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ARTIKELEN

Hoofdstuk 1. Inleiding

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het omvangrijke wetsvoorstel dat meer dan een vertaling
beoogt van de nota «Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit»
(HOAK-nota) van 1985. Deze nota werd op 27 oktober 1986 door de
Tweede Kamer op hoofdlijnen aanvaard. De nu voorgestelde Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kent een betrek–
kelijk lange geschiedenis, zeker gezien de aanvankelijk voorziene invoe–
ringsdatum van 1 augustus 1990. De kabinetswisseling in 1989 maakte
parlementaire behandeling onmogelijk en leverde bovendien een tweetal
nota's van wijziging op, die tot op zekere hoogte een verschil van
invalshoek met de HOAK-nota te zien gaven. Deze leden spraken
weliswaar hun waardering uit voor de grondige aanpak van het
ambitieuze wetgevingsproject, maar vroegen tegelijkertijd aandacht voor
hun kritische kanttekeningen, ook wanneer daarbij enkele structurele
elementen in het geding zijn.

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek beoogt
niet alleen procedurele deregulering via de samenvoeging van vrijwel alle
bestaande wet– en regelgeving in een omvattende «macrowet», maar ook
«globaliteit van sturing» door vergroting van autonomie c.q. zelfregu–
lering van de instellingen. Een andere belangrijke doelstelling betreft de
vergroting van kwaliteit en doelmatigheid van universiteiten en
hogescholen en van het wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de
onderwijsinstellingen. De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de
uitgangspunten en doelstellingen van het wetsvoorstel, in aansluiting op
hun bijdrage aan de behandeling van de HOAK-nota.

Die instemming betekende echter niet, aldus deze leden, dat zij alle
voorstellen zonder meer aanvaarden, temeer waar - ook door de nota's
van wijziging - de vraag rijst of de beleden afstandelijkheid van de
overheid wel voldoende wordt waargemaakt.

De leden van de C.D.A.-fractie waren bereid mede te werken aan een
voortvarende, maar zorgvuldige behandeling. De wens van universiteiten
en hogescholen om spoedige duidelijkheid over de nieuwe wettelijke
structuur voor het gehele hoger onderwijs speelt daarbij evenzeer een rol
als de noodzaak van vereenvoudiging van regelgeving en de plicht een
zodanig samenhangend, maar ook helder en eenduidig stelsel van
voorzieningen te bouwen, dat het Nederlandse hoger onderwijs de spiri–
tuele en technologische uitdaging van de nieuwe tijd en het nieuwe
Europa aan kan. Tegen die achtergrond bevreemdde het deze leden, dat
de relatie tot en afstemming met de stelsels van hoger onderwijs in
andere Europese landen betrekkelijk weinig aandacht krijgt. De
voorstellen inzake de titulatuur tonen dat evenals de onderwijsdes–
kundige aspecten van het wetsvoorstel.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden destijds de HOAK-conceptie als
richtinggevend kader aanvaard, met inbegrip van de wettelijke
vastlegging van sectoren en randvoorwaardelijke vormvoorschriften. De
overeenstemming toen over de drie peilers van onderwijsconceptie,
kwaliteitsbewaking en een daarop toegesneden stelsel van planning en
bekostiging moet uitgangspunt blijven voor de wetssystematiek, temeer
waar de keuze voor een allesomvattende wet in plaats van de loutere
aanpassing van de deelwetten (WWO,WHBO en WOU) zoals bepleit
door de Onderwijsraad, de ARHO en de RAWB van deugdelijke
argumenten is voorzien. Deze leden herinnerden aan hun voorstel,
gedaan bij de behandeling van de nota «Hoger Onderwijs voor velen»,
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om te komen tot een ook uitgebrachte Kaderwet voor het hoger
onderwijs. Dat wetsvoorstel is echter later weer ingetrokken.

De leden van de C.D.A.-fractie zagen met de regering grote voordelen
in het onderbrengen van het gehele bestel van hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in één wettelijke regeling. Voorwaarde is
dan wel, dat geen onbestuurbare en onbeheersbare opeenstapeling van
regels plaatsvindt voor sectoren, die naast gemeenschappelijke
kenmerken, ook een specifiek karakter hebben. Zij doelden op de
verschillen tussen het WO en het HBO en de specifieke plaats van het
wetenschappelijk onderzoek. Wanneer deze omvangrijke operatie slaagt
verdient het hoger onderwijs enige rust. De aangekondigde aanpassing
van onderdelen in een latere fase moet dan ook zoveel mogelijk
voorkomen worden.

De leden van de C.D.A.-fractie deelden de argumenten, op grond
waarvan geen nieuwe voorstellen worden gedaan voor de regeling van de
academische ziekenhuizen en voor de inpassing van de Wet op de
Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, die op 1
februari 1988 in werking is getreden. Wel vroegen zij naar de termijn
waarop de NWO-Wet na evaluatie wel wordt geïncorporeerd. Is een
gelijktijdige invoeging van andere sectoren van wetenschappelijk
onderzoek (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
Koninklijke Bibliotheek) niet te verkiezen boven deeltrajecten, zo vroegen
deze ieden, onder verwijzing naar de aanvullende beschouwing in de
toelichting op de eerste nota van wijziging over de verschuiving van
geldmiddelen vanuit de «lump sum» van de universiteiten naar de tweede
geldstroom (NWO), nog los van de vraag of een dergelijke overheveling
het wetenschappelijk karakter van de universiteiten niet verder uitholt?

