deze nieuwe rol in de dagelijkse bestuurspraktijk op passende wijze
gestalte te kunnen geven, zodat de vergrote vrijheid voor de instellingen
daadwerkelijk tot zijn recht kan komen, zal ook de bestuurlijke traditie van
het ambtelijke apparaat verandering moeten ondergaan.
Bij de totstandkoming van het overheidsbeleid zal de informatie en
inbreng van de instellingen een essentiële input-factor voor de beleidsvoorbereiding vormen. Hierbij zal het nieuwe planningsmechanisme dat in deze
nota wordt voorgesteld een functie hebben. Naast de informatie die de
overheid via de planningsprocedure uit het veld krijgt zal ook de informatie
die de overheid bij de vervulling van haar taak op het gebied van de
kwaliteitsbewaking uit het veld ontvangt, bij de beleidsvorming een rol
spelen.
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
W. J. Deetman
De Minister van Landbouw en Visserij,
G. J. M. Braks
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BIJLAGE I

DE GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND VAN HET BIJZONDER DEEL
1. Inleiding
In deze bijlage wordt ingegaan op enige aspecten uit de geschiedenis
van het bijzonder deel van het Academisch Statuut en worden de oorspronkelijke bedoelingen nader toegelicht.
In deze analyse kan slechts de regelgeving van het wetenschappelijk
onderwijs worden geanalyseerd. Voor het h.b.o. en de open universiteit
bestaat er immers nog geen statuut. Gegeven het feit, dat voor de bepalingen
in de HBO-wet en de Wet-OU het Academisch Statuut model heeft gestaan,
is de analyse in hoofdlijnen ook op het h.b.o. en de o.u. van toepassing.
2. De geschiedenis
De opdracht tot het uitbrengen van een academisch statuut, waarin
ondergebracht die elementen welke heden ten dage worden gevat onder
de titel «bijzonder deel», is reeds gegeven in de «Hooger onderwijswet van
1876» (Stb. 102). In de artikelen 84,88 en 92 van die wet werd voorgeschreven
dat bij «algemene maatregel van inwendig bestuur» nadere regelen
vastgesteld dienden te worden ten aanzien van:
- de inrichting van de examens, de duur, de omvang en de tijdstippen
waarop deze worden gehouden en «al wat verder daarop betrekking
heeft», ten aanzien van de examens en de promoties;
- de wijze van toekenning van de doctoraten met afzonderlijke bepalingen
ten aanzien van de graad van doctor in de rechtswetenschappen.
Deze delegatiebepaling was niet opgenomen in de oorspronkelijke
ontwerpen van wet welke werden ingediend (zittingsjaar 1867-1868 nr. 17;
1868-1869 nr. 125; 1873-1874 nr. 96 en 1874-1875 nr. 30) maar is later, bij
nota van wijziging, ingevoegd (zittingsjaar 1875-1876 nr. 18). Voordien
waren alle bepalingen ten aanzien van de examens in de wetsontwerpen
zelf opgenomen.
Deze nota van wijziging werd uitgebracht nadat de Kamer had besloten
in de wet een verzamelbepaling op te nemen waarin zowel de vakken als
de doctoraten zijn weergegeven.
De eerste algemene maatregel van bestuur kwam tot stand in 1887 (Stb.
87). Een ingrijpende wijziging werd in 1921 aangebracht (Stb. 800). In de
loop der jaren zijn de bepalingen in het bijzonder deel minder gedetailleerd
geworden. Bij de meest recente grote herziening (in verband met de
invoeringen van de twee-fasenstructuur) is deze tendentie voortgezet.
Enige discussie over de vervulling van de functies die aan het statuut ten
grondslag liggen, heeft in de loop van de tijd zelden plaatsgevonden. Aan
het bestaansrecht werd niet getwijfeld, slechts over de feitelijke inhoud
werd gediscussieerd.
Ook de Staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onderwijs, de
commissie-Reinink (1949), ging er in dit kader vanuit, dat de overheid
globaal dient aan te geven hoe en onder welke voorwaarden de instellingen
inhoud moeten geven aan het onderwijs. Voor de commissie was het dan
ook duidelijk, dat er een bijzonder deel van het Academisch Statuut moest
komen (zie blz. 131-137 en 147 van het eindrapport). In de aanbevelingen is
het als onbesproken punt opgenomen (blz. 89).
3. De functies van het bijzonder deel van het AS
Het Academisch Statuut geeft uitvoering aan de in de WWO geformuleerde
eisen ten aanzien van de inrichting en de omvang van de examens en de
promoties, alsmede al hetgeen in de wet aan het statuut wordt opgedragen
(artikel 4 WWO). Deze wettelijke opdrachten zijn alle opgenomen in
Hoofdstuk 1 van Titel 1, afdeling 1. WWO, waarin de «eisen van deugdelijkheid voor de openbare en de bijzondere universiteiten en hogescholen»
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zijn geformuleerd. De regelen ter zake zijn «voor de bijzondere instellingen
voorwaarde voor erkenning en bekostiging, waaraan ter waarborging van
de deugdelijkheid ten minste moet worden voldaan» (art. 16 WWO). De
doelstelling van het Academisch Statuut is primair de bewaking van de
kwaliteit van het onderwijs.
In de conceptie van het WWO 1960 wordt ervan uitgegaan, dat er
bepalingen kunnen worden gegeven omtrent de «omvang» van de examens.
In het bijzonder deel van het statuut wordt die omvang vertaald in een
globale aanduiding van de vakken waarop de onderscheiden onderdelen
van het examen betrekking hebben. Deze eisen zijn uniform: voor dezelfde
studierichting aan verschillende instellingen gelden gelijke voorschriften.
Met behulp van die voorschriften stellen de faculteitsraden het onderwijsprogramma vast, na overleg met de desbetreffende sectie van de
Academische Raad. De faculteitsraad stelt tevens een nadere regeling voor
de examens vast (zie artikel 8, derde lid onder a, WUB en artikel 43 e.v. AS)
waarin de inrichting en omvang van de examens wordt bepaald. Zowel het
feit dat voor de studierichtingen dezelfde eisen worden gesteld als het feit,
dat over het onderwijsprogramma van de faculteit, alsmede over de nadere
regeling (in sectieverband binnen de Academische Raad) landelijk wordt
gesproken, draagt zorg voor een zekere mate van vergelijkbaarheid van de
studierichtingen.
Aan deze vorm van kwaliteitsbewaking ontleent het wetenschappelijk
onderwijs een belangrijk deel van het civiel effect wan het doctorale
getuigschrift. Alhoewel de praktijk leert, d a t - ondanks gelijke eisen in het
statuut per studierichting - er grote verschillen tussen studierichtingen van
de verschillende instellingen bestaan, is het over het algemeen zó, dat het
doctoraal getuigschrift gelijke maatschappelijke waarde heeft. Door het
stellen van uniforme eisen aan studierichtingen worden tot op zekere
hoogte herkenbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk. Het
levert daarenboven in tweeërlei opzicht enige rechtszekerheid op. Enerzijds
betekent het opnemen in het BD, en het daadwerkelijk bekostigen van een
opleiding ter zake, een garantie, dat het vakgebied op de een of andere
wijze wordt ontwikkeld. Erkenning en bekostiging betekenen faciliteiten
voor onderwijs en onderzoek. Anderzijds betekent het opnemen in het BD
voor studenten een garantie, dat de studie waar zij aan beginnen een
erkende studie is met een, tot op zekere hoogte, gegarandeerde maatschappelijke waarde (civiel effect). Daarmee is tevens een mogelijkheid geschapen
tot identificatie van de studierichting. Zowel studenten als potentiële
werkgevers kennen globaal het kader waarbinnen een bepaalde studie
vorm dient te krijgen.
Tenslotte is in de loop der jaren een sturende werking van de zijde van
de overheid uitgegaan. Zo kon er via het BD voor worden gewaakt, dat
gelijksoortige opleidingen onder verschillende benamingen worden
aangeboden en bestond er de mogelijkheid via de opname in het BD of het
toestaan van een experiment ex artikel 20 WWO tot stimulering van
bepaalde vakgebieden.
In de sturingsconceptie is tevens een beheersbaarheidsaspect opgenomen. De beoordeling van de doelmatigheid van activiteiten in het w.o.
wordt erdoor inzichtelijker.
4. Bezwaren tegen de huidige opzet van de bijzondere delen
Bij een beoordeling van de functionaliteit van het bijzonder deel zijn de
volgende vraagpunten aan de orde:
1. kan het bijzonder deel voldoen aan de uitgangspunten van het te
voeren hoger onderwijsbeleid?
2. schept het bijzonder deel voldoende mogelijkheden tot innovatie en
actualisering van de inhoud van het onderwijs?
3. legt het systeem een grondslag voor een doeltreffende kwaliteitsbewaking?
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5. Het functioneren van de aan het bijzonder deel toegedachte functies
In de genoemde functies van het bijzonder deel van het statuut dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen primaire en secondaire functies.
Van de primaire functies (de bewaking van de kwaliteit waardoor het civiel
effect wordt gewaarborgd) kan worden opgemerkt, dat dit primair door de
overheid bedoelde functies zijn. De secondaire functies (identificatie,
herkenbaarheid, vergelijkbaarheid, rechtszekerheid, sturing en bekostiging)
zijn aan het statuut toegedichte functies. Zij zijn als zodanig niet door de
overheid met die bedoeling geïntroduceerd. Dat de studierichting in het
verleden als bekostigingseenheid voor het w.o. fungeerde, impliceert niet,
dat de afbakening van de studierichting bedoeld was als sturingselement.
A. Primaire functies
kwaliteit
De overheid is krachtens de Grondwet (artikel 23) gehouden eisen van
deugdelijkheid te formuleren ten aanziien van het uit openbare kas bekostigde
onderwijs. Deze eis geldt ook voor het w.o., het h.b.o. en de o.u. In de
Grondwet is evenwel niet bepaald op welke wijze of in welke mate deze
eisen van deugdelijkheid moeten worden geformuleerd.
Tot op heden is de kwaliteitscontrole ondergebracht in de inspectie voor
het h.b.o. (zoals deze ressorteerde onder de WVO) en in het Academisch
Statuut voor het w.o. In de WWO'84, zowel als in de HBO-wet, is voorzien
in een inspectie-apparaat. In de uiteenzetting in de nadere memorie van
antwoord van de WWO'84 is uiteengezet hoe deze inspectie zou moeten
functioneren in het w.o. Voor het h.b.o. is nader geadstrueerd in de
memorie van antwoord voor de Eerste Kamer van de Ontwerpwet hoger
beroepsonderwijs.
Het thans bestaande instrumentarium voor het bewaken van de kwaliteit
in hetw.o., waarvoorde bepalingen in het bijzonder deel van het Academisch
Statuut de grondslag vormen, is onvoldoende doeltreffend. Het globale
karakter van de aanduiding van de exameninhouden biedt ruimte voor een
invulling die sterk kan variëren, een ruimte die mede door de gedurige
verandering van onderwijsinhouden ook niet ongebruikt wordt gelaten. Het
is daarom illusoir dat de overheid door de finale vaststelling van deze
inhouden de kwaliteit van het gebodene nog zou kunnen garanderen. Dat
wil niet zeggen, dat het systeem als zodanig niet heeft gefunctioneerd.
Lange tijd heeft de regeling voldaan, maar gaandeweg is er twijfel over de
werkzaamheid ontstaan. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat het
systeem van kwaliteitsbewaking via het bijzonder deel van het Academisch
Statuut vorm heeft gekregen in de periode dat de sociale controle binnen
de wetenschap een belangrijk instrument was. De toenemende differentiatie
in de wetenschapsgebieden en de sterk vergrote omvang van de instellingen
heeft ertoe geleid, dat de intensiteit van de sociale controle is verminderd.
De twijfel ten aanzien van het functioneren als kwaliteitsbewakend instrument spitst zich toe op de vraag of het slechts noemen van een hoofdvak,
aangevuld met enige kwantitatieve randvoorwaarden in het algemeen deel,
wel een voldoende garantie in zich draagt als eis van deugdelijkheid. De
voortgang van de wetenschap en de interactie tussen maatschappelijke
ontwikkelingen en wetenschap leiden tot frequente vernieuwing van
opleidingsinhouden en tot voortdurende veranderingen in de onderlinge
samenhang daarvan. De vaststelling daarvan in landelijk uniforme studierichtingen, die slechts na langdurige en ingewikkelde procedures kunnen
worden gewijzigd, is daarmee niet in overeenstemming. Het belemmert de
faculteiten, die ook thans reeds feitelijk de inhoud, omvang en studielast
van de programma's en hun onderdelen vaststellen, in een adequaat
uitoefenen van hun taak ten behoeve van een systeem van kwaliteitsbewaking dat als zodanig niet meer werkelijk functioneert.
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Gegeven het feit, dat de bevoegdheid tot het verstrekken van doctorale
getuigschriften en het stellen van de eisen daarvoor feitelijk toebehoort aan
de faculteit en de overheid de snelle ontwikkeling van de wetenschap niet
of nauwelijks actueel in de bestaande regelingen kan vertalen, is het uit
oogpunt van «handhaving van de kwaliteit» niet langer opportuun om in
het bijzonder deel voor te schrijven op welke vakken het examen betrekking
moet hebben.
De bewaking van de kwaliteit van het onderwijs is primair een zaak van
de instellingen van hoger onderwijs zelf. Het specifieke karakter van het
wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de open
universiteit maakt de introductie van een op de specifieke kenmerken van
het hoger onderwijs toegerust systeem van een inspectie noodzakelijk.
civiel effect
Aan het h.b.o. en w.o. is zowel een socialiserende als een allocerende
functie verbonden. De socialiserende functie is te omschrijven als het
proces, dat ertoe leidt dat kennis en beheersing wordt opgedaan met
normen, waarden, vaardigheden, maatschappelijke technieken en verhoudingen, zodat in het sociale systeem op een adequate wijze kan worden
gefunctioneerd. Via de allocerende functie kunnen de kwalificatie-eisen die
vanuit de samenleving worden gesteld tot uitdrukking worden gebracht.
Verbonden met deze begrippen is de maatschappelijke waardering welke
wordt gegeven aan het getuigschrift van een h.b.o.- of w.o.-opleiding. Te
dien aanzien dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de kwalificatie
vanuit de desbetreffende studie enerzijds en de eventuele beroepsuitoefening anderzijds. Bij een specifieke beroepsopleiding (hieronder vallen de
meeste h.b.o.-opleidingen en een aantal opleidingen in het w.o. zoals de
medische opleiding, psycholoog e.d.) is de maatschappelijke waardering
(civiel effect) veelal beperkt tot de beroepscategorie waarvoor is opgeleid.
Voor de meeste andere opleidingen komt de maatschappelijke waardering
primair voort uit het feit dat men hoger onderwijs heeft genoten (socialiserende functie).
Het civiel effect van die studierichtingen die niet strikt beroepsgericht
zijn, is dan ook naar ons oordeel primair het gevolg van de maatschappelijke
waardering van instellingen van hoger onderwijs in het algemeen. Daarbij
speelt de kwaliteitsbewaking een rol. De rol van het bijzonder deel van het
statuut is voor het w.o. daarin in de loop der jaren steeds minder belangrijk
geworden.
De opsomming van studierichting en daarbij behorende vakken levert
weinig concrete aangrijpingspunten op voor het specifieke civiel effect,
integendeel. Door de rigiditeit van de indeling wordt een actueel inspelen
op ontwikkelingen van de wetenschap en de daarbinnen bestaande zich
wijzigende samenhangen binnen de wetenschap bemoeilijkt.
B. Secondaire functies
identificatie
Aanpalend aan het civiel effect, is de functie van de identificatie van het
BC. Door het onderscheiden van de studierichtingen en het expliciteren
van onderdelen daarvan bestaat er zowel voor de student als voor de
samenleving enig inzicht in wat van de afgestudeerde kan worden
verwacht. Voor de student kan de opsomming van studierichtingen en
daarbij behorende studierichtingen een hulp zijn in de studie-keus.
Het is twijfelachtig of deze functie in de praktijk tot zijn recht komt. De
informatie uit het BD is dusdanig globaal, dat er niet veel meer dan
algemene informatie over een studie uit het BD kan worden gedestilleerd.
De praktijk van de studiekeuze van de student laat zien, dat zo het Academisch
Statuut al wordt geraadpleegd door aankomende studenten of studie-adviseurs die functie niet wordt waargemaakt. Hoogstens biedt het statuut een
zekere garantie voor de vergelijkbaarheid van het door verschillende
universiteiten gebodene, alsmede een handzame nomenclatuur.
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sturing
Via het BD kan, tot op zekere hoogte, een bepaalde richting aan de
ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs worden gegeven. Met uitzondering van de experimentele studierichtingen en de vrije studierichtingen
worden studierichtingen die niet in het statuut zijn opgenomen niet uit 's
Rijks kas bekostigd.
Als sturingsmechanisme is het statuut in het wetenschappelijk onderwijs
nauwelijks effectief gebleken. Uit het grote aantal toegevoegde studierichtingen van de laatste jaren wordt duidelijk, dat de regelingen in feite altijd
achterlopen bij de voortgang van de wetenschapsbeoefening. Er is in die
situatie eerder sprake van een voortdurende inhaaloperatie dan van een
hanteerbaar sturingsmechanisme. Ook tijdens de operatie «taakverdeling
en concentratie» is de gebrekkigheid van het sturingselement dat uit het
bijzonder deel voorkomt, gebleken.
De opname van verplichte studie-onderdelen in het statuut wekt de
suggestie, dat er in de praktijk binnen de instelling een uitrusting aanwezig
is om het desbetreffende onderwijs ook daadwerkelijk en op voldoende
niveau te verzorgen. In de praktijk blijkt dit in het w.o. evenwel niet het
geval en dit is ook nooit de opzet geweest van het bijzonder deel. Er blijkt
nauwelijks een relatie te bestaan tussen het feit dat een vakgebied in het
statuut is opgenomen en de omvang van de voorzieningen van de faculteit
die de betreffende studierichting verzorgt. Zo komen tamelijk omvangrijke
vakgroepen voor die zich nagenoeg uitsluitend bezighouden met de
verzorging van bijvakonderwijs, terwijl soms vakgroepen van beperkte
omvang de verantwoordelijkheid dragen voor een complete, in het BD
neergelegde, studierichting. Dit illustreert, dat aan de opsomming in het
BD weinig tot geen betekenis kan worden toegekend, indien men dit
relateert aan het voorzieningenniveau.
Het actief gebruik van het statuut als sturingsmechanisme zou wellicht
wel tot uitdrukking kunnen komen, indien de regelingen aanzienlijk gedetailleerder zouden worden opgezet in vergelijking tot de huidige situatie.
Om een drietal redenen is deze weg ongewenst. Ten eerste zou een
verdere detaillering de flexibiliteit van het systeem verder aantasten. Ten
tweede suggereert een verdere verfijning van de regelingen een overheidsvisie ter zake van alle nieuwe ontwikkelingen. De overheid bezit daarvoor
noch de kennis noch het instrumentarium. Ten derde zou een en ander in
strijd zijn met het streven naar deregulering en globalisering van regelingen.
De conclusie is, dat het bijzonder deel als instrument voor de toekomst
niet bruikbaar is. Dat laat onverlet, dat de samenleving een zekere invloed
op de ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs moet kunnen blijven
uitoefenen. Daartoe is bij voorbeeld een invloed vanuit de maatschappij op
het bestuur van de instellingen een mogelijkheid. Ook in dat licht is de
introductie van buiten-universitaire leden in de faculteitsraden van de
instellingen van w.o. een belangrijke stap. In de bestuursstructuur van de
open universiteit is, mede tegen die achtergrond, rekening gehouden met
invloed vanuit de samenleving via de benoeming van Kroonleden van de
bestuursraad. Een tweede belangrijk instrument tot het beïnvloeden van de
ontwikkelingen is de nieuwe planning- en bekostigingssystematiek van het
w.o. en het h.b.o. Daarin speelt het begrip «taak» een essentiële rol.
Het verlaten van de sturing via het studierichtingsniveau brengt voor het
wetenschappelijk onderwijs nog een aanvullende discussie met zich mee.
De thans door de overheid geformuleerde leeropdrachten die ten grondslag
liggen aan de leerstoelen, komen vanwege de voorstellen tot wijziging van
het statuut in een ander licht te staan. De vergroting van ontwikkelingsvrijheid
van de instellingen verhoudt zich problematisch met het handhaven van het
vigerende systeem van het leerstoelenbeleid.
bekostiging
Het huidige financieringsmodel kent een studententelling op clusterniveau
geaggregeerd vanaf het niveau van de studierichting. Dit betekent dat voor
het bepalen van de hoogte van de rijksbijdrage uit onderwijslastoogpunt,
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het niveau van de studierichting in beginsel kan worden gemist. Aan de
takenkant is het aggregatie-niveau van de studierichting van grote betekenis
geweest in het raam van de operatie taakverdeling en concentratie. De
komende wetgeving zal uitgaan van het begrip «taak». Dit betekent dat bij
het schrappen van het begrip «studierichting» de vraag zich aandient op
welk niveau men de definitie van taken denkt te behartigen. Deze vraag
wordt des te interessanter, naarmate men veelvuldiger moet vaststellen,
dat de taakdefinitie op het niveau van studierichting ruimte biedt voor het
intact laten van voorzieningen, die niet meer voor bekostiging in aanmerking
zouden komen, als taakverdelingsuitspraken voluit naar de letter en geest
zouden worden opgevat. Ook dit brengt de noodzaak met zich mee, om aan
het taakbegrip de nodige aandacht te geven. Het definitieniveau van de
studierichting lijkt daarvoor echter adequaat noch noodzakelijk.
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BIJLAGE II