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de beslissing om de
concretisering van het voucher-systeem vooralsnog niet in het
wetsvoorstel op te nemen. Anders dan de bewindslieden hadden deze
leden al bij de behandeling van de HOAK-nota bezwaren gemaakt ten het
voucher-systeem.

Zij vroegen daarom naar een meer inhoudelijke beoordeling van het
voucher-systeem, ook in relatie tot de systematiek van planning en
bekostiging, de positie van de collegegelden en de relatie tot de Wet
studiefinanciering.

De leden van de C.D.A.-fractie waren verrast door het feit, dat in het
wetsvoorstel geen wijzigingen zijn voorgesteld in de bestuursorganisatie
van de instellingen. Argument daarvoor is de korte tijd tussen de imple–
mentatie van de WWO 1986 en de te verwachten invoering van dit
wetsvoorstel. De vraag is, of die stellingname wel houdbaar is. De
voorziene invoeringsdatum van 1 augustus 1990 wordt immers
overschreden. Bovendien hebben de voorgestelde wijzigingen inzake
opzet, planning en bekostiging gevolgen voor de bestuursorganisatie.
Deze leden gingen bij het betreffende hoofdstuk nader op deze kwestie
in, maar merkten nu al op, dat voorkomen moet worden, dat evenals in
de 80-er jaren het hoger onderwijs steeds weer met wetswijzigingen
wordt geconfronteerd.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden begrip voor het besluit van de
regering om na de kabinetswisseling 1989 een nota van wijziging uit te
brengen, ook al beantwoordde de regering de drie hoofdvragen inzake de
bevordering van zelfregulering, het aanbod van voldoende vrijheids–
graden en de aanduiding van de verantwoordelijkheden en taken van de
overheid positief. De prealabele vraag klemt, aldus deze leden, of het
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aanvankelijke wetsvoorstel tekort schoot waar de verantwoordelijkheid
van de overheid in het geding is. Ook de vraag naar de vrijheidsgraden
om de toenemende behoefte aan hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek op te vangen, vergt eerder een kwantitatief antwoord in de
richting van vooral budgettaire ruimte dan in het vlak van kwalitatieve
mogelijkheden. Deze leden vroegen zich af, of de overheid werkelijk
terugtreedt en of autonomie en slagkracht werkelijk worden vergroot?

De leden van de C.D.A.-fractie gaven te kennen, dat zij de voorstellen,
zoals aangegeven in de eerste en tweede nota van wijziging, bij de
betreffende onderdelen waar nodig van een kritisch commentaar wilden
voorzien. Wel merkten zij op, dat door de nota's van wijzigingen de
systematiek van het wetsvoorstel is doorbroken, zowel door de promi–
nente plaats die het Centrale Register in de voorstellen heeft gekregen
als door de veranderde opvattingen over de sector als aangrijpingspunt
voor overheidssturing. Het goed onderbouwde commentaar van de Raad
van State op de wijzigingsvoorstellen en de soms te gemakkelijke reactie
van de bewindslieden op dat commentaar sterkte deze leden in de
opvatting dat een nadere discussie over een aantal elementen van het
wetsvoorstel geboden is.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden waardering voor de opzet van
en weg naar een nieuwe besturingswijze, afgezien van de al gestelde
vraag of de nota's van wijzigingen aan de aanvankelijke opzet afbreuk
doen. Een grotere autonomie en zelfstandigheid van de instellingen,
zowel binnen het wetenschappelijk onderwijs (WO) als het hoger
beroepsonderwijs (HBO), is om velerlei redenen gewenst. Is een verdere
verzelfstandiging, ook gelet op de onderscheiden profilering mogelijk, zo
vroegen deze leden?

De leden van de C.D.A.-fractie hadden geconstateerd, dat de minister
van Onderwijs en Wetenschappen onlangs overeenkomsten heeft
gesloten met de HBO-Raad en met de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten waarbij in ruil voor een zekere financiële
stabiliteit afspraken zijn gemaakt van eer inhoudelijke aard, ook inzake de
wetgeving. Ter illustratie noemden zij de omstreden kwestie van de
beëindiging van de studie na een onvoldoende propaedeuse. Zonder op
deze plaats op de inhoud van de overeenkomsten in te gaan vroegen
deze leden naar de status van de «konvenanten» zowel voor de instel–
lingen als voor de Tweede Kamer.

Hoewel de meerjarenafspraken destijds een befaamd verschijnsel
waren, klemt de vraag hoe de huidige overeenkomsten passen in het
streven naar autonomie en zelfregulering. Wat de positie van de Tweede
Kamer betreft herinnerden deze leden aan het budgetrecht, en wezen zij
op de druk, die door deze «konvenanten» op de medewetgever wordt
uitgeoefend.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen om een nadere toelichting op
de stelling in de memorie van toelichting, dat het bestel van universi–
teiten, hogescholen, academische ziekenhuizen en onderzoekorganisaties
«als het ware half doorlaatbare wanden» kent. Zij deelden de opvattingen
over de dynamiek en veranderbaarheid, maar kenden aan het begrip
semipermeabiliteit toch een andere betekenis toe. Werkt het
wetsvoorstel verstarring niet in de hand, zo vroegen deze leden? Ook de
wisselwerking met de instituten buiten het zogenaamde H.O.-bestel is
een punt van discussie!

De leden van de C.D.A.-fractie hadden weinig moeite met de globale
opzet van het wetsvoorstel. Het wellicht te hoge abstractieniveau moet
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op de koop van globalisering toe worden genomen. De facetmatige
benadering dwingt ertoe het aantal delegatiebepalingen krachtens de
wet zo klein mogelijk te houden. Ook de gelijktijdige regeling van het
invoerings– en overgangsrecht verdient waardering.

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de hoofdlijnen van het
wetsvoorstel, zoals aangegeven voor de nota's van wijziging. De globa–
liteit van sturing is belangrijk voor de autonomie van de instellingen,
evenals het onderscheid tussen de acyclische en cyclische besturings–
processen. De niet-cyclische beslissingen zoals de toewijziging of
ontneming van sectoren c.q. opleidingen en de, overigens te beperken,
regulering van toelating vergen een cyclische «counterpart» in de te
vereenvoudigen systemen van planning en bekostiging vooraf en de
evaluatie en verantwoording van uitvoering achteraf. De vraag is wel, of
het uitgangspunt van destijds van een budgettair neutrale invoering van
het wetsvoorstel nog mogelijk is, en uiteraard ook wat onder budgettaire
neutraliteit moet worden verstaan?

De leden van de fractie van de P.v.d.A. herinnerden de beide bewinds–
lieden eraan, dat zij zich bij de parlementaire behandeling van de
HOAK-nota hadden uitgesproken voor kernbegrippen als afstandelijkheid
en globaliteit van bestuur enerzijds en een sterke nadruk op kwaliteits–
controle anderzijds. Zij steunden de visie die ten grondslag ligt aan het
wetsvoorstel, namelijk dat te gedetailleerde bemoeienis vooraf van de
overheid met de universiteiten, hogescholen en open universiteit niet
leidt tot een adequaat functionerend stelsel. Meer flexibiliteit, meer eigen
zeggenschap van de instellingsbesturen kunnen, mits er een goed en
krachtig management op instellingsniveau is, bijdragen aan vergroting
van de kwaliteit van het hoger onderwijs en zij scheppen de condities
snel in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen. Het
vergroten van de autonomie van de instellingen moet naar het inzicht van
deze leden voor de instellingen een enorme uitdaging betekenen en legt
een zeer grote verantwoordelijkheid op de schouders van de instellingen.

Deze leden waren van mening dat de autonomie-vergroting van de
instellingsbesturen niet ongeclausuleerd mag plaatsvinden. Met name de
nota van wijziging van 17 april 1990 versterkt, in vergelijking tot de
oorspronkelijke wetstekst, de wens om de overheid op afstand te
plaatsen. De regering geeft niet aan op welke wijze de overheid kan
(bij)sturen. Deze leden dachten dat dit geenszins de bedoeling kan zijn.
Tenslotte mag van de overheid verwacht worden dat zij haar grondwette–
lijke taak ten aanzien van het bekostigde onderwijs optimaal vervult.

De vraag die, dachten de leden van de fractie van de P.v.d.A., voorligt
is hoe de bemoeienis van de overheid vorm krijgt zodanig dat - naast de
gewenste autonomievergroting - optimaal aan de grondwettelijke taak
inhoud wordt gegeven. Deze leden vroegen zich af - er van uitgaande
dat de overheid, nu en in de toekomst primair verantwoordelijk blijft voor
de bekostiging van het stelsel van hoger onderwijs en onderzoek - in
hoeverre een dergelijke verantwoordelijkheid waar te maken is in een
stelsel, waarin de overheid geen wettelijke bevoegdheden meer heeft ten
aanzien van bijvoorbeeld het aantal studierichtingen en de spreiding
hiervan. In een stelsel waarin zelfs de aangrijpingspunten voor planning
en sturing per sector zijn losgelaten. Een en ander riep bij deze leden de
vraag op of de overheid, ook in de toekomst, de toegankelijkheid van het
hoger onderwijs, rekening houdend met de individuele wensen van
aspirant-studenten, kan blijven garanderen.