Proeve van een tweejarige planr.yclus voor het hoger onderwijs (met jaartallen)
Maand/jaar
1 november 1987
1 januari
december
januari 1988
februari
15 maart
april
1 mei
1 juni
30 juni
juli
augustus
september
oktober
november
december'
januari 1989
februari
maart
april

mei
1 juni
juli
augustus
september
oktober
1 november

Activiteit
indiening bij de minister van de ontwikkelingsplannen door de
instellingen 1 9 8 9 - 1 9 9 2
indiening instellingsbegroting 1988
) ambtelijke bestudering OP's,
) voorbereiding overleg
) eerste versies HOP
) overleg instellingen
) vervolg overleg instellingen
ontwerp concept-HOP
politiek beslissingen concept-HOP,
HOP naar adviesorganen
publikatie conceptmiddelen rijksbegroting 1989
adviesorganen reageren op concept-HOP
verwerking reactie adviesorganen, definitieve beslissingen over
de cijfers
vaststelling ontwerp HOP-tekst
(bij begroting) indiening HOP 1989-1992
) ambtelijke voorbereiding
) overleg Tweede Kamer
vóór 31 december: vaststelling HOP 1989-1992
multilateraal overleg/bi-lateraal overleg over de consequenties
van het vastgestelde HOP

Overleg over HOP en relatie tot begroting 1990
Overleg over voorbereiding HOP 1991-1994
Start volgende OP-ronde voorde instellingen
vaststelling richtlijnen HOP 1991-1994
publikatie conceptmiddelen rijksbegroting 1990
implementaire gevolgen eerste jaar HOP 1989—1992
begroting 1990
indiening bij de minister van ontwikkelingsplannen door de
instelling (1991-1994)

etc.
1

Data uiteraard afhankelijk i n de
voortgang van het overleg me, de
Staten-Generaal.

Implementatie systematie
1 januari 1987
1 april 1987
1 juni 1987
1 november 1987 31 december 1988 vanaf 1 januari 1989-

(met dezelfde jaartallen)

afspraken overheid-instelling HO omtrent i chtlijnen OP's
1969-'992
vastsu1 liing richtlijnen
Concept middelen begroting 1988
indiening Ie nieuwe OP
vaststelling 1e HOP
nieuwe systematiek geheel in werking
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BIJLAGE III

Proeve van de indeling van het HOP
Hoger Onderwijs A /gemeen

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Feitelijk overzicht van de bestaande
situatie.
Onderdelen:
sectoren
instel I ingen
studenten
personeel
huisvesting
apparatuur
budgetten
Overzicht van de feitelijke ontwikkelingen sinds het voorafgaande
HOP en evaluatie daarvan.
Overzicht van de verwachte autonome
ontwikkelingen.
Onderdelen:
studenten
huisvesting
apparatuur (vervanging)
maatschappelijke vraag
sociale, technologische en budgettaire
ontwikkelingen
Overzicht van de gewenste ontwikkelingen en de ontwikkelingsplannen.

1.5.

Overzicht van door omgeving gewenste
ontwikkelingen.

1.6.

Overzicht van door het departement
gewenste ontwikkelingen.
Afweging als gevolg van 1.2 t/m 1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Beleidsvoornemens en specifieke
maatregelen op grond van 1.7.
Financiële paragraaf bij 1.8.

Kort inleidend hoofdstuk met daarin een
uiteenzetting over plaats en functie van het
HOP in het algemeen en het voorliggende
HOP in het bijzonder.
Voornamelijk kwantitatief overzicht van
de stand van zaken in het stelsel van
hoger onderwijs in het algemeen. De
informatie wordt op een hoog aggregatieniveau gegeven in de vorm van totalen.

Dit hoofdstuk evalueert de in 1.1 geschetste
situatie en omvat dus ook uitspraken over
de effectiviteit van de voorafgaande plancyclus zoals de overheid deze ervaren heeft.
Hierin op te nemen relevante ontwikkelingen dip als gegeven moeten worden
beschouwd, (bijv. demografie, arbeidsduurver kort ing, financieringstekort,
personeel e t c ) .

Daarbij gaat het er in ieder geval om die
ontwikkelingen te signaleren die tot
gevolgen voor het stelsel als geheel kunnen
leiden.
Hierbij gaat het enerzijds om de directe
omgeving van het departement (bij voorbeeld de politiek, andere departementen)
en anderzijds om de «indirecte» omgeving
(bij voorbeeld gezaghebbende uitspraken
die het departement hebben bereikt
vanwege verkenn ings- en visitatiecommissies).
Betreft ook de lange-termijnontwikkelingen.
Betreft de eigen afweging door de
Ministers van Onderwijs en Wetenschappen
en van Landbouw en Visserij.
Betreft de instrumentatie van de bij 1.7
getrokken conclusies.

2.

Hoger Onderwijs specifiek
— sectoren —
(Hoofdstukindeling conform die
van hoofdstuk 1).

In hoofdstuk 1 is informatie op een hoog
aggregatieniveau gegeven (niveau: stelsel)
in de vorm van totalen. Dit hoofdstuk
vormt hiervan een uitwerking. De informatie wordt verbijzonderd tot het sectorniveau.

3.

Hoger Onderwijs specifiek
— instellingen —

In dit hoofdstuk vindt verdergaande
verbijzondering plaats tot op het niveau
van de instelling.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Wetenschappelijk onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Open universiteit
Academische ziekenhuizen
Onderzoeksinstituten
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BIJLAGE IV

PROEVEN VAN WETSTEKSTEN
Inleiding
In deze bijlage worden, bij wijze van verduidelijking van de voorstellen,
een drietal proeven van onderwijskundige hoofdstukken voor de WWO, de
WHBO en de WOU weergegeven. Het betreft hier uitdrukkelijk proeven van
wetsteksten.
De drie afzonderlijke hoofdstukken zijn nagenoeg geheel geharmoniseerd.
In dit hoofdstuk worden vooralsnog geen teksten bijgevoegd ten aanzien
van de planninghoofdstukken nog voor de wettelijke structuur van de
evaluatie.
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BIJLAGE IV A