In hoeverre kan en wenst de overheid te voorkomen dat de instellingen
zich voornamelijk zullen richten op de sterke sectoren in het hoger
onderwijs, waardoor de «kleine» studierichtingen wellicht zouden moeten
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verdwijnen? Kortom, deze leden vroegen zich af of het gewenst is om het
in de wet mogelijk te maken dat de overheid, bij ongewenste ontwikke–
lingen, bezien vanuit een macro-optiek, kan ingrijpen door instellingen te
verplichten te voorzien in een voldoende aanbod van gedifferentieerde
studierichtingen. Dit gold naar het inzicht van deze leden des te sterker,
omdat volstrekt niet te voorspellen is of de instellingen in de toekomst
gezamenlijk in staat zijn de planningsvrijheid in redelijkheid te hanteren.
Huidige ontwikkelingen met betrekking tot de totstandkoming van nieuwe
studierichtingen, zowel in het HBO als het WO, baarden deze leden soms
zorgen. Zij hadden kennis genomen van een interview met de minister
van Onderwijs en Wetenschappen in het HBO-journaal van juni 1990,
waarin hij stelde «studierichtingen behoeven niet meer in een bepaalde
sector te vallen, de sector-indeling vervalt, er is dus meer differentiatie
van studierichting mogelijk.» Deze visie onderstreept het loslaten van de
studierichtingen, conform de WHBO of zelfs de sector-indeling conform
de oorspronkelijke tekst van de WHW. Maar, zo vroegen de leden van de
P.v.d.A. zich af, wat is de winst van het afzien van sturing door de
overheid? Is het niet zo, dat flexibilisering van opleidingen eveneens
mogelijk is in een stelsel dat een planningsindeling en –inrichting kent,
waardoor de herkenbaarheid van de opleidingen wordt vergroot?

In het HBO is juist de concentratie– en taakverdelingsoperatie uitge–
voerd, bedoeld om de voor deze sector verlammende, fragmentering op
te lossen. Hoe denkt de regering te voorkomen dat over een aantal jaren
wederom tot zo'n operatie moet worden overgegaan, wanneer iedere
mogelijkheid tot sturing van overheidswege ontbreekt?

Kan de regering inzicht verschaffen in de gevolgen die het loslaten van
een indeling kan hebben op het civiel effect van de opleidingen? De
leden van de fractie van de P.v.d.A. voegden er aan toe dat zij zelfs reeds
enige twijfels hadden gekoesterd ten aanzien van het sectorniveau als
aangrijpingspunt voor sturing, gezien de enorme reikwijdte van dit
niveau. Zij verwoordden dit standpunt reeds bij het wijzigingsvoorstel van
de WHBO, ten aanzien van de benoembaarheidseisen van docenten in
het HBO. Daarnaast vroegen zij of kan worden aangegeven welke
gevolgen dit standpunt heeft voor de te onderscheiden faculteiten binnen
de instellingen van hoger onderwijs?

In de memorie van toelichting wordt gesteld, dat het vouchersysteem
en de besturingswijze buiten het bestek van dit wetsvoorstel zijn
gehouden.

Ten aanzien van het voucher-systeem hadden de leden van de
P.v.d.A.-fractie reeds bij de behandeling van het Hoger Onderwijs en
Onderzoekplan (HOOP) 1990 kennis genomen van de voorgenomen
adviesaanvraag aan de SER en daar hun instemming mee betuigd. Wel
vroegen zij of de eventuele invoering van dit systeem mogelijk is, zonder
een ingrijpende wijziging van het voorliggende wetsvoorstel?

De nadere discussie over de bestuursorganisatie, vonden zij in zoverre
problematisch, dat het op zichzelf niet erg logisch lijkt bij een zo
ingrijpend wetsvoorstel, waarbij sprake is van een enorme vergroting van
de autonomie van de instellingen, de bestuursorganisatie voorlopig
buiten beschouwing te laten.

Daarbij vonden zij, dat de volgende onderdelen in de huidige situatie
ingevolge de WHBO en de WWO of in de nieuwe situatie ingevolge de
WHW onvoldoende zijn geregeld:

1. Het is niet vanzelfsprekend om in een situatie waarin sprake is van
een wettelijk kader voor de hogescholen, de universiteiten en de open
universiteit verschillende bestuursorganisaties naast elkaar te laten voort–
bestaan. Het leek deze leden voor de hand liggen dat er wordt gekomen
tot eenzelfde structuur voor alle entiteiten.
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2. Het afschaffen van het academisch statuut en het niet invoeren van
het HBO-statuut kunnen leiden tot een verslechtering van de positie van
studenten, hetgeen geenszins de bedoeling kan zijn. Juist als gevolg van
de vergroting van de autonomie van de instellingsbesturen moet de
positie van de studenten beter dan ooit geregeld zijn, zo meenden de
leden van de fractie van de P.v.d.A.. Deze leden vroegen of het niet
mogelijk is het rechtszekerheidscheppende deel van het academisch
statuut en het HBO-statuut te handhaven? Deze leden voelden zich in dit
standpunt gesteund door het Landelijk Beraad van Studenten Decanen
en de LSVB.

3. De Raad van State pleit voor duidelijkheid ten aanzien van de
interne bestuursorganisatie, juist vanwege de grotere verantwoorde–
lijkheid van de instellingen met betrekking tot de onderwijsprogram–
mering, de kwaliteitszorg en het beheer.