PROEVE NIEUWE TITEL «ONDERWIJS» IN DE HERZIENE WWO
TITEL II. HET ONDERWIJS EN DE WETENSCHAPSBEOEFENING
§ 1. De sectoren en het onderwijsaanbod
Artikel 25
Een universiteit kan een of meer van de volgende sectoren omvatten:
PM zie tekst van hoofdstuk 7 van de nota.
Artikel 26
1. Het onderwijsaanbod van een universiteit wordt voor elke sector
welke die universiteit omvat, vastgelegd in het ontwikkelingsplan.
2. Het onderwijsaanbod omvat in elk geval:
a. de aanduiding van de onderwijseenheden waaruit het onderwijsaanbod
bestaat;
b. de aanduiding van de onderwijseenheden, bedoeld onder a, die te
zamen leiden tot het propedeutisch examen of, onverminderd het bepaalde
in artikel 29a, tot een doctoraal examen dan wel tot het arts-, tandarts-,
dierenarts- of apothekersexamen of tot enig ander postdoctoraal examen;
c. de omschrijving van de doelstelling van elk van de onder b bedoelde
doctorale dan wel postdoctorale examens.
Artikel 27
1. Het onderwijsaanbod omvat initieel onderwijs en kan vervolgonderwijs
omvatten.
2. Initieel onderwijs sluit aan bij het eindniveau van de hogere vormen
van het voortgezet onderwijs; het omvat de opleiding tot en met het
doctoraal examen en in de faculteiten der geneeskunde, tandheelkunde,
diergeneeskunde en natuurwetenschappen bovendien de opleiding na het
doctoraal examen tot en met onderscheidenlijk het artsexamen, tandartsexamen, dierenartsexamen en apothekersexamen.
3. Vervolgonderwijs sluit aan bij het eindniveau van het initieel onderwijs.
Artikel 28
1. De studielast van de onderwijseenheden waaruit het onderwijsaanbod
bestaat, wordt uitgedrukt in studiepunten, waarbij één studiepunt gelijk is
aan veertig uren studie voor een met betrekking tot zijn geschiktheid in alle
opzichten als gemiddeld aan te merken student.
2. De studielast van een onderwijseenheid bedraagt ten minste één
studiepunt.
3. De raming van de studielast geschiedt door de faculteitsraad bij de
vaststelling van het onderwijsprogramma.
4. Ten behoeve van de bewaking en, zo nodig, bijstelling van de studielast
draagt de faculteitsraad zorg voor een regelmatige beoordeling en weging
van het tijdsbeslag dat uit de onderscheiden onderwijseenheden voor de
student, bedoeld in het eerste lid, voortvloeit.
Artikel 29
1. Er is in elke faculteit één propedeutisch examen. De onderwijseenheden
die te zamen leiden tot het propedeutisch examen, vormen de propedeutische fase van het initieel onderwijs.
2. De propedeutische fase wordt zodanig ingericht, dat zij een oriëntatie
biedt op de verdere studie alsmede selectie en verwijzing aan het einde
van deze fase mogelijk maakt.
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3. Het onderwijs in de propedeutische fase kan in voltijdse dan wel in
deeltijdse vorm worden verzorgd.
4. De studielast van de onderwijseenheden die de propedeutische fase
vormen, bedraagt ten hoogste tweeënveertig studiepunten. De cursusduur
van deze fase bedraagt voor zover het onderwijs in voltijdse vorm wordt
verzorgd, ten hoogste een jaar. Voor zover het onderwijs in deeltijdse vorm
wordt verzorgd, stelt de faculteitsraad de cursusduur vast onverminderd
het bepaalde in de eerste volzin.
5. Aan het einde van de cursusduur van de propedeutische fase wordt
elke student die voor de eerste maal is ingeschreven om deel te nemen aan
het onderwijs van de faculteit, overeenkomstig door de faculteitsraad te
stellen regelen schriftelijk geadviseerd over de voortzetting van de studie in
of buiten de desbetreffende faculteit.
Artikel 29a
1. Naast de onderwijseenheden die te zamen leiden tot een doctoraal
examen als bedoeld in artikel 26, tweede lid onder b, leiden de onderwijseenheden met een gezamelijke studielast van honderdachtenzestig
studiepunten die voldoen aan door de examencommissie te stellen eisen
wat het niveau en de onderlinge samenhang betreft, te zamen tot een
doctoraal examen.
2. De onderwijseenheden die te zamen leiden tot een doctoraal examen,
vormen de doctorale fase van het initieel onderwijs.
3. Het onderwijs in de doctorale fase kan in voltijdse dan wel in deeltijdse
vorm worden verzorgd.
4. De cursusduur van de doctorale fase bedraagt voor zover het onderwijs
in voltijdse vorm wordt verzorgd, vier jaren, verminderd met de cursusduur
van de propedeutische fase, bedoeld in artikel 29, vierde lid, tweede volzin.
Voor zover het onderwijs in deeltijdse vorm wordt verzorgd, stelt de
faculteitsraad de cursusduur vast onverminderd het ten aanzien van de
studielast in het eerste lid bepaalde.
Artikel 29b
1. De onderwijseenheden die te zamen leiden tot het arts-, tandarts-,
dierenarts- of apothekersexamen vormen de postdoctorale fase van het
initieel onderwijs.
2. Het onderwijs in de postdoctorale fase, leidend tot het arts-, tandarts-,
dierenarts- of apothekersexamen, wordt in voltijdse vorm verzorgd.
3. De studielast van de onderwijseenheden die te zamen leiden tot het
arts-, dierenarts- of apothekersexamen, bedraagt vierentachtig studiepunten.
De cursusduur van de desbetreffende postdoctorale fase bedraagt twee
jaren.
4. De studielast van de onderwijseenheden die te zamen leiden tot het
tandartsexamen, bedraagt tweeënveertig studiepunten. De cursusduur van
de desbetreffende postdoctorale fase bedraagt een jaar.
Artikel 29c
1. Indien in het onderwijsaanbod vervolgonderwijs is opgenomen, kan
dit lerarenopleidingen en andere opleidingen omvatten. Met de lerarenopleiding wordt beoogd de verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden
met betrekking tot de algemene onderwijskunde en de didactiek van het
vak waarvoor de bekwaamheid wordt verlangd.
2. In het onderwijsaanbod kunnen uitsluitend lerarenopleidingen
worden opgenomen die strekken tot de verkrijging van de bekwaamheid
tot het geven van onderwijs in een vak waarin aan een of meer scholen
voor voortgezet onderwijs ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet
op het voortgezet onderwijs het onderwijs dient te worden gegeven.
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3. Lerarenopleidingen als bedoeld in het tweede lid, kunnen uitsluitend
in het onderwijsaanbod worden opgenomen, indien ter zake een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met een of meer instellingen voor
hoger pedagogisch onderwijs en ten behoeve van het schoolprakticum,
bedoeld in artikel 32, met een of meer scholen voor voortgezet onderwijs.
4. Vervolgonderwijs kan in voltijdse dan wel in deeltijdse vorm
worden verzorgd.
5. De studielast van de onderwijseenheden, daaronder begrepen het
schoolprakticum bedoeld in artikel , die leiden tot het examen van een
lerarenopleiding, bedraagt tweeënveertig studiepunten en die van de
onderwijseenheden die leiden tot het examen van een andere opleiding
van vervolgonderwijs, bedraagt ten hoogste vierenentachtig studiepunten.
De cursusduur bedraagt voor zover het onderwijs in voltijdse vorm wordt
verzorgd, een jaar, onderscheidenlijk ten hoogste twee jaren. Voor zover
het onderwijs in deeltijdse vorm wordt verzorgd, stelt de faculteitsraad
de cursusduur vast onverminderd het bepaalde in de eerste volzin.
Artikel 29d
Indien bij of krachtens de wet in verband met de benoembaarheid in
bepaalde beroepen of ambten met betrekking tot de opleiding voor die
beroepen of ambten vereisten zijn gesteld, wordt er in het onderwijsaanbod
voor de desbetreffende faculteit tenminste in voorzien, dat de examinandus
in de gelegenheid is aan die vereisten te voldoen, onverminderd het
bepaalde in artikel
Artikel 29e
1. In het onderwijsprogramma, bedoeld in artikel 93, wordt het onderwijsaanbod nader uitgewerkt.
2. Bij de inrichting van het onderwijsprogramma draagt de faculteitsraad
zorg dat de student in de gelegenheid wordt gesteld om elk examen in zijn
geheel af te leggen binnen de desbetreffende cursusduur.
3. Bij het vaststellen van het onderwijsprogramma schenkt de faculteitsraad aandacht aan de wijze waarop dat programma kan bijdragen aan de
bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef als bedoeld
artikel 2, tweede lid.
Artikel 29f
1. In het onderwijsprogramma worden, voor zoveel nodig, regelen
gegeven met betrekking tot de inrichting van praktische oefeningen,
daaronder begrepen, die bedoeld in artikel 33, eerste lid.
2. Onder praktische oefeningen als bedoeld in het eerste lid, worden
begrepen:
a. het maken van scripties;
b. het maken van werkstukken of proefontwerpen;
c. het uitvoeren van onderzoekopdrachten;
d. het deelnemen aan veldwerk en excursies;
e. het doorlopen van stages;
f. het deelnemen aan andere noodzakelijk geachte onderwijsleeractiviteiten, gericht op het bereiken van de beoogde vaardigheden;
3. Het deelnemen aan praktische oefeningen kan binnen of buiten de
universiteit geschieden.
Artikel 29g
1. Aan elke universiteit zijn personeelsplaatsen ten behoeve van degenen
die met goed gevolg een doctoraal examen dan wel afsluitend examen
hebben afgelegd aan een Nederlandse universiteit, de Open Universiteit,
een interuniversitair instituut of een instelling van hoger beroepsonderwijs
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als bedoeld in de Wet op het hoger beroepsonderwijs, indien zij daarvoor
naar het oordeel van het college van bestuur, het bestuur van de desbetreffende faculteit gehoord, in aanmerking komen in dienst te worden genomen
als assistent in opleiding teneinde zich, mede door het ontvangen van
onderwijs, verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of
technologisch ontwerper.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen
gegeven met betrekking tot het dienstverband.
§ 2. De omvang en inrichting van de examens
Artikel 30
Waar in deze paragraaf wordt gesproken van de nadere regeling, wordt
daaronder verstaan de nadere regeling van de inrichting en omvang van de
examens, bedoeld in artikel 82.
Artikel 31
1. In de nadere regeling wordt de omvang van het propedeutisch
examen, het doctoraal examen of de doctoraal examens alsmede, in
voorkomende gevallen, van het arts-, tandarts-, dierenarts- en apothekersexamen dan wel andere postdoctorale examens geregeld. De nadere
regeling duidt in elk geval de vakgebieden aan waarop de examenonderdelen
betrekking hebben met dien verstande, dat in die gevallen waarin de keuze
aan de examinandus wordt overgelaten, de aanduiding van het vakgebied
achterwege kan worden gelaten.
2. Van een examen aan een openbare universiteit maken geen deel uit
vakken waarin het onderwijs wordt verzorgd door een kerkelijke of bijzondere
hoogleraar.
Artikel 32
1. Het examen van een lerarenopleiding omvat die onderdelen van de
algemene onderwijskunde en van de didaktiek van het vak waarvoor de
bekwaamheid wordt verlangd, die in praktisch en theoretisch opzicht
voorzien in een opleiding tot leraar alsmede de beoordeling of op voldoende
wijze is voldaan aan de in het tweede lid bedoelde vereisten.
2. Alvorens het examen van een lerarenopleiding te kunnen afleggen,
dient de examinandus te hebben deelgenomen aan een schoolpraktikum
aan een school voor voortgezet onderwijs waarvoor de te verkrijgen
bekwaamheid is vereist. De studielast van het schoolpraktikum bedraagt
ten minste eenentwintig studiepunten.
Artikel 33
1. In de nadere regeling worden regelen gegeven betreffende:
a. waar nodig de volgorde waarin alsmede de tijdvakken waarbinnen
gelegenheid wordt gegeven tot het afleggen van examenonderdelen;
b. waar nodig de geldigheidsduur van het met goed gevolg afgelegde
examenonderdelen alsmede de bevoegdheid van de desbetreffende
examencommissie om die geldigheidsduur te verlengen.
c. de hulpmiddelen waarvan examinandi tijdens het afleggen van
examenonderdelen gebruik kunnen maken.
2. In de nadere regeling wordt ten aanzien van elk examenonderdeel
bepaald, of het mondeling of schriftelijk dan wel op een andere wijze kan
worden afgelegd, alsmede het aantal malen per studiejaar dat het desbetreffende examenonderdeel kan worden afgelegd. De examinandus wordt
ten minste drie malen per jaar in de gelegenheid gesteld een examenonderdeel af te leggen. In bijzondere gevallen kan de desbetreffende examencommissie toestaan, dat wordt afgeweken van het bepaalde krachtens de
eerste volzin.
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Artikel 34
1. In de nadere regeling kan worden bepaald dat het met goed gevolg
afgelegd hebben van een of meer examenonderdelen voorwaarde is voor
de toelating tot het afleggen van een of meer andere examenonderdelen.
2. In de nadere regeling kan het deelnemen aan daarbij met name te
vermelden praktische oefeningen verplicht worden gesteld met het oog op
de toelating tot het afleggen van het desbetreffende examenonderdeel.
3. Van de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen kan
door de desbetreffende examencommissie vrijstelling worden verleend.
Deze vrijstelling kan onder meer worden verleend op grond van gewetensbezwaren. In dat geval kan de desbetreffende examencommissie bepalen
dat de praktische oefening op een andere, door haar te bepalen wijze wordt
verricht.
Artikel 35
1. Ten aanzien van de doctorale examens, bedoeld in artikel 26, tweede
lid, van de wet worden in de nadere regeling genoemd:
a. de verplichte examenonderdelen;
b. de examenonderdelen waaruit een in de nadere regeling te bepalen
aantal door de examinandus dient te worden gekozen;
c. het aantal examenonderdelen dat door de examinandus kan of moet
worden gekozen, welke examenvakken betrekking hebben op vakken van
een universiteit of instelling van hoger beroepsonderwijs met dien verstande,
dat ten minste een examenonderdeel door de examinandus wordt gekozen.
2. De studielast van de onderwijseenheden die leiden tot de in het eerste
lid onder c bedoelde examenonderdelen, bedraagt in totaal ten minste
tweeënveertig studiepunten.
3. De keuze van de in het eerste lid onder c bedoelde examenonderdelen
behoeft de goedkeuring van de desbetreffende examencommissie. Deze
goedkeuring wordt verleend tenzij niet is voldaan aan het bepaalde in het
tweede lid of aan door de examencommissie te stellen eisen wat het
niveau en de onderlinge samenhang betreft.
4. Voor zover met het oog op de inschrijving voor de doctoraal fase van
een faculteit krachtens artikel 44, tweede lid als het propedeutisch examen
van die faculteit mede is aangemerkt het propedeutisch examen van enige
andere faculteit of van enige onderwijssoort als bedoeld in de Wet op het
hoger beroepsonderwijs, kan in de nadere regeling worden bepaald dat de
in het eerste lid onder b bedoelde vrijheid van keuze, afhankelijk van het
afgelegde propedeutisch examen, wordt beperkt.
Artikel 36
In de nadere regeling van de examens met betrekking tot de opleiding
voor de beroepen van arts, tandarts, apotheker en dierenarts worden die
examens zodanig ingericht, dat ten minste wordt voldaan aan de vereisten
die ingevolge de desbetreffende richtlijnen van de Raad van de Europese
Gemeenschappen aan die opleiding worden gesteld.
Artikel 36a
Op verzoek van de examinandus kan de desbetreffende examencommissie hem vrijstelling verlenen van het afleggen van examenonderdelen
op grond van door hem tijdens een opleiding binnen of buiten het hoger
onderwijs opgedane kennis of ervaring dan wel door hem in ander verband
reeds verrichte werkzaamheden. Ingeval de verzochte vrijstelling wordt
verleend, wordt deze door de examencommissie uitgedrukt in studiepunten.
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§ 2a. Het afnemen van examens
Artikel 37
1. Elk examen omvat het door de examencommissie te verrichten
onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus alsmede de beoordeling van de resutaten van dat onderzoek.
2. In elk van de onderdelen van het examen wordt het onderzoek
verricht en wordt het resultaat beoordeeld door de desbetreffende examencommissie voor zover zij daartoe niet uit haar midden een of meer examinatoren heeft aangewezen.
Artikel 38
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 34 en in paragraaf 3 heeft tot het
afleggen van de krachtens deze wet geregelde examens toegang ieder,
onverschillig waar hij de daartoe vereiste kundigheden heeft opgedaan.
2. De vaststelling of is voldaan aan de voorwaarden met het oog op de
toelating tot het afleggen van het examen dan wel een of meer onderdelen
daarvan, geschiedt door de desbetreffende examencommissie of examinator.
Artikel 38a
Het mondeling afnemen van examens of van examenonderdelen is
openbaar, tenzij de desbetreffende examencommissie of examinator in
bijzondere gevallen anders heeft bepaald dan wel de examinandus daartegen
bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 38b
1. Degene die een schriftelijk examenonderdeel heeft afgelegd, verkrijgt
op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. In de nadere regeling kan
daarvoor een termijn worden gesteld met dien verstande, dat, ingeval de
betrokkene met betrekking tot het desbetreffende examenonderdeel
beroep heeft ingesteld op grond van artikel 132 van de wet, hij het inzagerecht
ook buiten de gestelde termijn kan uitoefenen.
2. In de nadere regeling wordt bepaald welke termijn en op welke wijze
belangstellenden kunnen kennisnemen van vragen en opdrachten, gesteld,
onderscheidenlijk gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen
examenonderdeel alsmede, zo mogelijk, van de normen aan de hand
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.
Artikel 38c
Ingeval een examenonderdeel is afgenomen, wordt door de desbetreffende examencommissie of examinator een daarop betrekking hebbende
verklaring uitgereikt.
Artikel 38d
1. Nadat alle onderdelen van het examen zijn afgenomen, wordt de
uitslag van het examen vastgesteld door de desbetreffende examencorrv
missie.
2. Aan degene die een krachtens deze wet geregeld examen met goed
gevolg heeft afgelegd, wordt ten bewijze daarvan door de desbetreffende
examencommissie een getuigschrift uitgereikt, waarop in elk geval de tot
dat examen behorende examenonderdelen zijn vermeld.
3. Indien de examinandus tijdens het afleggen van het examen blijk
heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het getuigschrift
worden vermeld met de woorden «cum laude» dan wel «met lof».
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4. Het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd examen van een
lerarenopleiding als bedoeld in artikel 29c, is een bewijs van bekwaamheid
tot het geven van voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 00 van de Wet
op het voortgezet onderwijs.
Artikel 38e
Degene die aan de desbetreffende examencommissie mededeelt zich
niet meer voor te bereiden op het afleggen van een examen, ontvangt van
die examencommissie een verklaring, waarin in elk geval de examenonderdelen zijn vermeld die hij met goed gevolg heeft afgelegd.
Artikel 38f
1. Degene, die een doctoraal examen met goed gevolg heeft afgelegd,
wordt op zijn verzoek onder goedkeuring van de desbetreffende examencommissie later alsnog bij wijze van aanvullend examen in een of meer
andere door hem te kiezen examenonderdelen geëxamineerd.
2. Het bepaalde in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is voor
zoveel mogelijk van toepassing.
§ 2b. De vaste commissie voor de examens, de examencommissies en
examinatoren
Artikel 39
1. Ten behoeve van de organisatie en coördinatie van de examens is er
voor elke faculteit een vaste commissie voor de examens, waarin als lid
zitting hebben de voorzitters van de tot die faculteit behorende vakgroepen
en werkgroepen, bedoeld in artikel 106.
2. De vaste commissie voor de examens stelt afzonderlijke examencommissies in voor het afnemen van het propedeutisch examen en van het
doctoraal examen of de doctoraal examens alsmede, in voorkomende
gevallen, van het postdoctoraal examen. In deze examencommissies wijst
zij al dan niet uit haar midden als lid aan, die leden van de wetenschappelijke
staf van wie door het faculteitsbestuur is vastgesteld dat zij met de verzorging
van het onderwijs ter voorbereiding op het afleggen van het desbetreffende
examen zijn belast.
3. Voor zover dit voor het afnemen van een examen of examenonderdeel
is vereist, kan de vaste commissie voor de examens op de voordracht van
een examencommissie als lid van die examencommissie aanwijzen:
a. leden van de wetenschappelijke staf van de universiteit of van een
andere universiteit die niet reeds krachtens wettelijke regeling in de
desbetreffende examencommissie zitting hebben;
b. docenten die lid zijn van een examencommissie als bedoeld in de Wet
op het hoger beroepsonderwijs;
c. met toestemming van het college van bestuur: deskundigen van
buiten het hoger onderwijs.
4. Een examencommissie kan voor het afnemen van onderdelen van het
examen examinatoren aanwijzen. Zij wijst deze examinatoren aan uit haar
midden. Op de voordracht van het bestuur van een vakgroep kan een
examencommissie, onder goedkeuring van de vaste commissie voor de
examens, een niet tot de wetenschappelijke staf behorend lid van het
personeel dat bij die vakgroep werkzaam is, toelaten tot het mede afnemen
van een door de desbetreffende examencommissie aangewezen onderdeel
van het examen onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van de voor
dat onderdeel aangewezen examinatoren. De examinatoren verstrekken de
examencommissie de gevraagde inlichtingen.
5. De examencommissies en de examinatoren verstrekken de vaste
commissie voor de examens de gevraagde inlichtingen.
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6. De vaste commissie voor de examens stelt regelen vast met betrekking
tot de goede gang van zaken tijdens de examens en met betrekking tot de
in dat verband te nemen maatregelen. Zij kan aan de examencommissies
en de examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot
de beoordeling van degene, die het examen of enig onderdeel daarvan
aflegt, en met betrekking tot de vaststelling van de uitslag van het examen
of van een onderdeel van het examen.
7. De vaste commissie voor de examens kan bepaalde bevoegdheden
overdragen aan een door haar uit haar midden benoemde commissie.
§ 2c. De doctoraten en de promotie
Artikel 39a
1. Aan een universiteit kunnen doctoraten worden verworven in het
wetenschapsgebied van elke faculteit welke die universiteit omvat.
2. Het college van dekanen bepaalt, rekening houdend met het onderwerp
van het proefschrift, welk van de in het eerste lid bedoelde doctoraten voor
toekenning in aanmerking komt.
Artikel 39b
1. Met inachtneming van het daaromtrent bij deze wet bepaalde stelt het
college van dekanen het promotiereglement vast.
2. In het promotiereglement wordt nader geregeld de gang van zaken
bij de voorbereiding van de promotie en bij de promotie zelve, daaronder
begrepen de taak en bevoegdheden van ieder die bij de promotie is of kan
worden betrokken.
3. In het promotiereglement worden voorzieningen opgenomen betreffende de beslechting van geschillen die zich met betrekking tot de voorbereiding van de promotie en de promotie zelve kunnen voordoen.
Artikel 39c
1. Toegang tot de promotie heeft ieder die:
a. als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de
wetenschap, hetzij een proefschrift heeft geschreven, hetzij een proefontwerp heeft vervaardigd, hetzij beide heeft verricht;
b. ten minste zes niet op het onderwerp van het proefschrift betrekking
hebbende stellingen heeft geschreven;
c. aan de overige bij en krachtens deze paragraaf gestelde eisen heeft
voldaan.
2. Waar in deze paragraaf wordt gesproken van het proefschrift, wordt
daaronder mede verstaan een proefontwerp als bedoeld in het eerste lid
onder a.
Artikel 39d
1. Op het daartoe strekkende verzoek van de promovendus wijst het
college van dekanen voor elke promotie een of meer promotoren aan.
2. Als promotor kunnen worden aangewezen een of meer hoogleraren
van een Nederlandse universiteit, van de Open Universiteit, van een
interuniversitair instituut dan wel van een buitenlandse instelling van
wetenschappelijk onderwijs.
3. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid worden
kerkelijke hoogleraren aan en bijzondere hoogleraren bij een openbare
universiteit gerekend tot de hoogleraren van die universiteit.
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Artikel 39e
1. Het proefschrift behoeft de goedkeuring van de promotor, die onderzoekt of het kan gelden als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig
beoefenen van de wetenschap. De instellingen behoeven de verklaring van
de promotor, dat hij de verdediging mogelijk acht.
2. In het promotiereglement worden de taak en bevoegdheden van de
promotor nader geregeld met dien verstande, dat tot die taak in elk geval
behoort de begeleiding van de promovendus.
Artikel 39f
1. Indien het proefschrift als zodanig is goedgekeurd, stelt het college
van dekanen een promotiecommissie in.
2. De promotiecommissie bestaat uit de promotor alsmede uit door het
college van dekanen aangewezen hoogleraren van een Nederlandse
universiteit, van de Open Universiteit, van een interuniversitair instituut
dan wel van een buitenlandse instelling van wetenschappelijk onderwijs.
3. Het bepaalde in artikel 39d, derde lid, is van toepassing.
Artikel 39g
1. De promotiecommissie beslist of de promovendus door middel van
het proefschrift een zodanig bewijs van bekwaamheid tot het zelfstandig
beoefenen van de wetenschap heeft geleverd, dat hij tot de verdediging
van het proefschrift kan worden toegelaten.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde beslissing is genomen, wordt het
proefschrift als zodanig vermenigvuldigd in de vorm en op de wijze als
overeenkomt met bij of krachtens het promotiereglement te geven
richtlijnen.
Artikel 39h
1. De promotie vindt in het openbaar plaats ten overstaan van het
college van dekanen of van de promotiecommissie.
2. Het proefschrift en de stellingen worden gedurende een in het
promotiereglement te bepalen termijn verdedigd tegen bedenkingen van
het college van dekanen of de promotiecommissie alsmede van ieder die
tot het uitbrengen van bedenkingen de toestemming van de rector magnificus heeft verkregen.
Artikel 39i
1. De toekenning van het doctoraat geschiedt door het college van
dekanen.
2. Indien de promovendus het bewijs heeft geleverd van uitzonderlijke
bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap, kent het
college van dekanen hem het doctoraat «met lof» of «cum laude» toe.
3. Ten bewijze dat het doctoraat is toegekend, ontvangt de gepromoveerde
een getuigschrift. De in het tweede lid bedoelde toevoeging wordt op het
getuigschrift vermeld.
Artikel 39j
1. Het college van dekanen heeft het recht op voordracht van een
faculteitsraad, de universiteitsraad gehoord, wegens zeer uitstekende
verdiensten aan Nederlanders of vreemdelingen het doctoraat honoris
causa te verlenen.
2. Het bepaalde in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is op de
promotie honoris causa niet van toepassing. Deze promotie geschiedt door
en ten overstaan van het college van dekanen op een door dat college te
bepalen wijze.
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§ 3. Vooropleidingseisen en toelating tot vervolgonderwijs
Artikel 40
Behoudens indien het de inschrijving als toehoorder betreft, geldt voor
de inschrijving voor de propedeutische fase als vooropleidingseis het bezit
van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Artikel 41
De bezitter van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal
examen dan wel afsluitend examen aan een Nederlandse universiteit, de
Open Universiteit, een interuniversitair instituut of een instelling voor
hoger beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger beroepsonderwijs, is vrijgesteld van het bezit van het in artikel 40 genoemde diploma.
Artikel 42
1. De bezitter van een getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van
hoger onderwijs, afgegeven door instellingen van onderwijs in de Nederlandse Antillen of Aruba dan wel door buitenlandse instellingen van
onderwijs, kan door het college van bestuur worden vrijgesteld van het
bezit van het in artikel 40 genoemde diploma voor zover het de propedeutische fase van een of meer daarbij aan te wijzen faculteiten betreft.
2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, kan wat betreft de bezitter van
een getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van hoger onderwijs,
afgegeven door een buitenlandse instelling van onderwijs, eerst worden
verleend, indien deze ten genoegen van de desbetreffende examencommissie het bewijs heeft geleverd van voldoende kennis van de Nederlandse
taal om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen. De daarbij te stellen
eisen worden vastgesteld door de faculteitsraad, de vaste commissie voor
de examens gehoord.
Artikel 43
1. Degene die de leeftijd van eenentwintig jaren heeft bereikt, is vrijgesteld
van het bezit van het in artikel 40 genoemde diploma, indien hij bij een
onderzoek door een door het desbetreffende faculteitsbestuur ingestelde
commissie heeft blijk gegeven van geschiktheid voor het afleggen van het
desbetreffende propedeutische examen alsmede van voldoende kennis van
de Nederlandse taal voor het met vrucht volgen van het onderwijs. De
commissie bestaat uit leden van de wetenschappelijke staf.
2. De bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd
propedeutisch examen aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs, is
vrijgesteld van het in artikel 40 genoemde diploma, indien hij in een
onderzoek als bedoeld in het eerste lid, blijk heeft gegeven van geschiktheid
voor het afleggen van het desbetreffende propedeutisch examen.
3. De bij het onderzoek te stellen eisen worden vastgesteld door de
faculteitsraad na overleg met de raden van de zusterfaculteiten.
4. Een aanvraag tot het afleggen van het onderzoek wordt ingediend bij
het college van bestuur dan wel bij het bestuur van het interuniversitaire
instituut. Het college, onderscheidenlijk het bestuur beslist omtrent de
vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de uitslag van het
onderzoek. Het deelt de aanvrager de beslissing schriftelijk mede.
5. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend voor zover het
betreft de propedeutische fase van de in de beslissing van het college van
bestuur dan wel bestuur van het interuniversitaire instituut vermelde
faculteit.
6. De vrijstelling geldt tevens als vrijstelling voor zover het betreft de
propedeutische fase van de faculteit, vermeld in de in het vijfde lid bedoelde
beslissing, aan een andere universiteit of interuniversitair instituut indien
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het college van bestuur van die andere universiteit, onderscheidenlijk het
bestuur van dat andere interuniversitaire instituut, de in het eerste lid
bedoelde commissie gehoord, aldus verklaart.
Artikel 44
1. Behoudens indien het de inschrijving als toehoorder betreft, geldt
voor de inschrijving voor de doctoraal fase van een faculteit als vooropleidingseis het bezit van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd
propedeutisch examen van die faculteit.
2. In bijzondere gevallen kan, onverminderd het bepaalde in artikel..,
vierde lid, op verzoek van de examinandus de examencommissie, met
inachtneming van het ter zake in de examenregeling bepaalde, met het oog
op de inschrijving voor de doctoraal fase van de faculteit als het propedeutisch examen van die faculteit mede aanmerken het propedeutisch examen
van enige andere faculteit of van enige onderwijssoort als bedoeld in de
Wet op het hoger beroesponderwijs.
3. Met inachtneming van hetgeen ter zake van de volgorde van examenregeling mocht zijn bepaald, kan de desbetreffende examencommissie
degene, die voor de propedeutische fase is ingeschreven, op zijn verzoek
toestaan reeds bepaalde onderdelen van het doctoraal examen af te leggen
voordat hij het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd.
Artikel 45
Behoudens indien het de inschrijving als toehoorder betreft, geldt voor
de inschrijving voor de postdoctorale fase, leidende tot het arts-, tandarts-,
dierenarts- of apothekersexamen, als vooropleidingseis het bezit van het
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen van de
faculteit der geneeskunde, onderscheidenlijk der tandheelkunde, der
diergeneeskunde en der natuurwetenschappen, dat voldoet aan de in de
examenregeling gestelde eisen omtrent de vakken die van dat examen deel
hebben uitgemaakt.
Artikel 46
1. Voor de toelating tot een opleiding van vervolgonderwijs, niet zijnde
een lerarenopleiding, geldt als vooropleidingseis het bezit van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen dan wel afsluitend
examen aan een Nederlandse universiteit, de Open Universiteit, een
interuniversitair instituut of een instelling voor hoger beroepsonderwijs als
bedoeld in de Wet op het hoger beroepsonderwijs, dat voldoet aan de in de
toelatingsregeling gestelde eisen omtrent de vakken die van dat examen
deel hebben uitgemaakt.
2. Indien het in het eerste lid bedoelde doctoraal examen niet voldoet
aan de in de toelatingsregeling gestelde eisen omtrent de vakken die van
dat examen deel hebben uitgemaakt, wordt niettemin aan de in dat lid
bedoelde vooropleidingseis voldaan, indien de betrokkene in het bezit is
van het getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd aanvullend
examen als bedoeld in artikel ...., waarvan die vakken deel hebben uitgemaakt.
Artikel 47
1. Voor de toelating tot een lerarenopleiding geldt als vooropleidingseis
het bezit van het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal
examen dan wel afsluitend examen aan een Nederlandse universiteit, de
Open universiteit, een interuniversitair instituut of een instelling voor hoger
beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger beroepsonderwijs,
waarvan deel hebben uitgemaakt onderdelen van de algemene onderwijs-
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kunde en van de vakdidaktiek, die in praktisch en theoretisch opzicht een
oriëntatie bieden op het vervullen van taken in of ten dienste van het
onderwijs. Het op deze onderdelen betrekking hebbende gedeelte van het
onderwijsprogramma van de doctorale fase dan wel hoofdfase omvat een
cursusduur van twee maanden.
2. Het bepaalde in artikel 46, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het in het eerste lid bedoelde doctoraal examen niet is afgelegd
in een faculteit die het vakgebied omvat waarop het vak waarvoor de
bekwaamheid kan worden verkregen, betrekking heeft, dienen, met
inachtneming van in de toelatingsregeling te stellen regelen, voldoende
onderdelen op het desbetreffende vakgebied deel te hebben uitgemaakt
van het doctoraal examen.
Artikel 48
1. De toelating bedoeld in de artikelen 46 en 47, geschiedt, met inachtneming van het bij of krachtens die artikelen en dit artikel bepaalde alsmede
met inachtneming van de toelatingsregeling, door een door de faculteitsraad
voor de desbetreffende opleiding van vervolgonderwijs ingestelde commissie van toelating.
2. De commissie van toelating bestaat in meerderheid uit leden van de
wetenschappelijke staf. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande
volzin worden in een commissie van toelating tot een lerarenopleiding in
elk geval benoemd een of meer leden van het personeel van een met de
universiteit ter zake samenwerkende school voor voortgezet onderwijs.
3. De commissie van toelating beoordeelt de bekwaamheid om te
kunnen voldoen aan de eisen die met het oog op het voltooien van de
opleiding worden gesteld aan de hand van de aard en onderdelen van het
afgelegde doctoraal dan wel afsluitend examen alsmede van de tijdens het
afleggen van dat examen gebleken studieresultaten, in het bijzonder ten
aanzien van die onderdelen die rechtstreeks van belang zijn voor het
volgen van de desbetreffende opleiding. Zij kan in de beoordeling tevens
betrekken de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de opleiding tot
en met het doctoraal dan wel afsluitend examen is doorlopen, met inachtneming van de omstandigheden die daarop van invloed zijn geweest,
alsmede de kennis of vaardigheden welke zijn verworven tussen de
verkrijging van het getuigschrift van het doctoraal dan wel afsluitend
examen en het verzoek om toelating. In de beoordeling van de bekwaamheid
van degene die heeft verzocht tot een opleiding tot leraar te worden
toegelaten, betrekt de commissie van toelating in voorkomende gevallen
mede de ervaring welke door hem door het als leraar geven van onderwijs
is opgedaan.
4. De uitslag van de beoordeling wordt aan degene die heeft verzocht tot
de desbetreffende opleiding te worden toegelaten, onverwijld schriftelijk
medegedeeld. Indien de toelating niet is verleend, deelt de commissie aan
de betrokkene de redenen daarvan mede.
5. De toelating tot een opleiding van vervolgonderwijs geschiedt
telkenjare ten hoogste tot het voor de desbetreffende opleiding vastgestelde
of nader vastgestelde aantal toegangsplaatsen. De vaststelling of nadere
vaststelling van het aantal toegangsplaatsen geschiedt door het college
van bestuur, onderscheidenlijk het bestuur van het interuniversitaire
instituut, dat hiervan aan onze minister een met redenen omklede opgave
doet.
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TITEL II. ONDERWIJS
Afdeling 1. Organisatorische en onderwijskundige structuur
Artikel 13. Instellingen
1. Hoger beroepsonderwijs wordt gegeven aan instellingen.
2. Het onderwijs aan een instelling wordt gegeven in de plaats van
vestiging van die instelling. Onze minister kan, al dan niet voor een
bepaalde periode, goedkeuren dat het onderwijs wordt gegeven buiten de
plaats van vestiging. Aan deze goedkeuring kunnen beperkingen en
voorwaarden worden verbonden.
3. De naam van de instelling duidt aan dat deze tot het hoger onderwijs
behoort.
PM: derde en vierde lid van artikel 19 Wet h.b.o. worden verwerkt in
bepalingen over planning en bekostiging.
Artikel 14. Sectoren hoger beroepsonderwijs
Hoger beroepsonderwijs wordt naar het beroepenveld waarvoor wordt
opgeleid, onderscheiden in de sectoren:
PM zie hoofdstuk 7 van de nota.
Artikel 15. Initieel onderwijs en vervolgonderwijs
1. Hoger beroepsonderwijs omvat initieel onderwijs en kan voor beroepen
die specifieke eisen stellen, vervolgonderwijs omvatten.
2. Initieel onderwijs sluit aan bij het eindniveau van de hogere vormen
van het voortgezet onderwijs.
3. Vervolgonderwijs sluit aan bij het eindniveau van het initieel onderwijs.
4. Het onderwijs kan in voltijdse dan wel in deeltijdse vorm worden
verzorgd.
PM definitie voltijds en deeltijdsonderwijs cfm art. 17 WHBO.
Artikel 16. Onderwijsaanbod en studielast onderwijseenheden
1. Het onderwijs van een instelling wordt aangeboden in de vorm van
onderwijseenheden.
2. Onderwijseenheden hebben een studielast welke wordt uitgedrukt in
studiepunten, waarbij een studiepunt gelijk is aan veertig uren studie voor
een met betrekking tot zijn geschiktheid in alle opzichten als gemiddeld aan
te merken student.
3. De studielast van een onderwijseenheid bedraagt ten minste een
studiepunt.
4. De raming van de studielast geschiedt door het bevoegd gezag. Ten
behoeve van de bewaking en, zo nodig, bijstelling van de studielast draagt
het bevoegd gezag zorg voor een regelmatige beoordeling en weging van
het tijdsbeslag dat uit de onderscheiden onderwijseenheden voortvloeit
voor de student, bedoeld in het tweede lid.
Artikel 17. Onderwijsplan
1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van het bepaalde bij of
krachtens deze wet, in het onderwijsplan voor iedere sector vast:
a. de onderwijseenheden met hun studielast,
b. de onderwijseenheden die tezamen in ieder geval leiden tot een
propedeutisch examen, een afsluitend examen als bedoeld in artikel 20,
derde lid, een examen als bedoeld in artikel 20, vierde lid, dan wel tot een
examen van een opleiding behorend tot het vervolgonderwijs en
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c. de doelstelling of doelstellingen, de studielast en de cursusduur, van
elk van de onder b bedoelde examens alsmede of het onderwijs in voltijdse
of deeltijdse vorm wordt verzorgd.
Het onderwijsplan wordt opgenomen in het ontwikkelingsplan, bedoeld
in artikel....
2. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat, voordat het onderwijsaam
bod voor een sector in het onderwijsplan wordt vastgelegd, door of
namens hem over de hoofdlijnen daarvan overleg wordt gevoerd met
daarvoor in aanmerking komende instellingen die dezelfde sector omvatten.
3. Het onderwijs binnen de instelling wordt gegeven volgens het
onderwijsplan en de onderwijsprogramma's, bedoeld in artikel 18. Het
bevoegd gezag bepaalt de wijze waarop het onderwijs periodiek wordt
geëvalueerd en het onderwijsplan en de onderwijsprogramma's zo nodig
worden herzien.
Artikel 18. Onderwijsprogramma onderwijseenheden
1. Het bevoegd gezag stelt het onderwijsprogramma van de onderwijseenheden vast, zijnde een beschrijving van de inhoud en de inrichting van
het onderwijs.
2. In het onderwijsprogramma worden, voor zover nodig, regels gegeven
met betrekking tot de inrichting van praktische oefeningen.
3. Onder praktische oefeningen als bedoeld in het tweede lid, worden
begrepen:
a. het maken van scripties,
b. het maken van werkstukken of proefontwerpen,
c. het uitvoeren van onderzoekopdrachten,
d. het deelnemen aan veldwerk en excursies,
e. het doorlopen van stages en
f. het deelnemen aan andere noodzakelijk geachte onderwijsleeractiviteiten, gericht op het bereiken van de beoogde vaardigheden.
4. Het deelnemen aan praktische oefeningen kan, onverminderd het
bepaalde in artikel 21, eerste lid, binnen of buiten de instelling geschieden.
5. Van de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen kan
door de desbetreffende examencommissies vrijstelling worden verleend.
Deze vrijstelling kan onder meer worden verleend op grond van gewetensbezwaren. In dat geval kan de examencommissie bepalen dat de praktische
oefening op een andere, door haar te bepalen wijze, wordt verricht.
Artikel 19. Propedeutische fase
1. Het initieel onderwijs in een sector vangt aan met een propedeutische
fase. Aan deze fase is een propedeutisch examen verbonden.
2. De studielast van de onderwijseenheden die tezamen de propedeutische fase vormen bedraagt ten hoogte tweeënveertig studiepunten dan
wel ten hoogste vijfentwintig procent van de totale studielast.
3. De propedeutische fase wordt zodanig ingericht dat deze oriëntatie op
de verdere studie biedt alsmede aan het einde van die fase verwijzing en
selectie mogelijk maakt.
4. Het bevoegd gezag stelt, onverminderd het ten aanzien van de
studielast in het tweede lid bepaalde, de cursusduur van de propedeutische
fase vast. De cursusduur bedraagt, voor zover het onderwijs in voltijdse
vorm wordt verzorgd, ten hoogste een jaar dan wel ten hoogste vijfentwintig
procent van de totale cursusduur.
5. Aan het einde van de cursusduur van de propedeutische fase wordt
elke student die voor de eerste maal die propedeutische fase aan de
instelling volgt, door of namens het bevoegd gezag schriftelijk geadviseerd
over de voortzetting van zijn studie in of buiten de instelling.
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Artikel 20. Examens initieel onderwijs
1. Onderwijseenheden met een gezamenlijke studielast van ten minste
honderdzesentwintig en ten hoogste honderdachtenzestig studiepunten die
voldoen aan door de examencommissie te stellen eisen wat betreft niveau
en onderlinge samenhang, leiden tezamen tot een afsluitend examen.
2. Onderwijseenheden met een gezamenlijke studielast van minder dan
honderdzesentwintig studiepunten die voldoen aan door de examencommissie te stellen eisen wat betreft niveau en onderlinge samenhang, leiden
tezamen tot een examen.
3. Het bevoegd gezag kan, onverminderd het bepaalde in het eerste lid,
aangeven welke onderwijseenheden tezamen in ieder geval leiden tot een
afsluitend examen als bedoeld in dat lid.
4. Het bevoegd gezag kan, onverminderd het bepaalde in het tweede lid,
aangeven welke onderwijseenheden tezamen in ieder geval leiden tot een
examen als bedoeld in dat lid.
5. Het bevoegd gezag stelt, onverminderd het ten aanzien van de
studielast in dit artikel bepaalde, de cursusduur van het onderwijs vast. De
cursusduur van het in voltijdse vorm verzorgde onderwijs, bedoeld in het
eerste en derde lid, bedraagt ten minste drie en ten hoogste vier jaren. De
cursusduur van het in voltijdse vorm verzorgde onderwijs, bedoeld in het
tweede en vierde lid, bedraagt minder dan drie jaren.
Artikel 21. Praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening
1. Van het initieel onderwijs maakt deel uit een periode van praktische
voorbereiding op de beroepsuitoefening buiten de instelling door middel
van een stage.
2. Ten aanzien van het in het eerste lid bedoelde onderwijs stelt het
bevoegd gezag een stageplan vast, dat in ieder geval vermeldt:
a. de wijze waarop de begeleiding door de instelling gedurende de stage
plaatsvindt,
b. indien mogelijk, de wijze waarop in de stage de integratie tussen de
theoretische en praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening tot
uidrukking komt en
c. de wijze waarop de instelling en de stagebiedende organisatie
samenwerken.
Artikel 22. Vervolgonderwijs
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent de
studielast van de onderwijseenheden die leiden tot het examen van een
opleiding behorend tot het vervolgonderwijs, alsmede omtrent de cursusduur daarvan.
Artikel 23. Vereisten bepaalde beroepen
Indien bij of krachtens de wet in verband met de benoembaarheid in
bepaalde beroepen met betrekking tot de opleiding voor die beroepen
vereisten zijn gesteld en het onderwijsaanbod van de instelling bedoelde
opleidingen omvat, wordt er ten minste in voorzien dat de student in de
gelegenheid is aan die vereisten te voldoen.
Artikel 24. Gelegenheid afleggen examen binnen cursusduur
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de student in de gelegenheid
wordt gesteld het examen af te leggen binnen de cursusduur.
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Afdeling 2. Examens en getuigschriften
Artikel 25. Examenreglement
1. Het bevoegd gezag regelt, met inachtneming van het bij of krachtens
deze wet bepaalde, in het examenreglement de inrichting van de examens
alsmede de inhoud van de examens, bedoeld in artikel 20, derde en vierde
lid.
2. In het examenreglement worden regels gegeven met betrekking tot de
goede gang van zaken tijdens de examens en met betrekking tot de in dat
verband te nemen maatregelen.
Artikel 26. Examencommissies
1. Ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens stelt
het bevoegd gezag voor elke sector een examencommissie in, bestaande uit
de door het bevoegd gezag, na overleg met de directie, aangewezen
docenten die belast zijn met de verzorging van het onderwijs in de desbetreffende sector. Ten behoeve van het afnemen van het afsluitend examen,
het examen, bedoeld in artikel 20, cweede en vierde lid, het propedeutisch
examen alsmede het examen in een opleiding van vervolgonderwijs kan
het bevoegd gezag afzonderlijke commissies instellen, waarop het bepaalde
in dit artikel van overeenkomstige toepassing is.
2. Het bevoegd gezag kan voor een door hem te bepalen periode, op
voorstel van de examencommissie, een of meer leden van de wetenschappelijke staf vaneen universiteit als bedoeld in de Wet op het wetenschappelijk
onderwijs 1984, dan wel een of meer deskundigen als lid van de commissie
toevoegen.
3. De examencommissie wijst voor het afnemen van onderdelen van een
examen uit haar midden examinatoren aan.
4. De vaststelling of is voldaan aan de voorwaarden met het oog op de
toelating tot het afleggen van het examen dan wel van een of meer
onderdelen daarvan, geschiedt door de desbetreffende examencommissie
of examinator.
Artikel 27. Volgorde examens
Het afsluitend examen of het examen, bedoeld in artikel 20, tweede en
vierde lid, kan niet worden afgelegd dan nadat het propedeutisch examen is
afgelegd dan wel vrijstelling van het afleggen daarvan is verkregen, tenzij
de examencommissie ten aanzien van door haar aan te wijzen onderdelen
van het afsluitend examen of het examen, bedoeld in artikel 20, tweede en
vierde lid, anders bepaalt.
Artikel 28. Algemene voorschriften examens
1. In het examenreglement worden regels gegeven betreffende:
a. waar nodig de volgorde waarin alsmede de tijdvakken waarbinnen
gelegenheid wordt gegeven tot het afleggen van examenonderdelen,
b. waar nodig de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde
examenonderdelen alsmede de bevoegdheid van de desbetreffende
examencommissie om die geldigheidsduur te verlengen en
c. de hulpmiddelen waarvan examinandi tijdens het afleggen van
examenonderdelen gebruik kunnen maken.
2. In het examenreglement wordt ten aanzien van elk van de examenonderdelen bepaald:
a. of dit schriftelijk, mondeling dan wel op een andere wijze wordt
afgelegd,
b. het aantal malen per studiejaar dat dit onderdeel kan worden afgelegd
en
c. de voor dit onderdeel beschikbare tijdsduur.
3. In bijzondere gevallen kan de desbetreffende examencommissie
afwijken van het bepaalde in het tweede lid.
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Artikel 29. Verplichte praktische oefeningen
1. In het examenreglement kan het deelnemen aan daarbij met name te
vermelden praktische oefeningen verplicht worden gesteld met het oog op
de toelating tot het afleggen van het desbetreffende examenonderdeel.
2. Artikel 18, vijfde lid, is van toepassing.
Artikel 30. Inhoud benoemde examens
1. Ten aanzien van de examens bedoeld in artikel 20, derde en vierde lid,
worden in het examenreglement opgenomen:
a. de verplichte examenonderdelen,
b. de examenonderdelen waaruit een aan te geven aantal door de
examinandus dient te worden gekozen en
c. het aantal examenonderdelen dat door de examinandus kan of moet
worden gekozen, met dien verstande dat ten minste een examenonderdeel
door de examinandus wordt gekozen; deze examenonderdelen hebben
betrekking op de vakgebieden die worden onderwezen aan deze instelling,
een andere instelling of aan een instelling van wetenschappelijk onderwijs.
2. De studielast van de onderwijseenheden die leiden tot de in het eerste
lid onder c bedoelde examenonderdelen, bedraagt in totaal ten minste
vijfentwintig procent van de totale studielast.
3. De keuze van de in het eerste lid onder c bedoelde examenonderdelen
behoeft de goedkeuring van de desbetreffende examencommissie. Deze
goedkeuring wordt verleend tenzij niet is voldaan aan het bepaalde in het
tweede lid of aan door de examencommissie te stellen eisen wat betreft
niveau en onderlinge samenhang.
4. In het examenreglement kan worden bepaald dat het met goed gevolg
afgelegd hebben van een of meer examenonderdelen voorwaarde is voor
de toelating tot het afleggen van een of meer andere examenonderdelen.
Artikel 31. Afsluitend examen opleiding verpleegkundige
In het examenreglement wordt met betrekking tot de opleiding voor het
beroep van verpleegkundige het afsluitend examen zodanig ingericht, dat
ten minste wordt voldaan aan de vereisten die ingevolge de desbetreffende
richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen aan die opleiding
worden gesteld.
Artikel 32. Functie examens
Elk examen omvat het door de examencommissie te verrichten onderzoek
naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de beroepshoudingen van
de examinandus alsmede de beoordeling van de resultaten van dat
onderzoek.
Artikel 33. Vrijstelling afleggen examenonderdelen
Op verzoek van de examinandus kan de desbetreffende examencommissie
hen vrijstelling verlenen van het afleggen van examenonderdelen op grond
van door hem tijdens een opleiding binnen of buiten het hoger onderwijs
opgedane kennis of ervaring dan wel door hem in ander verband reeds
verrichte werkzaamheden. Ingeval de verzochte vrijstelling wordt verleend,
wordt deze door de examencommissie uitgedrukt in studiepunten.
Artikel 34. Openbaarheid mondelinge examens
Het mondeling afnemen van examens of van examenonderdelen is
openbaar, tenzij de examencommissie of examinator in bijzondere gevallen
anders heeft beslist dan wel de examinandus daartegen bezwaar heeft
gemaakt.
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Artikel 35. Inzage examenwerk
1. Degene die een schriftelijk examenonderdeel heeft afgelegd, verkrijgt
op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. In het examenreglement
kan daarvoor een termijn worden gesteld met dien verstande dat, ingeval
de betrokkene met betrekking tot dat examenonderdeel beroep heeft
ingesteld op grond van artikel 54, hij het inzagerecht ook buiten de gestelde
termijn kan uitoefenen.
2. In het examenreglement wordt bepaald gedurende welke termijn en
op welke wijze belangstellenden kunnen kennisnemen van vragen en
opdrachten, gesteld onderscheidenlijk gegeven in het kader van een
schriftelijk afgenomen examenonderdeel alsmede, zo mogelijk, van de
normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.
Artikel 36. Uitslag examenonderdeel en examen
1. Ingeval een examenonderdeel is afgenomen, wordt door de desbetreffende examencommissie of examinatoreen daarop betrekking hebbende
verklaring uitgereikt, waaruit de uitslag blijkt.
2. Nadat alle onderdelen van het examen zijn afgenomen, wordt de
uitslag van het examen vastgesteld door de desbetreffende examencommissie.
Artikel 37. Getuigschriften
1. Aan degene die een krachtens deze wet geregeld examen met goed
gevolg heeft afgelegd wordt ten bewijze daarvan door de examencommissie
een getuigschrift uitgereikt. Hierop worden in elk geval vermeld de examenonderdelen waarop het examen betrekking had (PM: graden).
2. Degene die de instelling verlaat en aan wie geen getuigschrift kan
worden uitgereikt ontvangt van het bevoegd gezag een verklaring waarin
wordt vermeld hoever hij met zijn studie is gevorderd en welke examenonderdelen hij met goed gevolg heeft afgelegd.
3. Indien de examinandus tijdens het afleggen van het examen blijk
heeft gegeven van een uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het getuigschrift worden vermeld met de woorden «met lof».
Artikel 38. Aanvullend examen
1. Degene, die een afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd,
wordt op zijn verzoek goedkeuring van de desbetreffende examencomissie
later alsnog bij wijze van aanvullend examen in een of meer andere door
hem te kiezen examenonderdelen geëxamineerd.
2. Het bepaalde in de artikelen 32 tot en met 37 is voor zoveel mogelijk
van toepassing.
Afdeling 3. Vooropleidingseisen
Artikel 39. Vooropleidingseisen initieel onderwijs
1. Voor de inschrijving anders dan als toehoorder geldt als vooropleidingseis voor het initieel onderwijs het bezit van:
a. een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs,
b. een diploma middelbaar beroepsonderwijs driejarige cursus,
c. enig getuigschrift van hoger niveau dan die, bedoeld in dit lid onder a
en b en
d. een ander bij algemene maatregel van bestuur voor de desbetreffende
sector aangewezen getuigschrift, gelijkwaardig aan die, bedoeld in dit lid
onder a en b.
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2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot
daarbij aangewezen initieel onderwijs aanvullende voorschriften gegeven
worden met betrekking tot de geschiktheid en de vaardigheden die van
belang zijn voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs in die
sector.
3. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot door hem aan te wijzen
initieel onderwijs bepalen dat aan de gestelde vooropleidingseisen is
voldaan door het bezit van door hem aan te wijzen Nederlands-Antilliaanse
of Arubaanse dan wel buitenlandse getuigschriften. Voor de bezitter van
een in de vorige volzin bedoeld getuigschrift geldt als nadere vooropleidingseis dat ten genoegen van de desbetreffende examencommissie het
bewijs is geleverd van voldoende kennis van de Nederlandse taal om het
onderwijs met vrucht te kunnen volgen. De daarbij te stellen eisen worden
door het bevoegd gezag op voorstel van de examencommissie vastgesteld.
Artikel 40. Vooropleidingsonderzoek initieel onderwijs
1. Degene die de leeftijd van eenentwintig jaren heeft bereikt en niet
voldoet aan de met betrekking tot het initieel onderwijs in de desbetreffende
sector bij of krachtens artikel 39 gestelde vooropleidingseisen, is daarvan
vrijgesteld, indien hij bij een onderzoek door een door het bevoegd gezag
van de instelling waar hij wenst te worden ingeschreven in te stellen
commissie, blijk geeft van voldoende geschiktheid voor dat onderwijs en
van voldoende kennis van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen
volgen van het onderwijs.
2. De bij het onderzoek te stellen eisen worden door het bevoegd gezag
vastgesteld, nadat daarover door of namens hem overleg is gevoerd met
de daarvoor in aanmerking komende instellingen waaraan dezelfde soort
is verbonden.
3. Met betrekking tot de samenstelling van de commissie, als bedoeld in
het eerste lid, is artikel 26, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
4. Het bevoegd gezag beslist omtrent de vrijstelling, bedoeld in het
eerste lid, overeenkomstig de uitslag van het onderzoek. Indiende vrijstelling
niet wordt verleend, is de beslissing met redenen omkleed. De beslissing
wordt schriftelijk medegedeeld.
5. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt tevens als vrijstelling
voor zover het betreft hetzelfde initieel onderwijs verbonden aan een
andere instelling, indien het bevoegd gezag van de desbetreffende instelling,
de in het eerste lid bedoelde commissie gehoord, aldus verklaart.
Artikel 41. Vooropleidingseisen vervolgonderwijs
1. Voor de toelating tot een opleiding van vervolgonderwijs geldt als
vooropleidingseis het bezit van het getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd afsluitend examen onderscheidenlijk doctoraal examen dat
voldoet aan de door het bevoegd gezag gestelde eisen omtrent de vakken
die deel hebben uitgemaakt van dat examen.
2. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot door hem aan te wijzen
opleidingen van vervolgonderwijs bepalen dat aan de daaraan gestelde
vooropleidingseisen, bedoeld in het eerste lid, is voldaan door het bezit
van door hem aan te wijzen Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse dan wel
buitenlandse getuigschriften.
3. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot door hem aan te geven
opleidingen van vervolgonderwijs nadere voorschriften omtrent het
verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van dat onderwijs dan
wel omtrent het bezit van voldoende ervaring op het terrein van het beroep
of het beroepenveld waarvoor wordt opgeleid.
4. Aan de in het eerste lid bedoelde opleidingseisen wordt eveneens
voldaan door het bezit van het getuigschrift van een met goed gevolg
afgelegd aanvullend examen als bedoeld in artikel 38, waarvan de in het
eerste lid bedoelde vakken deel hebben uitgemaakt.
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Artikel 42. Vooropleidingsonderzoek vervolgonderwijs
1. Degene die de leeftijd van vijfentwintig jaren heeft bereikt en niet
voldoet aan de met betrekking tot de toelating tot het vervolgonderwijs
gestelde eisen, is daarvan vrijgesteld, indien hij bij een onderzoek door een
door het bevoegd gezag van de instelling waaraan de desbetreffende
opleiding van de tweede fase is verbonden in te stellen commissie, blijk
geeft te beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden op hetzelfde
niveau als de bezitters van de in het eerste lid van artikel 41 bedoelde
getuigschriften na de voltooiing van hun opleiding.
2. Artikel 40, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 43. Toelatingscommissies vervolgonderwijs
1. De toelating, bedoeld in artikel 41, geschiedt, met inachtneming van
het daaromtrent bij of krachtens voornoemd en dit artikel bepaalde
alsmede met inachtneming van de toelatingsregeling, door een door het
bevoegd gezag voor de desbetreffende opleiding van vervolgonderwijs
ingestelde commissie. Met betrekking tot de samenstelling en werkwijze
van deze commissie is artikel 26 van overeenkomstige toepassing.
2. De commissie beoordeelt de bekwaamheid om te kunnen voldoen aan
de eisen die met het oog op het voltooien van de desbetreffende opleiding
van vervolgonderwijs worden gesteld, aan de hand van de aard en onderdelen van het afgelegde afsluitend dan wel doctoraal examen alsmede van
de tijdens het afleggen van dat examen gebleken studieresultaten, in het
bijzonder ten aanzien van die onderdelen die rechtstreeks van belang zijn
voor het volgen van de opleiding. Zij kan in de beoordeling tevens betrekken
de wijze waarop en het tijdsbestek dat is verlopen tussen de verkrijging van
het getuigschrift van genoemd examen en het verzoek om toelating.
3. De commissie beslist inzake de toelating tot een bepaalde opleiding
van vervolgonderwijs met inachtneming van het jaarlijks door Onze
minister ten hoogste voor die opleiding vastgestelde of nader vastgestelde
aantal toegangsplaatsen. Indien de toelating niet is verleend deelt zij de
redenen daarvan mede.
4. De uitslag van de beoordeling wordt aan degene die heeft verzocht tot
toelating tot het vervolgonderwijs onverwijld schriftelijk door de commissie
medegedeeld.
Artikel 43a. Toelatingsregeling vervolgonderwijs
1. Het bevoegd gezag stelt voor iedere opleiding van vervolgonderwijs
die aan de instelling is verbonden, een toelatingsregeling vast.
2. Alvorens tot vaststelling of wijziging van die regeling over te gaan
pleegt het bevoegd gezag overleg met andere daarvoor in aanmerking
komende instellingen, waaraan hetzelfde vervolgonderwijs is verbonden.
De volgende artikelen die thans in Titel II WHBO zijn opgenomen zijn hier
niet opgenomen:
artikelen 20 (HBO-samenwerkingsverband), 21 (HO-samenwerk.v.) en 27
(onderzoek) omdat zij elders in de wet worden ondergebracht.
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HOOFDSTUK II. ONDERWIJS