De Raad van State is van mening dat bij de inwerktreding van de wet
tegelijkertijd de bestuursstructuur zou moeten zijn aangepast. Deze leden
vroegen of de bewindslieden, gezien het veranderde invoeringstraject
van de wet, persisteren in de afwijzing van dit voorstel van de Raad van
State.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. steunden het standpunt dat het
uitgangspunt van een regeling voor het gehele hoger onderwijs– en
onderzoeksvoorzieningen de voorkeur verdient, omdat het hoger
onderwijs in toenemende mate als een geheel moet worden beschouwd.
Zij wilden daarom ook in de wet benadrukt zien dat de drie entiteiten in
het hoger onderwijs, te weten de universiteiten, de hoge scholen en de
open universiteit gelijkwaardig zijn aan elkaar en dat niet de ene entiteit
boven de andere wordt geplaatst. Zij stelden de bewindslieden daarom
voor voortaan niet meer te spreken over HBO-instellingen, maar over
Hoge Scholen. Dit zou huns inziens consequent in alle overheidsdocu–
menten moeten geschieden. Deze leden constateerden met voldoening
dat de invoering van dit wetsvoorstel met zich meebrengt dat 17 wetten
en een veelvoud aan Algemene Maatregelen van Bestuur kunnen worden
ingetrokken.

De positie van de academische ziekenhuizen zal apart worden
ingepast, naar aanleiding van het resultaat van de parlementaire behan–
deling van de wijziging van de WWO en de WZW. Deze leden gingen er
van uit dat de wetstekst met betrekking tot het onderdeel academische
ziekenhuizen bekend zal zijn, voordat uiteindelijk de WHW plenair
behandeld wordt.

Ten aanzien van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk
Onderzoek wordt gesteld, dat op termijn de NWO in de WHW zal
worden opgenomen.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. betwijfelden of volgehouden
kan worden, dat de NWO nu niet tegelijkertijd in dit wetsvoorstel moet
worden opgenomen. Dit gezien de plannen die de bewindslieden hebben
ten aanzien van het verleggen van financieringstromen van de eerste
geldstroom naar de tweede geldstroom en de rol die de NWO in dat
proces gaat spelen. De huidige regelgeving ten aanzien van de NWO,
ingevolge de NWO-wet lijkt op deze beleidswijziging onvoldoende toege–
sneden. Zij hadden hierop graag een reactie van de regering.

Met het voorliggende wettelijke kader moeten, zo meenden de leden
van de V.V.D.-fractie, het hoger onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek zich in de komende decennia verder kunnen ontwikkelen.

Als rode draad door de argumentatie op hoofdlijnen, die ten grondslag
ligt aan het voorliggende wetsvoorstel, loopt de wens te komen tot
vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en tot autonomiever–
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groting van de instellingen. Ook al mogen daardoor betere bestuurlijke
randvoorwaarden worden gecreëerd om in de toekomst de uitdagingen
beter aan te kunnen, in de memorie van toelichting op het voorliggende
wetsvoorstel wordt volstrekt onvoldoende gemotiveerd tegen de achter–
grond van welke maatschappelijke ontwikkelingen het bestel van hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zich moet ontwikkelen. Hoe
ziet die ontwikkeling idealiter er uit en welke uitdagingen en problemen
komen daarbij naar voren?

Paragraaf 1.2. van de memorie van toelichting doet een zeer summiere
aanzet tot een dergelijke legitimatie.

Niet ontkend kan worden dat de regering in die paragraaf blijft steken
in tamelijk opvallende vaagheden. De leden van de V.V.D.-fractie
betreurden dit zeer. Economische, technologische, demografische,
sociaal-maatschappelijke en financiële overwegingen brengen met zich
meer dat het hoger Onderwijs– en onderzoekbestel aan fundamentele
veranderingen onderhevig is. Wie die veranderingen ziet, zal duidelijk
moeten maken voor welke uitdagingen en risico's het bestel is gesteld
om van daaruit een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe die uitda–
gingen het best tegemoet kunnen worden getreden. Met andere
woorden: binnen welk kader moet het bestel zich ontwikkelen en welke
regelgeving en vrijheidsgraden zijn daarvoor nodig. De mate van
autonomie en de relatie met de overheid volgen daaruit.

Eerst dan zal ook een reële discussie mogelijk zijn over de vraag of de
huidige inrichting en werking van het bestel beantwoordt aan die bedrei–
gingen en uitdagingen. Daarna zal duidelijkheid moeten ontstaan over de
vraag of de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
binnen het bestel en tussen het bestel en de overheid in evenwicht is of
dat deze verandering behoeven. Aan het begin van hun bijdrage aan dit
voorlopig verslag merkten de leden van de V.V.D.-fractie dan ook op
dringend behoefte te hebben aan een duidelijke visie van de regering op
de gewenste en te verwachten ontwikkelingen van hoger onderwijs en
onderzoek. De leden van de V.V.D.-fractie konden zich niet aan de druk
onttrekken dat zowel in het oorspronkelijke wetsvoorstel als in de nadien
ingediende nota's van wijziging het bestel tamelijk statisch wordt
benaderd, terwijl de feitelijke ontwikkelingen een geweldige dynamiek te
zien geven. Opvallend is bijvoorbeeld dat in de memorie van toelichting
voorbij wordt gegaan aan de nog steeds toenemende interacties tussen
kennisontwikkeling en kennistoepassing en aan de gevolgen daarvan
voor het onderwijs. Voorbijgegaan wordt ook aan de dynamische ontwik–
kelingen binnen en tussen het hoger beroepsonderwijs en het weten–
schappelijk onderwijs, waardoor de scheidslijnen tussen de twee subsys–
temen steeds meer vervagen. Aan de ontwikkelingen binnen de weten–
schapsbeoefening en de daaraan te verbinden consequenties voor het
onderwijs, de infrastructurele voorzieningen, de samenwerking tussen
instellingen en de relatie met industriële laboratoria, wordt geen
aandacht besteed. Toch zijn deze ontwikkelingen mede bepalend voor de
wijze waarop de «zelfregulering» vorm en inhoud moet krijgen. Volgens
de leden van de V.V.D.-fractie rept het wetsvoorstel ook niet over de aan
de stijging van de deelname inherente toename van de verschillen in
ambities en capaciteiten van studenten, die er toe leidden en leiden dat
steeds meer studenten zich wensen te bekwamen voor de toepassings–
gerichte beroepspraktijk en slechts een minderheid voor de beoefening
van de wetenschap. Ook deze ontwikkelingen zouden moeten leiden tot
een heroriëntatie op de werking en inrichting van het bestel. Zij zouden
ook moeten leiden tot een hernieuwde definiëring van wat wij precies
onder hoger onderwijs verstaan en wat precies de positie van het HBO
en het WO daarbinnen is. De definiëringen zoals die in het wetsvoorstel
worden gegeven, gaan naar het oordeel van de leden van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 073, nr. 10