TITEL I. ONDERWIJSKUNDIGE STRUCTUUR
Artikel 6. Sectoren onderwijs
Het onderwijs aan de Open Universiteit omvat de volgende sectoren:
a. rechtswetenschappen,
b. economische wetenschappen,
c. bedrijfs- en bestuurswetenschappen,
d. technische wetenschappen,
e. natuurwetenschappen,
f. sociale wetenschappen en
g. cultuurwetenschappen.
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Artikel 7. Onderwijsaanbod en studielast onderwijseenheden
1. Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van onderwijseenheden.
Een onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen.
2. Onderwijseenheden hebben een studielast welke wordt uitgedrukt in
studiepunten, waarbij een studiepunt gelijk is aan veertig uren studie voor
een met betrekking tot zijn geschiktheid in alle opzichten als gemiddeld aan
te merken student.
3. De studielast van een onderwijseenheid bedraagt ten minste een
studiepunt.
4. De raming van de studielast geschiedt door de bestuursraad. Ten
behoeve van de bewaking en, zo nodig, bijstelling van de studielast draagt
de bestuursraad zorg voor een regelmatige beoordeling en weging van het
tijdsbeslag dat uit de onderscheiden onderwijseenheden voortvloeit voor
de student, bedoeld in het tweede lid.
Artikel 8. Onderwijsplan
1. De bestuursraad stelt, met inachtneming van het bepaalde bij of
krachtens deze wet, in het onderwijsplan voor iedere sector vast:
a. de onderwijseenheden met hun studielast,
b. de onderwijseenheden die tezamen in ieder geval leiden tot een
examen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, en
c. de doelstelling of doelstellingen, de totale studielast alsmede de aard
van elk van de onder b bedoelde examens.
Het onderwijsplan wordt opgenomen in het ontwikkelingsplan, bedoeld
in artikel...
2. De bestuursraad draagt er zorg voor dat, voordat het onderwijsaanbod
voor een sector in het onderwijsplan wordt vastgelegd, door of namens
hem over de hoofdlijnen daarvan overleg wordt gevoerd met daarvoor in
aanmerking komende instellingen die onderwijs in dezelfde of een vergelijkbare sector aanbieden.
3. Het onderwijs wordt gegeven volgens het onderwijsplan en de
onderwijsprogramma's, bedoeld in artikel 9. De bestuursraad bepaalt de
wijze waarop het onderwijs periodiek wordt geëvalueerd en het onderwijsplan en de onderwijsprogramma's zo nodig worden herzien.
Artikel 9. Onderwijsprogramma onderwijseenheden
1. De bestuursraad stelt het onderwijsprogramma van de onderwijseenheden vast, zijnde een beschrijving van de inhoud en de inrichting van het
onderwijs.
2. In het onderwijsprogramma worden, voor zover nodig, regels gegeven
met betrekking tot de inrichting van praktische oefeningen. Onder praktische
oefeningen worden begrepen:
a. het maken van scripties,
b. het maken van werkstukken of proefontwerpen,
c. het uitvoeren van onderzoekopdrachten,
d. het deelnemen aan veldwerk en excursies,
e. het doorlopen van stages en
f. het deelnemen aan andere noodzakelijke geachte onderwijsleeractiviteiten, gericht op het bereiken van de beoogde vaardigheden.
3. Het deelnemen aan praktische oefeningen kan, onverminderd het
bepaalde in artikel 11, eerste lid, binnen of buiten de Open Universiteit
geschieden.
4. Van de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen kan
door de desbetreffende examencommissie vrijstelling worden verleend.
Deze vrijstelling kan onder meer worden verleend op grond van gewetensbezwaren. In dat geval kan de desbetreffende examencommissie bepalen
dat de praktische oefening op een andere, door haar te bepalen wijze wordt
verricht.
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Artikel 10. Examens
1. Onderwijseenheden die voldoen aan door de examencommissie te
stellen eisen wat betreft studielast, niveau en onderlinge samenhang leiden
tot een examen.
2. De bestuursraad kan, onverminderd het bepaalde in eerste lid,
aangeven welke onderwijseenheden tezamen in ieder geval leiden tot een
examen.
3. Van elk examen wordt de aard vastgesteld. Daarbij wordt onderscheiden tussen doctoraal examens, afsluitende examens hoger beroepsonderwijs en «overige examens». De examencommissie stelt de aard vast, indien
het een examen betreft als bedoeld in het eerste lid. De bestuursraad stelt
de aard vast, indien het een examen betreft als bedoeld in het tweede lid.
4. Doctoraal examens zijn wetenschappelijke examens met een studielast
van honderdachtenzestig studiepunten.
5. Afsluitende examens hoger beroepsonderwijs zijn beroepsgerichte
examens met een studielast van ten minste honderdzesentwintig en ten
hoogste honderdachtenzestig studiepunten.
6. De «overige examens» als bedoeld in het derde lid, hebben een
studielast van minder dan honderdzesentwintig studiepunten.
Artikel 11. Praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening
1. Van het onderwijs ter voorbereiding op een afsluitend examen hoger
beroepsonderwijs maakt deel uit een periode van praktische voorbereiding
op de beroepsuitoefening buiten de Open Universiteit door middel van een
stage.
2. Ten aanzien van het in het eerste lid bedoelde onderwijs stelt de
bestuursraad een stageplan vast, dat in ieder geval vermeldt:
a. de wijze waarop de begeleiding door de Open Universiteit gedurende
de stage plaatsvindt,
b. indien mogelijk, de wijze waarop in de stage de integratie tussen de
theoretische en praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening tot
uitdrukking komt en
c. de wijze waarom de Open Universiteit en de stagebiedende organisatie
samenwerken.
Artikel 12. Vereisten bepaalde beroepen
Indien bij of krachtens de wet in verband met de benoembaarheid in
bepaalde beroepen of ambten met betrekking tot de opleiding voor die
beroepen of ambten vereisten zijn gesteld en het onderwijsaanbod van de
Open Universiteit bedoelde opleidingen omvat, wordt er ten minste in
voorzien dat de student in de gelegenheid is aan die vereisten te voldoen.
Artikel 13. Procedure totstandkoming onderwijsaanbod
Het bestuursreglement regelt de wijze waarop de onderwijseenheden tot
stand komen. Het reglement bevat in elk geval bepalingen met betrekking
tot inschakeling van derden bij het tot stand brengen van de onderwijseem
heden en het pluriforme karakter van het onderwijsaanbod.

TITEL II. EXAMENS, TENTAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN
Artikel 14. Examenreglement
1. De bestuursraad regelt, met inachtneming van het bij of krachtens
deze wet bepaalde, in het examenreglement de inrichting van de tentamens
en examens alsmede de inhoud van de examens, bedoeld in artikel 10,
tweede lid.
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2. In het examenreglement worden regels gegeven met betrekking tot de
goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en met betrekking
tot de in dat verband te nemen maatregelen.
Artikel 15. Examencommissies
1. Ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de tentamens en
examens stelt het college van bestuur voor elke sector een examencommissie in, bestaande uit door het college van bestuur aangewezen personeelsleden van de Open Universiteit die belast zijn met de verzorging van
het onderwijs in de desbetreffende sector.
2. Het college van bestuur kan voor een door hem te bepalen periode,
op voorstel van de examencommissie, een of meer leden van de
wetenschappelijke staf van een universiteit als bedoeld in de Wet op
het wetenschappelijk onderwijs 1984, een of meer docenten van een
instelling voor hoger beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger
beroepsonderwijs, dan wel een of meer deskundigen als lid aan de commissie toevoegen.
3. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens uit haar
midden examinatoren aan.
4. De vaststelling of is voldaan aan de voorwaarden met het oog op de
toelating tot het afleggen van het examen dan wel van een of meer
onderdeel daarvan vormende tentamens, geschiedt door de desbetreffende
examencommissie of examinator.
Artikel 16. Algemene voorschriften examens
1. In het examenreglement worden regels gegeven betreffende.'
a. waar nodig de volgorde waarin alsmede de tijdvakken waarbinnen
gelegenheid wordt gegeven tot het afleggen van tentamens.
b. waar nodig de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde
tentamens alsmede de bevoegdheid van de desbetreffende examencommissie om die geldigheidsduur te verlengen en
c. de hulpmiddelen waarvan examinandi tijdens het afleggen van
tentamens gebruik kunnen maken.
2. In het examenreglement wordt ten aanzien van elk tentamen bepaald:
a. of dit in zijn geheel of in gedeelten wordt afgelegd,
b. of dit schriftelijk, mondeling dan wel op een andere wijze wordt
afgelegd,
c. het aantal malen per kalenderjaar dat dit tentamen kan worden
afgelegd en
d. de voor dit tentamen beschikbare tijdsduur.
3. In bijzondere gevallen kan de desbetreffende examencommissie
afwijken van het bepaalde in het tweede lid.
Artikel 17. Inhoud benoemde examens
1. Ten aanzien van de examens bedoeld in artikel 10, tweede lid, worden
in het examenreglement opgenomen:
a. de verplichte tentamens,
b. de tentamens waaruit een aan te geven aantal door de examinandus
dient te worden gekozen en
c. het aantal tentamens dat door de examinandus kan of moet worden
gekozen, met dien verstande dat ten minste een tentamen door de examinandus wordt gekozen.
2. De studielast van de onderwijseenheden die leiden tot de in het eerste
lid onder c bedoelde tentamens, bedraagt in totaal ten minste vijfentwintig
procent van de totale studielast.
3. De keuze van de in het eerste lid onder c bedoelde tentamens behoeft
de goedkeuring van de desbetreffende examencommissie. Deze goedkeuring
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wordt verleend tenzij niet is voldaan aan het bepaalde in het tweede lid of
aan door de examencommissie te stellen eisen wat betreft niveau en
onderlinge samenhang.
4. In het examenreglement.kan worden bepaald dat het met goed gevolg
afgelegd hebben van een of meer tentamens voorwaarde is voor de
toelating tot het afleggen van een of meer andere tentamens.
Artikel 18. Functie examens
Elk examen omvat het door de examencommissie te verrichten onderzoek
naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de beroepshoudingen van
de examinandus alsmede de beoordeling van de resultaten van dat
onderzoek.
Artikel 19. Vrijstelling afleggen tentamens
Op verzoek van de examinandus kan de desbetreffende examencommissie
hem vrijstelling verlenen van het afleggen van tentamens die onderdeel
vormen van een examen, op grond van door hem tijdens een opleiding
binnen of buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of ervaring dan wel
door hem in ander verband reeds verrichte werkzaamheden. Ingeval de
verzochte vrijstelling wordt verleend, wordt deze door de examencommissie
uitgedrukt in studiepunten.
Artikel 20. Openbaarheid mondelinge tentamens
Het mondeling afnemen van tentamens is openbaar, tenzij de examencommissie of examinator in bijzondere gevallen anders heeft beslist dan
wel de examinandus daartegen bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 21. Inzage examenwerk
1. Degene die schriftelijk een tentamen heeft afgelegd, verkrijgt op zijn
verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. In het examenreglement kan
daarvoor een termijn worden gesteld met dien verstande dat, ingeval de
betrokkene met betrekking tot dat tentamen beroep heeft ingesteld op
grond van artikel 38, hij het inzagerecht ook buiten de gestelde termijn kan
uitoefenen.
2. In het examenreglement wordt bepaald gedurende welke termijn en
op welke wijze belangstellenden kunnen kennisnemen van vragen en
opdrachten, gesteld onderscheidenlijk gegeven in het kader van een
schriftelijk afgenomen tentamen alsmede, zo mogelijk, van de normen aan
de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.
Artikel 22. Uitslag tentamen en examen
1. Ingeval een tentamen is afgenomen, wordt door de desbetreffende
examencommissie of examinator een daarop betrekking hebbende verklaring uitgereikt, waaruit de uitslag blijkt.
2. Nadat alle van een examen onderdeel vormende tentamens zijn
afgenomen, wordt de uitslag van het examen vastgesteld door de desbetreffende examencommissie.
Artikel 23. Certificaten en getuigschriften
1. Aan degene die een krachtens deze wet geregeld examen met goed
gevolg heeft afgelegd, wordt ten bewijze daarvan door de examencommissie
een getuigschrift uitgereikt. Hierop worden in elk geval de tot dat examen
behorende tentamens alsmede de aard van het examen vermeld, (bij
artikel 23, eerste lid). Indien de examinandus tijdens het afleggen van het
examen blijkt heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op
het getuigschrift worden vermeld met de woorden «met lof» of «cum
laude».
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2. Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd
en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangen desgevraagd
een door of namens het college van bestuur af te geven verklaring waarin
wordt vermeld welke tentamens hij met goed gevolg heeft afgelegd.
Artikel 24. Aanvullend examen
1. Degene, die een examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt op
zijn verzoek onder goedkeuring van de desbetreffende examencommissie
later alsnog bij wijze van aanvullend examen in een of meer andere door
hem te kiezen tentamens geëxamineerd.
2. Het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23 is voor zoveel mogelijk
van toepassing.