V.V.D.-fractie voorbij aan de toenemende wisselwerking tussen kennis–
ontwikkeling en kennistoepassing. Er zijn universitaire opleidingen die
nauwelijks wetenschappelijk zijn in die zin van de definitie in artikel 1.1.
lid 1 c. Er zijn daarnaast ook HBO-opleidingen die onderwijs geven op
basis van de stand van de wetenschap. Deze leden vroegen waarom niet
is gekozen voor een definitie die het hoger onderwijs definieert als
tertiair onderwijs, namelijk al het onderwijs na het voortgezet onderwijs,
waarbinnen kan worden gedifferentieerd naar niveau?

Zou een dergelijke definiëring niet beter aansluiten bij en ruimte
bieden aan ontwikkelingen waarbij het huidige onderscheid tussen de
subsystemen in het hoger onderwijs aan verandering onderhevig is? De
leden van de V.V.D.-fractie wilden met de voorgestelde definiëring geen
statische situatie bevestigen of creëren, maar juist ruimte bieden aan
gesignaleerde ontwikkelingen. De definities in het wetsvoorstel, zo
meenden deze leden, zijn niet operationeel, passen niet meer op de
huidige situatie en bieden nauwelijks ruimte voor verdere ontwikkelingen.

De leden van de V.V.D.-fractie verzochten derhalve om een heldere
uiteenzetting over de door de regering gewenste ontwikkelingen van het
bestel en in het licht daarvan om een nadere reactie op de voorgestelde
definiëringen. Een centrale vraag daarbij is of het HBO zich moet ontwik–
kelingen tot een vorm van onderwijs waar toepassingsgerichte
overdracht van kennis wordt verricht op basis van de stand van de
wetenschap en of terecht toegang tot de promotie is c.q. wordt verleend.
De leden van de V.V.D.-fractie wilden het voorliggende vraagstuk
overigens niet alleen bezien vanuit wetstechnisch en vanuit een oogpunt
van definiëring. Ook vanuit de studentenbelangen, vanuit het oogpunt
van een zo doelmatig mogelijke besteding van de middelen en vanuit de
verhouding overheid/bestel is deze vraagstelling van grote betekenis.
Reeds eerder hadden de hier aan het woord zijnde leden betoogd dat
naarmate de deelname aan het hoger onderwijs toeneemt, de behoeften
en mogelijkheden van studenten meer verscheidenheid te zien zullen
geven al dan niet op grond van optredende behoeften terzake op de
arbeidsmarkt. Het hoger onderwijs-bestel heeft tot nu toe op de consta–
tering dat het evenwicht tussen, kwaliteit, kosten en rendement in toene–
mende mate onderwerp van zorg is, nauwelijks kunnen reageren omdat
de beleidsdoelstellingen van de overheid daarvoor weinig ruimte laten.
De functies van de propaedeuse, het oriënteren, het selecteren en het
verwijzen komen nog onvoldoende tot hun recht. Het merendeel van de
studenten doet daarover twee jaar; soms zelfs nog langer, meenden de
leden van de V.V.D.-fractie. Ook na de propaedeuse is nog sprake van
een hoge uitval en van een studieduur welke tendeert naar zes jaren voor
het merendeel der studenten. Dat roept niet alleen vragen op over de
efficiency en de effectiviteit van het onderwijsproces en de onderwijs–
programmering, maar ook over de consequenties van de open toegang
tot het hoger onderwijs en de toegang tot en de werking van de tweede
fase. De hierdoor geschetste ontwikkelingen leggen een in de ogen van
de hier aan het woord zijnde leden onaanvaardbare druk op de onder–
wijsrendementen en dus ook op een zo doelmatig mogelijke besteding
van de algemene middelen. Naar het oordeel van de leden van de
V.V.D.-fractie kan het hoger onderwijs-bestel bij gelijkblijvende
middelen, ook tegen de achtergrond van de gestegen studententallen,
doelmatiger functioneren. Veel zogenaamde snelle studenten benutten
de resterende inschrijvingsduur voor aanvullend onderwijs. Dat is voor
hen zeker nuttig, maar het legt een onbedoeld beslag op gemeen–
schapsgeld. Studenten zullen daarom geprikkeld moeten worden o.a.
door een verdere beperking van de inschrijvingsduur, door verkleining
van het huidige verschil van 50% tussen verblijfsduur en cursusduur,
door vergroting van het zelfselecterend vermogen bij de voorbereiding
op en bij het bepalen van de studie door hen beter voor te bereiden op
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het studeren in het hoger onderwijs, maar ook door hen in termen van
studiefinanciering en/of door van overheidswege gefinancieerde langere
verblijfsduur, te belonen voor goede studieprestaties (rapport Commissie
In't Veld). Daarnaast zullen de instellingen voor hoger onderwijs de hen
verleende programmeervrijheid verder dienstbaar moeten maken aan het
realiseren van de onderwijsdoelstellingen voor een heterogeen samenge–
stelde studentenpopulatie. Dat vereist niet alleen kritische heroverweging
van de curricula, maar vraagt ook ruimte om programma's meer te
kunnen differentiëren en aan te passen aan de mogelijkheid van onder–
scheiden groepen studenten.