TITEL III. DE DOCTORATEN EN DE PROMOTIE
Artikel 25. Doctoraten
1. Aan de Open Universiteit kunnen doctoraten worden verworven in
elke sector welke die universiteit omvat.
2. Het college van hoogleraren bepaalt, rekening houdend met het
onderwerp van het proefschrift, welke van de in het eerste lid bedoelde
doctoraten voor toekenning in aanmerking komt.
Artikel 26. College van hoogleraren
De hoogleraren, werkzaam bij of ten behoeve van de Open Universiteit,
vormen het college van hoogleraren.
Artikel 27. Promotiereglement
1. Met inachtneming van het daaromtrent bij deze wet bepaalde stelt het
college van hoogleraren het promotiereglement vast.
2. In het promotiereglement wordt nader geregeld de gang van zaken bij
de voorbereiding van de promotie en bij de promotie zelve, daaronder
begrepen de taak en bevoegdheden van ieder die bij de promotie is of kan
worden betrokken. Tot de taak van de promotor behoort in elk geval de
begeleiding van de promovendus.
3. In het promotiereglement worden voorzieningen opgenomen betreffende de beslechting van geschillen die zich met betrekking tot de voorbereiding van de promotie en de promotie zelve kunnen voordoen.
4. Het college van hoogleraren brengt het promotiereglement of een
wijziging daarvan door tussenkomst van het college van bestuur binnen
dertig dagen na de vaststelling ter kennis van Onze Minister. Artikel... is
van toepassing.
Artikel 28. Toegang tot promotie
1. Toegang tot de promotie heeft ieder die:
a. als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de
wetenschap, hetzij een proefschrift heeft geschreven, hetzij een proefontwerp heeft vervaardigd, hetzij beide heeft verricht,
b. ten minste zes niet op het onderwerp van het proefschrift betrekking
hebbende stellingen heeft geschreven en
c. aan de overige bij en krachtens deze titel gestelde eisen heeft voldaan.
2. Waar in deze titel wordt gesproken van het proefschrift, wordt
daaronder mede verstaan een proefontwerp als bedoeld in het eerste lid
onder a.
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Artikel 29. Aanwijzing promotoren
1. Op het daartoe strekkende verzoek van de promovendus wijst het
college van hoogleraren voor elke promotie een of meer promotoren aan,
tenzij het verzoek niet redelijk voorkomt, op grond van vermoedelijk
ongeschiktheid.
2. Als promotor kunnen worden aangewezen een of meer hoogleraren
van de Open Universiteit, van een Nederlandse universiteit, van een
interuniversitair instituut dan wel van een buitenlandse instelling van
wetenschappelijk onderwijs.
3. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid worden
kerkelijke hoogleraren aan en bijzondere hoogleraren bij een openbare
universiteit gerekend tot de hoogleraren van die universiteit.
Artikel 30. Goedkeuring proefschrift, taak en bevoegdheden promotor
Het proefschrift behoeft de goedkeuring van de promotor, die onderzoekt
of het kan gelden als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen
van de wetenschap. De instellingen behoeven de verklaring van de promotor,
dat hij de verdediging mogelijk acht.
Artikel 31. Promotiecommissie
1. Indien het proefschrift als zodanig is goedgekeurd, stelt het college
van hoogleraren een promotiecommissie in.
2. De promotiecommissie bestaat uit de promotor alsmede uit door het
college van hoogleraren aangewezen hoogleraren van de Open Universiteit,
van een Nederlandse universiteit, van een interuniversitair instituut dan
wel van een buitenlandse instelling van wetenschappelijk onderwijs.
3. Het bepaalde in artikel 29, derde lid, is van toepassing.
Artikel 32. Toelating tot verdediging proefschrift, vermenigvuldiging
1. De promotiecommissie beslist of de promovendus door middel van
het proefschrift een zodanig bewijs van bekwaamheid tot het zelfstandig
beoefenen van de wetenschap heeft geleverd, dat hij tot de verdediging
van het proefschrift kan worden toegelaten.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde beslissing is genomen, wordt het
proefschrift als zodanig vermenigvuldigd in de vorm en op de wijze als
overeenkomt met bij of krachtens het promotiereglement te geven richtlijnen.
Artikel 33. De promotie
1. De promotie vindt in het openbaar plaats ten overstaan van het
college van hoogleraren of van de promotiecommissie.
2. Het proefschrift en de stellingen worden gedurende een in het
promotiereglement te bepalen termijn verdedigd tegen bedenkingen van
het college van hoogleraren of de promotiecommissie alsmede van ieder
die tot het uitbrengen van bedenkingen de toestemming van de voorzitter
van het college van hoogleraren heeft verkregen.
Artikel 34. Toekenning doctoraat, getuigschrift
1. De toekenning van het doctoraat geschiedt door het college van
hoogleraren.
2. Indien de promovendus het bewijs heeft geleverd van uitzonderlijke
bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap, kent het
college van hoogleraren hem het doctoraat «cum laude» of «met lof» toe.
3. Ten bewijze dat het doctoraat is toegekend, ontvangt de gepromoveerde
een getuigschrift. De in het tweede lid bedoelde toevoeging wordt op het
getuigschrift vermeld.
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Artikel 35. Doctoraat honoris causa
1. Het college van hoogleraren heeft het recht, de bestuursraad gehoord,
wegens zeer uitstekende verdiensten aan Nederlanders of vreemdelingen
het doctoraat honoris causa te verlenen.
2. Het bepaalde in de voorgaande artikelen van deze titel is op de
promotie honoris causa niet van toepassing. Deze promotie geschiedt door
en ten overstaan van het college van hoogleraren op een door dat college
te bepalen wijze.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 253, nrs. 1-2