De wetgever zal hiervoor ruimte moeten bieden, zo meenden de leden
van de V.V.D.-fractie. De vraag rijst ook of een gefixeerde cursusduur
van vier jaren voor alle disciplines van WO en HBO nodig c.q. wenselijk
is. Ook in cursusduur zou differentiatie kunnen worden overwogen.

Op een dergelijke bredere benadering van deze problematiek,
waarvoor de wetgever de kaders moet bepalen, zaten de leden van de
V.V.D.-fractie met spanning te wachten. Immers, hoewel het overheids–
handelen naar de opvatting van deze leden primair moet zijn gericht op
versterking van het zelfregulerend vermogen van het onderwijsbestel,
moet het tevens gericht zijn op het doen realiseren van op nationaal
niveau geformuleerde doelstellingen en op het afremmen van schadelijk
gedrag. Dat betekent dat de overheid in de dialoog adequaat moet
kunnen optreden en moet kunnen voorzien in eventuele tekorten van
zelfregulering.

Het betekent ook dat waar de overheid verantwoordelijk is voor de
bekostiging van het stelsel, de overheid tevens verantwoordelijk is voor
de inrichting van een landelijk gespreid, maar samenhangend stelsel van
hoger onderwijs voorzieningen. Hier is de doelmatigheidsvraag aan de
orde.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met voldoening kennisgenomen
van het feit dat de regering verder wil werken aan «een bredere visie op
de wijze waarop de aanspraken van burgers op bekostigd onderwijs na
de leerplicht gereguleerd en verdeeld zouden moeten worden». Niette–
genstaande dat hadden zij toch het idee dat discussie en besluitvorming
over het voucher-systeem op de lange baan wordt geschoven. Daarom
wilden zij van de regering vernemen op welke wijze en binnen welk tijds–
bestek studies worden aangepakt en afgerond en adviezen worden
ingewonnen en op welk moment voorstellen aan de Staten-Generaal
kunnen worden voorgelegd.

De leden van de D66-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW). De filosofie van een terugtredende overheid die
effectief kan optreden en autonome onderwijsinstellingen die flexibel
kunnen opereren, sprak de leden aan. In hun visie lag de kern van de
uitdaging voor het hoger onderwijs en de overheid in het scheppen van
voorwaarden waarbinnen het onderwijs in kan spelen en vorm kan geven
aan maatschappelijke veranderingen. Deze leden meenden dat de veran–
deringsgezindheid van de onderwijsinstellingen alleen is te bereiken via
flexibilisering van met name het bestuursinstrumentarium. Dit vereist
meer autonomie voor de onderwijsinstellingen en deze grotere
autonomie kan worden ingezet voor behoud en verbetering van de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

De leden van de D66-fractie hadden ook geen bezwaar tegen het
onderbrengen van het hoger onderwijs-bestel in één wet. Integendeel, zij
zagen de voordelen van met name de overzichtelijkheid.
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De leden van de D66-fractie hadden in het algemeen wel bezwaar
tegen het feit dat een aantal zaken zoals de bestuurlijke organisatie, het
bekostigingssysteem, onderzoeksscholen en studiefinanciering nog niet
concreet gestalte hebben gekregen. Deze leden hadden er begrip voor
dat het éèn en ander tijd nodig heeft maar anderzijds waren zij van
mening dat de wijze waarop deze zaken invulling zullen krijgen van groot
belang zijn voor de werking van de WHW. De wijze waarop de bestuur–
lijke organisatie en het bekostigingsstelsel invulling krijgen is essentieel
voor de inhoud van begrippen als flexibilisering en autonornisering. In dit
verband noemden de leden van de D66-fractie ook de medezeggenschap
waar zij groot belang aan hechten. De verschuiving van taken en
bevoegdheden van de centrale overheid naar de onderwijsinstellingen
vraagt om een goede medezeggenschap voor studenten en personeel
maar, om medezeggenschap goed te kunnen regelen is duidelijkheid
omtrent de bestuurlijke organisatie noodzakelijk. De leden vernamen
graag op welke termijn de bestuurlijke organisatie, het bekostigings–
systeem en de onderzoeksscholen beslag zullen krijgen.