85

BIJLAGE V

Advies van de Onderwijsraad
Advies van de HBO-Raad
Advies van de Academische Raad
Conclusies van het overleg in de HO-Overlegkamer dd. 3 juli 1985
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ADVIES VAN DE ONDERWIJSRAAD
Aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
's-Gravenhage, 31 juli 1985
Bij uw schrijven ontving de Onderwijsraad voor advies de concept-beleidsnota «Hoger onderwijs: autonomie en kwaliteit», verder te noemen
«de nota».
Het onderhavige verzoek is, na een inleidende behandeling in de Afdelingen tertiair onderwijs (wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs) en
onderwijsondersteuning, onderwerp van bespreking geweest in een uit
genoemde Afdelingen en de Afdeling secundair onderwijs (algemeen
voortgezet onderwijs) samengestelde centrale commissie.
Ter inleiding merkt de Raad op, dat nu het overleg over de nota eerder
dan verwacht afgerond werd en het voornemen bestaat in september een
definitieve beleidsnota aan de Staten-Generaal aan te bieden, besloten is om
nu een advies uit te brengen, mede gelet op het voorlopig karakter dat de
nota draagt. De Raad is voornemens omtrent de definitieve nota een nader
advies uit te brengen. Hij heeft uit mededelingen uwerzijds begrepen dat u
met deze procedure waarbij de Raad het zich zelf niet gemakkelijk maakt
instemt.
De Raad acht het een goede zaak, dat de overheid zich bezint op de vraag
of haar wijze van regeling en bestuur van het hoger onderwijs de kwaliteit
van het hoger onderwijs in voldoende mate bevordert en of de - wat de
nota (blz. 1) noemt - bestuurlijke instrumenten in het perspectief van deze
kwaliteitsbevordering voldoende effectief zijn.
Zeker waar deze bezinning bedoelt te resulteren in een herziening van de
wetgeving, zoals blijkt uit de in de nota opgenomen «Proeve», valt het te
betreuren, dat deze nota eerst komt op een tijdstip, dat de nieuwe wetgeving
voor het wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de
Open Universiteit vrijwel gereed is.
In het Raadsadvies van 29 april 1980, OR 1/568 WO, omtrent het voorontwerp van de nieuwe Wet op het wetenschappelijk onderwijs, is overigens
reeds betreurd, dat hieraan niet vooraf ging een fundamentele discussie,
althans een standpuntbepaling op basis van de toen al «onontkoombaar»
geachte vraag «naar welke inzichten en met het oog op welke behoeften de
universiteit in de jaren '80 en daarna ingericht zal moeten zijn? «Ook al is
deze vraag anders geformuleerd dan de eerder vermelde primaire vraagstelling van de nota, beide hebben naar het oordeel van de Raad eenzelfde
achtergrond. Zij hangen in ieder geval ten nauwste met elkaar samen.
Juist omdat bedoelde bezinning en discussie pas komen na de nieuwe
wetgeving in plaats van daarvoor, moeten deze wel zo diepgaand zijn en
moeten de uitkomsten hiervan wel zo overtuigd en consistent voorkomen
dat zij de wetgever voldoende motivering geven om na jarenlange arbeid
aan deze wetgeving zich opnieuw te wijden aan een vrij fundamentele
herziening daarvan.
Een dergelijke beleidsnota moet overigens - eerder nog dan het parlement - ook de direct belanghebbenden en betrokkenen, in het bijzonder
degenen die aan de instellingen doceren en studeren, weten te motiveren,
althans ervan weten te overtuigen, dat de veranderingen in rechten en
plichten dienstig zijn aan de werkelijke belangen van het hoger onderwijs.
Structurele en wetttelijke veranderingen als in de nota voorgeslagen
geven in het algemeen al aanleiding tot enige onzekerheid en vermindering
van stabiliteit binnen de desbetreffende instellingen. Hiervoor moet ten
minste compensatie zijn te vinden in aantoonbaarheid en duidelijkheid van
de daarmee gepaard gaande verbeteringen.
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Het voorgaande stelt bepaalde verwachtingen en eisen aan een beleidsnota, als nu wordt overgelegd. De eerste indruk van de Raad is dat deze
nota evenwel daaraan tot zijn leedwezen - hij had gaarne positief op een
baanbrekend stuk gereageerd - onvoldoende beantwoordt. Ter toelichting
van dit voorlopige oordeel diene het volgende.
De Raad mist in de nota een duidelijk inzicht en besef van de inhoud en
het karakter van de onderscheiden eigen verantwoordelijkheden van de
overheid en van de instellingen. Het valt bovendien op dat de nota in het
geheel geen aandacht schenkt aan het onderscheid in overheidsverantwoordelijkheid voor openbaar en bijzonder onderwijs. Waar de nota het begrip
«besturingsconceptie» introduceert en tevens in het middelpunt plaatst,
blijkt het meer te gaan over de wijze waarop de overheid haar taak vervult
dan over duidelijke afbakening of afgrenzing van deze taak. Voor de Raad
rijst in dit verband de vraag, of de introductie en het gebruik van de
woorden «besturing» en «sturing» zinvol zijn en vooral of zij een verhelderende of verduidelijkende functie te dien aanzien kunnen hebben. In de nota
vindt hij daarop geen antwoord. De Raad is geneigd die woorden gereserveerd te houden voor technische of technologische instrumenten en
processen en deze daarom minder toepasselijk te achten voor organisaties
en instellingen van en voor mensen. «(Be)sturing» suggereert dat de
bestuurder een volledige greep heeft op «instrument» in al zijn onderdelen.
Het gebruik van dat begrip maakt daardoor de in de nota nagestreefde
autonomie ten opzichte van de «bestuurder» minder geloofwaardig.
Waarom beperkt de nota zich niet tot vanouds erkende en gelegaliseerde
begrippen als «zorg, wetgeving, bestuur etc»?
De Raad mist in het bijzonder een duidelijke analyse en verantwoording
van de taak van de overheid op het gebied van de wetgeving van het onderwijs. Te gemakkelijk en nogal simplificerend wekt de nota de indruk, dat te
genieten vrijheid of zelfstandigheid voor de instellingen omgekeerd
evenredig is met de omvang van de wetgeving en dat door terugbrenging
van het aantal regels zonder meer al de autonomie wordt vergroot. Hierbij
dreigt echter vergeten te worden, dat de wetgeving allereerst tot taak heeft
de eigen plaats en opdracht van de instelling in de maatschappij aan te
geven en te omschrijven, alsmede de rechten en plichten, welke hieruit
onmiddellijk voortvloeien. De wet dient het kader aan te geven, waarbinnen
de autonomie van de instellingen zich kan doen gelden. Met name moet de
wet duidelijk maken wat de maatschappij van hen kan en mag verwachten.
De wet behoort de instellingen tevens de garanties te bieden die zij nodig
hebben om hun eigen taak te kunnen vervullen, met andere woorden de
wet moet de middelen aangeven, waarmede en waardoor de eigen
autonomie kan worden gehandhaafd zowel tegenover de overheid als
tegenover andere maatschappelijke instellingen en krachten. Bovendien
stelle de wet de noodzakelijke (rand)voorwaarden vast, welke een passende
uitvoering van de eigen taak kunnen waarborgen.
Wanneer de nota zegt, dat de besturing niet globaal genoegd is en op te
kleine eenheden gericht is (blz. 1) betekent dit kennelijk, dat de overheid in
wetgeving en bekostiging niette veel moet letten op wat er zich op het
basis- en middenniveau in de instellingen afspeelt. Hierbij vergeet men
dan, dat juist bij minder regeling de rechtszekerheid hier in het geding
raakt, terwijl genoemde kleine eenheden tevens door de steeds toenemende
grootschaligheid kwetsbaar worden, met name door de dientengevolge te
verwachten bureaucratisering van de meer centrale bestuursorganen.
Omdat tenslotte op die niveaus het eigenlijke onderwijs en onderzoek
plaatsvindt vereist bevordering van kwaliteit juist hier ruimere rechtsbescherming en -zekerheid, dat wil zeggen voor de betrokkenen een zo goed
mogelijke omschrijving van verantwoordelijkheden, rechten en plichten.
Wanneer de nota pleit voor globalere planning en bekostiging behoeft
dat ook niet aanstonds te betekenen toeneming van de beslissingsvrijheid,
immers de planning en bekostiging zullen bij een beleid dat vooral naar
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bezuiniging streeft de bestedingsruimte en derhalve de ruimte voor eigen
initiatief in het algemeen eerder beperken dan vergroten. Maar zelfs al zou
ervoor het centrale bestuur van de instellingen wel grotere beslissingsruimte
komen, dan houdt dit nog niet in, dat dit tevens leidt tot meer ruimte op
midden- en basisniveau, tenzij hiervoor uitdrukkelijk, zo mogelijk wettelijk,
garanties zijn geschapen.
Het voorgaande wil uiteraard niet zeggen, dat de Raad zou afkeuren een
streven naar vermindering van overheidsbemoeiing en beperking van
wettelijke regelingen, in het algemeen naar het bereiken van grotere
autonomie voor de instellingen. De Raad waarschuwt alleen uitdrukkelijk
tegen een te simplificerende benadering. Bij elke maatregel in die richting
is het gewenst zich meer dan in de nota geschiedt te realiseren wat de
gevolgen en eventuele voor- en nadelen zijn. In de nota mist de Raad het
besef, dat meer bevoegdheden (macht) voor de een met zich mee kan
brengen een vermindering van rechtsbescherming c.q. rechtszekerheid
voor anderen.
De nota suggereert naar het oordeel van de Raad ook te gemakkelijk,
dat verruiming van de autonomie c.q. grotere beslissingsvrijheid als van
zelf leidt tot verbetering van kwaliteit. Deze kwaliteit is immers vooral
afhankelijk van de bekwaamheid van de aan te trekken docenten - in het
algemeen zal er inzonderheid bij het wetenschappelijk onderwijs ervoor
gewaakt moeten worden, dat onderwijscapaciteiten bepalend zijn - van de
beschikbaarheid van de nodige middelen alsmede van een goede interne
organisatie en een verantwoord management op alle niveaus.
Overigens kan de Raad zich niet aan de indruk onttrekken dat, hoewel
kennelijk kwaliteitsbevordering hoofddoelstelling is, de nota toch vooral
geschreven werd vanuit de behoefte aan een andere «besturingswijze»,
zoals ook de ondertitel aangeeft. Het feit, dat zij noch het onderscheid noch
de samenhang tussen autonomie en kwaliteit(sbevordering) voldoende
verduidelijkt, verstrekt de idee dat beide zaken nog al door elkaar lopen,
waardoor de nota een weinig systematische indruk maakt. Zij zou waarschijnlijk aan inzichtelijkheid gewonnen hebben als beide duidelijke
gescheiden waren behandeld.
De nota geeft in onvoldoende mate aan in hoeverre zij voortbouwt op
vorafgaand beleid en rekening houdt met aanhangige beleidsvoornemens,
zoals in de Nota «Mee over management» ontwikkeld. Welk verband is er
tussen het streven naar meer autonomie en de vergroting van invloed van
de ondernemers in het bijzonder op de tweede fase w.o. (zie kamerstuk
18600, nr. 83)?
De nota geeft evenmin een duidelijk zicht op toekomstige beleidsontwikkelingen met betrekking tot de bevordering van meer samenhang binnen
het hoger onderwijs.
In het algemeen is de Raad van mening dat dede beleidsvoornemens van
de nota onvoldoende worden gefundeerd, terwijl ook verwijzingen naar
buitenlandse voorbeelden en ervaringen ontbreken; vooronderstellingen
worden te snel als feiten gepresenteerd.
Wat voorts de onderwijskundige aspecten betreft mist de Raad een
probleemanalyse welke toch ten grondslag zou moeten liggen aan de
voorgestelde veranderingen die de pretentie hebben kwaliteitsbevorderend
te zijn. De Raad kan zich voorstellen dat een dergelijke probleemanalyse de
nodige tijd en studie vergt. Hij acht dat op zich niet bezwaarlijk, zeker
wanneer daarmee zou kunnen worden voorkomen dat te ondoordacht
allerlei maatregelen worden genomen die belangrijke onderwijskundige
gevolgen kunnen hebben.
Ten aanzien van de vergroting van de autonomie van de instellingen
merkt de Raad op dat het hem niet duidelijk is wat die nu precies zal
inhouden. Te weinig vindt hij aangeduid op welke concrete punten de
instellingen ruimere bevoegdheden verkrijgen. De Raad constateert wel
een tendens naar een grotere programmeringsvrijheid voor de instellingen.
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Het valt evenwel op dat de nota niet spreekt over meer vrijheid in de
bestuursvorm. Past hierbij niet eveneens aanzienlijker terughoudendheid van
de overheid en moeten hierbij ook niet experimenten mogelijk zijn? Deze
vraag klemt te meer, omdat steeds meer betwijfeld wordt of de sterk
verticale organisatiestructuur, zoals die in de Wet op het wetenschappelijk
onderwijs is vastgelegd, voor een onderwijsinstelling wel de meest
passende is.
Een van de belangrijkste aangekondigde voornemens betreft het doen
vervallen van het Academisch Statuut, respectievelijk de niet-invoering van
een soortgelijk statuut voor het HBO en de OU. De Raad kan de aangevoerde
bezwaren tegen het bijzonder deel van dat statuut tot op zekere hoogte
onderschrijven maar hij ziet deze vooralsnog niet als doorslaggevend. Bij
de beoordeling van verzoeken ex artikel 20 van de Wet op wetenschappelijk
onderwijs is hem gebleken, dat het ontstaan van een experimentele
studierichting vaak niet noodzakelijk was, omdat hetzij door mogelijke
differentiaties binnen bestaande studierichtingen hetzij door eenvoudige
aanpassing van het Academisch Statuut al het gewenste kon worden
verwerkelijkt. Van grote moeilijkheden voor studenten, die een bijzonder
studiepakket wensen, is hem ook weinig bekend. De Raad heeft daarom de
indruk, dat eerder van de grote vrijheid, welke het bestaande Statuut biedt,
te weinig gebruik wordt gemaakt dan dat het zelf in dat opzicht knelpunten
oplevert. Het ernstigste bezwaar tegen afschaffing van het bijzonder deel is
voor de Raad de vermindering van duidelijkheid van de taak van de diverse
instellingen alsmede van de rechtszekerheid van de betrokkenen. De Raad
denkt hierbij mede aan de noodzakelijke herkenbaarheid van de opleidingen
voor de maatschappij en nog meer voor de direct betrokkenen, de herkenbaarheid en de gelijkwaardigheid van diploma's alsmede de rechtszekerheid
in verband met het aan bepaalde diploma's verbonden civiel effect. Het is
voor de maatschappij, in het bijzonder de beroepenvelden en de arbeidsmarkt van groot belang, dat de inhoud en doelstelling van de studies niet
te vrijblijvend is. Juist in het bijzonder deel kan ook het onderscheid tussen
WO, HBO en OU het best gemarkeerd worden. Aan een dergelijke
markering is vooral bij toenemende concurrentiemogelijkheden grotere
behoefte, zeker voor het HBO, dat daarvan het meest te duchten heeft. In
dit verband merkt de Raad op, dat de nota toch al zeer weinig aandacht
schenkt aan het eigen karkater van WO, HBO en OU. Ook voor de aankomende studenten zal het vrijwel geheel ontbreken van wettelijke omschrijvingen van de verschillende studies en studierichtingen zeer bezwaarlijk
zijn. De Raad voorziet, dat hierdoor de voorlichtingstaak van de VWO- en
HAVO-scholen, in het bijzonder van de hieraan verbonden schooldekanen,
zeker te zwaar zal uitpakken.
Een ander ingrijpend voorstel is de sectorindeling. Omdat deze volgens
de nota een belangrijke rol vervult bij de planning en bekostiging en het de
sectoren zijn, waarop de bemoeienis van de overheid zich concentreert, is
het van belang, dat duidelijker wordt aangegeven welke consequenties een
en ander heeft voor de nu bestaande verantwoordelijkheden binnen het
midden- en basisniveau van de instellingen. Vervallen hiermede bij de
instellingen van WO de faculteiten en komen dan de sectoren hiervoor in
de plaats? In dat geval is het verstandiger ter wille van de vergelijkbaarheid
met het buitenland de sectoren officieel faculteiten te doen heten. Wat de
doorslaggevende criteria zijn geweest bij de in de nota omschreven
sectorindeling voor de onderscheiden typen hoger onderwijs is de Raad
niet duidelijk te meer nu er zo grotere verschillen in naamgeving bestaan.
Voor wat betreft de kwaliteitsbewaking merkt de Raad nog op, dat het
gewenst is duidelijke criteria hiervoor te geven mede als richtlijn voor de
inspectie en eventuele visitatiecommissies, vooral om te willekeurige
beoordelingen c.q. beslissingen te voorkomen. Te grote afhankelijkheid in
deze van het inzicht van de overheid in het bijzonder van genoemde
overheidsinstanties werkt in strijd met de bedoeling beperkend en niet
verruimend voor de instellingen.
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De Raad meent, gezien de aard van de nota en het voorlopig karakter van
zijn advies met vorenstaande opmerkingen te kunnen volstaan. Zoals
boven al gezegd, maakt deze nota naar zijn oordeel onvoldoende waar haar
pretenties in belangrijke mate bij te dragen tot versterking van de autonomie
en tot verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs, althans een
basis te vormen voor een positieve herziening van de wetgeving. Naar het
inzicht van de Raad kan de nota, zoals zij thans luidt, slechts gewaardeerd
worden als een begin van een in dit verband noodzakelijke meer fundamentele bezinning.
De Raad voegt hieraan toe, dat hij met de belangstelling tegemoet ziet de
voorstellen inzake de in de overlegkamer HO bedoelde dereguleringsmaatregelen op korte termijn.
Namens de Raad voornoemd,
prof. dr. I. A. Diepenhorst, voorzitter
mr. C. A. P. C. van Asseldonk, plv. algemeen secretaris
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ADVIES VAN DE HBO-RAAD
Aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Tijdens haar bijeenkomst van 12 juni 1985 heeft de Algemene Vergadering
van de HBO-Raad uw concept-beleidsnota «Hoger Onderwijs, autonomie
en kwaliteit» besproken en over de hoofdlijnen ervan een standpunt
geformuleerd. Dit standpunt staat in deze brief en zal als uitgangspunt
dienen voor het overleg in de HO-Kamer van 3 juli a.s.
Zeker voor wat de onderwerpen betreft, die in het regiem van de concept-beleidsnota tot de eigen competentie van het onderwijs behoren, zal
de HBO-Raad in de komende periode met betrekking tot een aantal onderwerpen, bij voorbeeld de kwaliteitsbewaking, nadere gedachten ontwikkelen.
Algemeen oordeel
De concept-beleidsnota «Hoger Onderwijs, autonomie en kwaliteit»,
hierna te noemen de HOAK-nota, valt in haar redenering en hoofdlijnen
positief te beoordelen. Al ter gelegenheid van de becommentariëring van
de Vierde Nota van Wijziging inzake de WHBO, waarin extra en bijzondere
wettelijke regels voor de opleidingen voor onderwijsgevenden werden
voorgesteld (1982), is er door de HBO-Raad op aangedrongen dat de
overheid niet steeds haar toevlucht zou nemen tot regulering vóóraf
(regelgeving), maar meer en vooral tot verantwoording vragen achteraf. De
HOAK-nota zet deze lijn voor het gehele Hoge Onderwijs uit en dat is een
goede zaak.
Meer in het historische perspectief van het HBO bezien is de HOAK-nota
te zien als een volgende en logische stap in de ontwikkeling en emancipatie
van het HBO: van een volkomen op WVO-leest geschoeide onderwijssector
waarin de overheid elk handelen tot in de kleinste details reguleerde tot
een volwassen sector van het Hoger Onderwijs waar de instellingen zelf
orde op zaken stellen.
Hierbij moet echter wel aangetekend worden dat de HOAK-nota weliswaar
in de gedachtenvorming met betrekking tot de ontwikkeling in het HBO een
logische lijn vormt maar dat voor een belangrijk deel slechts een papieren
proces is. Het HBO is de laatste jaren overspoeld met talloze nota's; tijd om
de daarin verwoorde voorstellen daadwerkelijk uit te voeren is echter
nauwelijks aanwezig.
Deze ontwikkelingsgang kan overigens niet zonder consequenties voor
de overheid zelf blijven. Als de overheid met het uitbrengen van een
HOAK-nota het Hoger Onderwijs een vergaande vorm van autonomie wil
laten, mag verwacht worden dat zij zelf ook daadwerkelijk terugtreedt en
haar in het HBO zo gewraakte circulaire regiem en bureaucratie afbreekt.
De HBO-Raad heeft echter aarzelingen of dit laatste daadwerkelijk zal
worden nagestreefd. De HOAK-nota is namelijk met betrekking tot een
aantal onderwerpen zeer ambivalent. Een voorbeeld hiervan is het verplicht
stellen van het modulensysteem voor het onderwijsaanbod van de opleidingen. Nog afgezien van de vraag of het wezenlijk is om voor heel het
Hoger Onderwijs een dergelijk modulensysteem te hanteren, is het meer in
de lijn van de HOAK-nota de vorm van het onderwijs aan de instellingen
zelf over te laten. Ditzelfde geldt voor de suggestie die gewekt wordt dat
per sector slechts één propedeuse mogelijk zou moeten zijn.
Overigens zal - het lijkt paradoxaal - de toenemende eigen sturingsmacht
van de afzonderlijke HBO-instellingen de noodzaak van onderlinge samenwerking (naast wedijver op basis van kwaliteit) en concrete afspraken over
taakverdeling en planning doen toenemen. In het huidige HBO worden
daarmee de eerste ervaringen opgedaan. Verwacht mag worden dat zeker
bij een veranderende context van overheidssturing de effectiviteit ervan zal
toenemen.
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Relatie met de Wet HBO
De HOAK-nota heeft directe en ingrijpende consequenties voor de
wetgeving voor het Hoger Onderwijs.
Voor het HBO zal, zo is het plan, na jaren van intensieve arbeid op 1
augustus 1986 een eigen wet worden ingevoerd. Daarmee komt een einde
aan bijna twee decennia inadequate regelgeving.
Ook zonder de HOAK-nota is het een punt van reële zorg of de Wet HBO
wel tijdig ingevoerd zal kunnen worden. De Invoeringswet moet nog
worden ingediend, terwijl toch ten minste enkele uitvoeringsregelingen,
zoals het HBO-Statuut en het Rechtspositiebesluit HBO, tot stand moet
komen vóór 1 augustus volgend jaar. De geringste tegenslag kan de
invoering van de Wet HBO met een jaar doen vertragen. Het praktische
gevolg daarvan zou zijn dat wel de bezuinigingen doorgaan, maar de start
van het HBO in zijn nieuwe constellatie en met zijn nieuwe taken niet.
In dit licht roept de presentatie van de HOAK-nota vragen op. Gezien het
positieve oordeel over de HOAK-nota zou het het beste zijn als de ideeën
uit de nota hun weg naar de Wet HBO zouden vinden vóórdat deze wordt
ingevoerd. Dat betekent zonder meer een vertraging van een jaar, met alle
onwenselijke consequenties van dien. Het omgekeerde is echter evenmin
attractief. Immers, tal van regels en algemene maatregelen van bestuur die
voor een behoorlijke uitvoering van de Wet HBO in zijn huidige vorm
essentieel zijn, zouden volgens de HOAK-nota moeten verdwijnen. Welke
minister zal tezelfdertijd en met evenveel daadkracht de totstandkoming
van enkele tientallen voorgeschreven uitvoeringsmaatregelen èn van een
wetsvoorstel tot schrapping van die maatregelen bevorderen? Zo wordt de
Wet HBO dan wel tijdig ingevoerd, maar nooit adequaat uitgevoerd.
In het licht van bovenstaande geeft de HBO-Raad er de voorkeur aan dat
de minister alles in het werk stelt dat per augustus 1986 de WHBO van
kracht wordt. Voor zover het praktisch realiseerbaar is zouden in het kader
van de Invoeringswet HBO aanvullende maatregelen die sporen met de
HOAK-nota meegenomen kunnen worden. De nadruk zal echter naar de
mening van de HBO-Raad moeten liggen bij een geleidelijk, volgens een
weldoordacht afgesproken tijdspad, invoeren van een verder HOAK-beleid.
Deze kwestie had in de HOAK-nota meer aandacht verdiend.
De situatie in de HBO verschilt overigens opvallend van die in het WO,
waar weliswaar ook een nieuwe wet op stapel staat, maar waar de sturing
van de overheid al jaar en dag minder gedetailleerd en dirigistisch is. Het
zou dan ook bepaald onjuist zijn de effecten van de invoering van de WWO
en van de WHBO op één lijn te plaatsen.
Voor de meningsvorming in het Hoger Onderwijs is het een goede
aanpak te noemen dat de HOAK-nota enige proeven van nieuwe wetsbepalingen bevat. Zonder nu in te gaan op de details valt op dat er wel erg veel
vormvoorschriften worden gegeven. De indruk ontstaat zo dat de minister
op het vlak van de formele vormgeving van het HOAK-regiem de inderdaad
grote psychische overstap naar echte deregulering nog niet volledig heeft
kunnen maken. Een volgend ontwerp zal, zo mag worden aangenomen,
consequenter van opzet kunnen zijn.
Het HBO-Statuut
In de nota wordt voorgesteld het bijzonder deel van de statuten voor de
respectieve Hogere Onderwijsvormen af te schaffen. Daarbij wordt de
mogelijkheid gecreëerd dat instellingen zelf studierichtingen, zonder
sanctionering van de overheid, instellen. Hoewel het HBO nog niet heeft
kunnen ervaren wat de consequenties zijn van het hanteren van (een
bijzonder deel van) een HBO-Statuut, lijkt de Raad de analyse van de
werking van het Academisch-Statuut in de nota legitiem. De Raad kan dan
ook instemmen met de afschaffing van het bijzonder deel van het statuut
als logisch gevolg van een vergaande deregulering. Voor het HBO zal dit
direct een aanzienlijke beperking van een nog te ontwikkelen regelgeving
betekenen; de functionele delen van een statuut kunnen direct via wetgeving
worden vastgelegd.
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De sectorindeling
In de HOAK-nota neemt de sectorindeling een belangrijke plaats in. Zij is
een van de pijlers van het systeem van planning en bekostiging. Merkwaardig
is het dan ook dat voor het WO, het HBO en de Open Universiteit elk een
eigen indeling wordt voorgesteld. Argumenten worden daarvoor in de nota
niet gegeven en uit de onderscheiden sectorindelingen vallen ze niet af te
leiden.
Een betere aanpak ware geweest dat voor WO, HBO en Open Universiteit
in beginsel zoveel mogelijk dezelfde sectorindeling was gekozen, zonder
redelijk te motiveren afwijkingen en aanvullingen uit te sluiten.
Uver de voorgestelde sectorindeling van het HBO is enige verwondering
gerezen. Terwijl al geruime tijd in het HBO een wat moeizame en nog
onbesliste discussie loopt over de «soortenindeling», doet de HOAK-nota
geen poging dit dispuut te beëindigen, maar voegt zij zich door twee
alternatieven te noemen als gesprekspartner in de discussie. Alternatieven
die bovendien geïnspireerd lijken te zijn op de bekostigingstechnische in
plaats van onderwijskundig-inhoudelijke overwegingen.
De concrete voorstellen zijn op onderdelen overigens niet steeds goed te
doorzien. Waarom zou bij voorbeeld het Hoger Gezondheidszorgonderwijs
moeten worden opgeslitst, terwijl daarvoor noch uit de discussie in het
HBO noch uit de plannen rond de nieuwe bekostigingssystematiek argumenten zijn aan te voeren?
In een nota die de autonomie en het «ondernemerschap» van de insteilingen wil bevorderen, passen eerder minder dan meer sectoren. Was het
dan ook geen idee geweest om de lerarenopleidingen voor het Basis- en
het Voortgezet Onderwijs in één sector onder te brengen, daarmee aansluitend bij de al jaren waarneembare tendens naar integratie? De verwarring
wordt bovendien nog vergroot doordat de HOAK-indeling af te wijken van
hetgeen wordt voorgesteld in de «Hoofdlijnen Bekostigingssystematiek».
Niet duidelijk tenslotte is welke positie instellingen innemen die, zoals
thans al het geval is, onderwijs verzorgen dat betrekking heeft op meer dan
één sector. Heeft zo'n instelling eo ipso de desbetreffende sectoren in huis
of wordt zij «toegerekend» naarde meest daarvoor in aanmerking komende
sector?
Planning en bekostiging
De voorgestelde veranderingen inzake de planning (i.e. de planprocedure)
zijn consequent te noemen. De nota gaat terecht uit van een situatie in het
HBO via de totstandkoming van de fusies die op dit moment in het kader
van STC worden voorbereid. De toekomstige HBO-hogescholen ontlenen
hun bestaansrecht aan zichzelf. Wettelijke stichtings- en opheffingsnormen
passen daarbij niet meer. Als er een nieuwe HBO-instelling nodig blijkt,
moet dit maar bij wet geschieden.
Ook de voorstellen inzake de bekostiging van het Hoger Onderwijs zijn
consequent te noemen.
Overigens zal naast de lump-sumfinanciering een zekere mate van
additionele financiering mogelijk moeten zijn, bij voorbeeld door middel
van een fonds voor tijdelijke stimulering van maatschappelijk gewenste
vernieuwingsactiviteiten of een fonds voor bijzondere investeringen.
De negatieve bekostigingsverklaring is in het kader van de dereguleringsgedachte een logisch sluitstuk. Een terugtredende overheid zal de negatieve
bekostigingsverklaring als een repressief sturingsinstrument moeten
hanteren. Voorkomen moet worden dat door veelvuldige toepassing ervan
of door het stellen van allerlei voorwaarden om negatieve bekostigingsverklaringen te ontlopen in feite weer een preventief en dirigistisch sturingsregiem ontstaat.
Als de overheid bepaalde ontwikkelingen om moverende redenen
ongewenst vindt, dient zij dit öf via het Hoger-onderwijsplan te regelen óf
met de betrokken instellingen te bespreken.
Een negatieve bekostigingsverklaring is een laatste stap.
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Het zal de flexibilisering van het onderwijs ten goede kunnen komen als
de instellingen inderdaad de vrijheid krijgen binnen de sectoren die zij
omvatten alle onderwijsactiviteiten te entameren die redelijkerwijs binnen
die sectoren zijn te plaatsen. Bovendien kan het meer ruimte geven aan
nieuwe initiatieven en onderwijsvernieuwing.
Anderzijds zal dit systeem van vrijheid in de sector wedijver tussen
instellingen doen ontstaan, iets wat nu al voorkomt, maar minder expliciet
en algemeen. Wedijver op basis van kwaliteit kan een stimulans zijn voor
het onderwijs en voor degenen die er werken.
Concurrentie moet wel fair zijn. Binnen het HBO is dat mogelijk, maar dat
ligt bepaald anders als tussen HBO en WO een vrije concurrentieverhouding
zou ontstaan.
Als het ieder vrijstaat naar believen wetenschappelijke programma's en
beroepsopleidingen te verzorgen, loopt het HBO met zijn zo zwakke
infrastructuur een gerede kans het tegen het WO af te leggen, met name
als het om de creatie van nieuwe opleidingen gaat. Uiteraard leeft in het
HBO de verwachting, door de minister ook gevoed, dat in het kader van het
STC-proces een versterking van de infrastructuur van het HBO tot stand zal
worden gebracht, maar de HOAK-nota gaat er wel erg vanuit alsof dit al is
gerealiseerd. Vooralsnog kan van concurrentie tussen HBO en WO dan ook
slechts sprake zijn onder de conditie van een aanzienlijk versterkte
infrastructuur van het HBO.
Concurrentie is wenselijk en kan profijtelijk zijn voor een hele sector en
niet voor een individuele instelling afzonderlijk. Nodeloze concurrentie die
voor alle partijen contraproduktief is moet voorkomen worden. Daartoe
dienen over de globale verdeling van het onderwijsaanbod onder de
instellingen afspraken te worden gemaakt die bindend zijn. Dit onderstreept
nogmaals het belang van de sectorplanning (inclusief taakverdeling).
Kwaliteitsbewaking
In de HOAK-nota is het instrument van de kwaliteitsbewaking essentieel.
Terecht wordt kwaliteitsbewaking ook als een taak van de instelling zélf en
van het beroepenveld aangemerkt.
De passages over kwaliteitsbewaking zijn evenwel erg schetsmatig en
behoeven bepaald nadere invulling. Dat geldt zeker voor de figuur van de
commissies relatie maatschappij-onderwijs. De hun toegedachte taken,
deels bevoegdheden, spreken niet zonder meer aan en geven aan commissies waarop het HBO geen enkele invloed heeft, vergaande invloed op de
onderwijsinhoud. Zoals het nu wordt voorgesteld, lopen hele delen van het
HBO de kans van het ene preventieve sturingsregiem in het andere te
vervallen. Dat is niet de bedoeling.
Meer enthousiasme valt op te brengen voorde gedachte om het beschernv
de beroep van onderwijsgevende in een aparte wet te regelen. Dit zou in
elk geval een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de vermindering van het
aantal regels in de wet HBO.
Belangrijker wellicht nog dan de overheidsmiddelen om de kwaliteit van
het Hoger Onderwijs te bewaken, is de intrinsiek bij het HOAK-regiem
horende kwaliteitsbewaking van en door de instellingen zelf. Hoe beter dit
eigen systeem, des te meer de kwaliteit van het Hoger Onderwijs is
gediend en hoe kleiner de kans op negatieve bekostigingsverklaringen.
Dit kwaliteitsbewakingssysteem is nadrukkelijk te onderscheiden van de
kwaliteitsbewaking door de overheid. Van een «joint venture» kan geen
sprake zijn. De effecten en uitkomsten van de eigen kwaliteitsbewaking
door de instellingen vormen mee voorwerp van de toezichthoudende taak
van de overheid.
De HBO-Raad is van plan nog dit jaar meer concrete plannen op tafel te
leggen om de kwaliteitsbewaking van en door het HBO te operationaliseren.
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Enige consequenties voor studenten
De concluderende schets van de gevolgen van de voorgestelde sturingswijze voor de student spreekt de Raad aan. Alhoewel benadrukt moet
worden dat nog een lange weg te gaan is, onder andere door gebrek aan
middelen en infrastructuur om het onderwijs daadwerkelijk te vernieuwen
en nieuwe onderwijsvormen te ontwikkelen. De uitbreiding van keuzemogelijkheden voor de student zal echter meer begeleiding vergen dan alleen
«goede voorlichting». Samen met de onderwijsextensivering, de individualisering van het onderwijsproces en het huidige grote percentage «uitvallers»
in het Hoger Onderwijs stelt dit hoge eisen aan «studieloopbaanbegeleiding». Vooral het studentendecanaat zal hierin een belangrijke taak mogen
krijgen. Bovendien dreigen studenten met een deficiënte vooropleiding
tussen de wal en het schip te vallen. Het HO schijnt zich niet meer te
mogen bemoeien met de kwaliteit van de studenteninstroom. Anderzijds
mag het VWO zich niet te veel bemoeien met de vereiste vervolgkwalificaties.
Betekent dit dat studenten op eigen initiatief en kosten kennislacunes
moeten opvullen?
Met betrekking tot de inschrijvingsduur merkt de HBO-Raad op dat het
analogie met hetgeen voor de OU geldt niet per student maar per student
gecombineerd met de opleiding een inschrijvingsduur zou moeten gelden.
Toelatingsbeperkende maatregelen
Reeds bij de behandeling van het ontwerp-machtigingswet heeft de Raad
blijk gegeven van zijn aarzelingen over toelatingsbeperkende maatregelen.
Dat resulteerde in de stellingname dat een toelatingsbeperkende maatregel
slechts als ultimum remedium verbonden aan strikte voorwaarden mogelijk
zou mogen zijn.
Daaraan voorafgaand zouden in ieder geval andere maatregelen, die tot
een betere kwantitatieve aansluiting kunnen leiden, beproefd moeten zijn
(met name studievoorlichting, vergroting van de flexibiliteit in het onderwijssysteem en capaciteitsplanning). De HOAK-nota geeft aan, dat het
systeem van de huidige machtigingswetgeving moeilijk toepasbaar is,
aangezien de sturing van de overheid niet meer op studierichtings- maar
op sectorniveau zal worden uitgeoefend. De voorkeur van de minister gaat
dan ook niet meer uit naar regulering van de instroom, maar naar een
regulering van de uitstroom door vaststelling van het aantal getuigschriften
met een bepaald civiel effect.
Hoe het ook zij, voor de Raad blijven recht overeind de bovengenoemde
criteria die ten grondslag liggen aan zijn stellingname met betrekking tot de
machtigingswet. In procedureel opzicht moet - ook in een nieuwe situatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht blijven worden. Daaraan mag
het HOAK-beleid niets veranderen. Naar studenten toe geredeneerd
betekent dat, dat het uiteraard niet zo mag zijn dat zij die zich al in een
bepaalde leerroute bevinden plotseling worden geconfronteerd met het
gegeven dat het niet of slechts beperkt mogelijk is om een diploma te
verkrijgen met een bevoegdheid tot het uitoefenen van een bepaald
beroep.
Slotopmerking
Verdere doordenking van de consequenties van de HOAK-nota is, zoals
al is opgemerkt, noodzakelijk. En attractief, immers, consequente toepassing
van de grondgedachte van de HOAK-nota kan tal van bestaande procedures,
regelingen en problemen, waarvan het HBO in meer of mindere mate
hinder ondervindt en ook onder de Wet HBO in zijn huidige vorm blijft
ondervinden, doen veranderen, verdwijnen of oplossen. Zo moet het als
onafwendbaar worden beschouwd dat de wettelijke omvangsnormen
vervallen, de minutieuze bevoegdheidsregeling verdwijnt en de problematiek van de titulatuur van de HBO-abituriënten wordt opgelost.
Het Bestuur,
drs. J. K. M. Gevers, voorzitter
mr. P. Th. Verburgt, secretaris
Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 253, nrs. 1-2

96

ADVIES VAN DE ACADEMISCHE RAAD
Aan de minister van onderwijs en wetenschappen
's-Gravenhage, 20 juni 1985
Overeenkomstig het desbetreffende besluit van de Dagelijkse Raad vraag
ik hierbij graag uw aandacht voor de hierbijgevoegde commentaren van
een aantal commissies en secties van de Academische Raad op de concept-beleidsnota «Hoger Onderwijs: autonomie en kwaliteit». Het betreft
commentaren van resp.
- de Commissie Onderwijsvraagstukken WO d.d. 15 mei 1985, COVWO
8503,
- de Commissie Aansluitingsvraagstukken VWO-WO d.d. 10 juni 1985,
CAV 85-49
- de Commissie Studentenvoorziening d.d. 10 juni 1985, CSV 85 101
- de Werkgroep Bestuurswetenschappen d.d. 10 juni 1985, WB 8516
- de Sectie Sociale Geografie d.d. 10 juni 1985, US 1599
- de Sectie Wijsbegeerte d.d. 11 juni 1985, SWAR 85102
- de Sectie Politicologie d.d. 12 juni 1985
- de Sectie Natuurkunde d.d. 12 juni 1985, HB/Ge/9
- de Sectie Pedagogische en Andragogische wetenschappen d.d. 12 juni
1985, SPAW-2585
- de Sectie Rechtsgeleerdheid d.d. 13 juni 1985, SR 8517
- de Sectie Theologie d.d. 17 juni 1985
- de Sectie Elektrotechniek d.d. 17 juni 1985
- de Sectie Biologie d.d. 19 juni 1985, SB/2485.
De Academische Raad heeft het, na kennisneming van uw voornemen
om begin juni in de HO-kamer overleg te plegen over de onderhavige
concept-beleidsnota, weinig opportuun geoordeeld (ook) zijnerzijds te
streven naar een namens de universiteiten en hogescholen vast te stellen
standpunt ten aanzien van de concept-nota. Het leek hem onder de gegeven
omstandigheden de voorkeur te verdienen zich te beperken tot een bijdrage
aan de meningsvorming over een aantal aspecten van de in uw concept-nota
vastgelegde beleidsvoornemens, door zowel u als de colleges van bestuur
van de universiteiten en hogescholen in te lichten over de reacties daarop
vanuit organen van de Raad.
Ter verduidelijking zij, met betrekking tot de samenhang tussen de
bijgevoegde commentaren, nog het volgende opgemerkt. Daartoe uitgenodigd heeft de Commissie Onderwijsvraagstukken WO (COVWO) in eerste
instantie een reactie op de concept-beleidsnota geformuleerd. Die, als
eerste bijlage, hierbijgevoegde reactie, is door de overige commissies en
secties als uitgangspunt gebruikt voor hun commentaren.
De voorzitter van de Academische Raad,
dr. G. Brenninkmeijer
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Conclusies overleg Hoger Onderwijskamer inzake de nota «Hoger onderwijs,
autonomie en kwaliteit»
Zoetermeer, 3 juli 1985
Op 3 juli heeft afrondend overleg inzake de HOAK-nota in de HO-overlegkamer plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende conclusies geformuleerd.
Onderdeel 1. Verdere procedure.
Conclusie 7
Er wordt, medio september, een beleidsnota aan de Staten-Generaal
aangeboden. Mede op grond van de basisfilosofie van de nota, voelen de
instelling van WO zich verantwoordelijk voor de nadere invulling van
de onderwijsconceptie. Zij zullen daaromtrent in dit kalenderjaar nadere
voorstellen doen die - voordat een wetsvoorstel ter invoering van de
HOAK-voorstellen bij het Parlement wordt ingediend - zullen worden
besproken in de HO-Kamer.
Onderdeel 2. Algemene filosofie, relatie overheid-instellingen h.o.
Conclusie 2
Ingestemd wordt met de basisfilosofie van de HOAK-nota. De rol van de
overheid ziet er in HOAK-conceptie als volgt uit: in de wet worden de
sectoren vastgelegd en worden enige randvoorwaardelijke vormvoorschriften geformuleerd. De instellingen zijn daarbinnen autonoom en dragen de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de opleidingen. Er wordt
een stelsel van kwaliteitsbewaking ontwikkeld waarbij de overheid achteraf
kan ingrijpen bij gebleken disfunctioneren.
Onderdeel 3. Onderwijsconceptie
Conclusie 3
Ingestemd wordt met de onderwijskundige benadering uit de nota,
waarbij de bijzondere delen van de statuten worden afgeschaft resp. niet
ingevoerd, de programmeringsvrijheid voor de instellingen alsmede de
keuzevrijheid van de student wordt vergroot, hetgeen de verschillende
typen van programma's tot uitdrukking zal brengen.
Conclusie 4
Met betrekking tot de hoger onderwijswetgeving dienen bij voorkeur
geen regelingen ten aanzien van specifieke beroepen met een geregeld
civiel effect te worden opgenomen.
Conclusie 5
Regelingen ten aanzien van specifieke beroepen met een geregeld civiel
effect worden in de wetgeving afzonderlijk zichtbaar gemaakt.
Onderdeel 4. Inschrijvingsrechten en toelatingsbeperkingen
Conclusie 6
Er bestaat geen volledige overeenstemming over de voorstellen met
betrekking tot de vervanging van het huidige inschrijvingsysteem door de
introductie van 6 jaar inschrijvingsrecht voor het hoger onderwijs tegen een
gereduceerd tarief. De VSNU acht het wenselijk, dat nader aandacht wordt
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besteed aan de maatschappelijke gevolgen van het tegen kostprijs openstellen van onderwijsvoorzieningen, na het verlopen van de inschrijvingsrechten. De HBO-Raad stemt niet in met de inschrijvingsduurbeperking,
zolang het HBO niet volledig gelijkwaardig is met het WO. De OU acht het
wenselijk, dat in het te kiezen systeem rekening wordt gehouden met de
vrijheid van studietempo.
Onderdeel 5. Kwaliteitsbewaking
Conclusie 7
Instellingen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen
van een open en doorzichtig stelsel van kwaliteitsbewaking.
Conclusie 8
De overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de
kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs, in welke verband er een
wettelijke taak is weggelegd voor de onderwijsinspectie.
Conclusie 9
Er wordt naar gestreefd de kwaliteitsbewaking vanwege de overheid
aanvullend te doen zijn op de desbetreffende activiteiten van de instellingen.
Conclusie 10
Over eventuele sancties die op grond van evaluatie worden overwogen
door de minister, zal overleg worden gepleegd met de betrokken instelling.
Onderdeel 6. Planning en bekostiging
Conclusie 11
Er bestaat overeenstemming over de hoofdlijnen van het planningmodel.
Centraal daarin staan de ontwikkelingsplannen en het hoger onderwijsplan.
Conclusie 12
Er bestaat overeenstemming over het karakter van de rijksbijdrage in de
bekostiging: het is een lump-sum bedrag, waarbij de overheid slechts kan
ingrijpen in vooraf geformuleerde gevallen.
Conclusie 13
Er dient ruimte over te blijven voor additionele stimuleringsgelden voor
onderwijs en onderzoek vanwege de overheid.
Conclusie 14
De problematiek van de éénjarige of tweejarige plancyclus zal worden
bestudeerd. Het streven naar een tweejarige plancyclus wordt als zodanig
positief beoordeeld.
Conclusie 15
Ingestemd wordt met het systeem van preventieve en repressieve
negatieve verklaringen van bekostiging.
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Conclusie 16
Ingestemd wordt met het opnemen van de drie in de HOAK-nota opgenomen gevallen waarin een negatieve verklaring van bekostiging kan
worden uitgevaardigd in de wet, als toetsingskader.
Conclusie 17
Ingestemd wordt met het principe, dat de minister van Onderwijs en
Wetenschappen (onderscheidelijk zijn collega van Landbouw en Visserij)
de mogelijkheid behoudt gerichte, door hem gewenste, ontwikkelingen op
gang te brengen.
Conclusie 18
Ingestemd wordt met de aan de additionele stimuleringsgelden te
verbinden voorwaarden:
- overheid geeft in HOP aan welke ontwikkeling wordt gewenst,
- incidentele bijdragen worden in de vorm van derde geldstroom
tijdelijk gegeven,
- de tijdelijke toegekende stimuleringsgelden, maken deel uit van een
revolving fund,
- de toekenning van additionele stimuleringsgelden geschiedt op basis
van het HOP danwei het wetenschapsbeleid.
Onderdeel 7. De sectorindeling
Conclusie 19
Ingestemd wordt met de introductie van het aggregatieniveau «sector»
als basis voor overheidsbeslissingen omtrent planning en bekostiging van
onderwijs en onderzoek.
Conclusie 20
Voor zover zulks de eigenheid van HBO en WO niet in de weg staat, zal
een gelijke sectorindeling van HBO en WO worden nagestreefd.
Onderdeel 8. Deregulering binnen handbereik
Conclusie 21
Vanwege de overheid zal worden bezien in hoeverre de genoemde
suggesties tot verdere vergroting van de autonomie kunnen en moeten
worden meegenomen, hetzij binnen de HOAK-operatie, hetzij in afzonderlijke
operaties.
Conclusie 22
Bezien zal worden in hoeverre reeds voorafgaand aan de implementatie
van de HOAK-voorstellen op onderdelen kan worden gewerkt aan de
versterking van de autonomie. Met name wordt hierbij gedacht aan het
doorlichten van de algemene maatregelen van bestuur, KB's en andere
voorschriften binnen het wetenschappelijk onderwijs, en het rekening
houden met de basisfilosofie bij het ontwerpen van nieuwe algemene
maatregelen van bestuur in bijzonder vanwege de Wet HBO en Wet OU.
Conclusie 23
Op korte termijn zullen van de kant van de overheid voorstellen worden
gedaan ter nadere uitvoering van het streven naar deregulering op andere
dan in de HOAK-nota genoemde onderdelen.
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Onderdeel 9. Invoeringsproblematiek
Conclusie 24
In de definitieve beleidsnota zal een hoofdstuk worden opgenomen over
de invoeringsproblematiek.
Conclusie 25
Over deze specifieke problematiek zal, alvorens een wetsontwerp tot
implementatie van de HAOK-voorstellen zal worden ingediend, met de
HO-Kamer opnieuw worden overlegd, op basis van voorstellen van de kant
van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
Conclusie 26
Ten aanzien van de conversie van oud naar nieuw, wat betreft de
sectorindeling, zal de overheid, volgens een nader vast te stellen procedure,
per instelling bepalen (op basis van het bestaande onderwijsaanbod) welke
sector/sectoren een instelling bevat. Daarbij wordt uitgegaan van de
post-STC en TVC instellingen. De conversie-operatie zal niet gebruikt
worden voor een nieuwe STC/TVC-operatie.
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HOAK NOTA: SCHEMATISCH OVERZICHT
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