De leden van de D66-fractie leidden uit de wetsteksten af dat de
gedelegeerde regelgeving ook plaats kan vinden door ministeriële
regelingen. Deze leden vroegen of hierin niet het gevaar schuilt van
handhaving van de circulaire-wetgeving. Dit soort regelgeving is niet
verenigbaar met het besturen op afstand. Moet delegatie van regel–
geving binnen het kadervan het onderhavige wetsvoorstel niet juist
uitsluitend bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld,
vroegen zij?

De leden van de D66-fractie misten in het wetsontwerp een bepaling
omtrent de academische vrijheid analoog aan art. 6 Wet wetenschap–
pelijk onderwijs. Zij vroegen waarom dit beginsel ontbreekt en of niet
alsnog overwogen moet worden dit wettelijk vast te leggen.

De leden van de fractie van Groen Links hadden reeds in maart 1989
met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Ook de twee
wijzigingen waren met belangstelling gelezen. De idee dat het hoger
onderwijs met slechts één wet te besturen zou zijn sprak hen aan. Dit
zou in hun ogen duidelijkheid en rechtsgelijkheid kunnen scheppen. Naar
de mening van deze leden was dat echter met het voorliggende voorstel
nog niet het geval. In het kader van de rechtsgelijkheid vroegen de leden
zich af waar en hoe de minister de rechtspositie van studenten en
personeel wilde gaan regelen?

Centraal in het voorstel stonden, in de ogen van de leden van de
fractie van Groen Links, de punten autonomie en kwaliteit en daarmee de
punten besturing/controle en kwaliteitsbewaking/bekostiging. Ten
aanzien van het eerste punt, de autonomie, vroegen de leden zich af of
deze wel op de juiste wijze vorm krijgt in het voorstel. De situatie van het
moment was naar de mening van de leden inderdaad te paternalistisch
en een grotere mate van zelfbestuur zagen zij dan ook als gunstige
ontwikkeling.

Het viel deze leden op dat in het wetsvoorstel geen doelstelling van het
hoger onderwijsbestel is opgenomen. Was de doelstelling daarmee ook
een autonome taak van de instellingen geworden? Zo ja, hoe dacht de
minister in de toekomst te bepalen of een instelling een instelling voor
hoger onderwijs is?

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden met belangstelling
kennis genomen van het wetsvoorstel inzake het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek. De grondslag van dit wetsvoorstel vormen
de beleidsvoornemens inzake de verhoging van de kwaliteit van het
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hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de vergroting van de
autonomie voor de betreffende onderwijs– en onderzoeksinstellingen,
zoals deze voornemens in de HOAK-nota zijn verwoord. De leden van de
fractie van de S.G.P. stonden in hoofdlijnen positief ten opzichte van
deze voornemens. Een grotere zelfstandigheid en mindere regelgeving
vanuit Den Haag leggen meer verantwoordelijheid bij de betreffende
instellingen zelf.

Wel waren deze leden van mening dat de rijksoverheid een eigen
verantwoordelijkheid houdt ten opzichte van het hoger onderwijs en dat
de vrijheid van onderwijs ook voor het hoger onderwijs gewaarborgd
diende te worden. Over beide aspecten hadden deze leden de nodige
kritische opmerkingen en vragen die in dit verslag dan ook regelmatig
naar voren zullen komen. Het samenvoegen van een groot aantal wetten
op het gebied van hoger onderwijs in een wet had de instemming van de
leden van de fractie van de S.G.P. De wetgeving en regelgeving in het
hoger onderwijs wordt daardoor eenvoudiger, overzichtelijker en beter op
elkaar afgestemd. Keerzijde ervan is wel dat de instellingen op het
gebied van hoger onderwijs in eenzelfde stramien worden onderge–
bracht, waarbij het de vraag is of dat recht doet aan de verscheidenheid
die er tussen bepaalde instellingen is. Hierbij valt te denken aan
verschillen tussen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk
onderwijs. Gezien het feit dat beide sub-systemen in het hoger onderwijs
verder naar elkaar toegroeien, zagen deze leden op dat punt weinig
problemen. Daarentegen heeft de Open Universiteit een geheel eigen
plaats in het hoger onderwijs-bestel. Op een aantal onderdelen wijkt de
struktuur van de Open Universiteit sterk af van die van de andere onder–
wijsinstellingen. Deze leden denken dan aan bijvoorbeeld de open
struktuur, waarbij opleidingen gevolgd kunnen worden zonder dat een
bepaalde vooropleiding wordt vereist, aan het modulen-model dat de
Open Universiteit kent, aan het onderwijs op afstand en aan het feit dat
de Open Universiteit hoger onderwijs kent dat niet is terug te leiden tot
het HBO of het WO. De vraag is dan ook of de Open Universiteit niet
beter in een aparte regeling kan worden vastgelegd. Wanneer de
regering eraan hecht om de regelgeving inzake de Open Universiteit in
dit wetsvoorstel te integreren, zou deze regelgeving eventueel een apart
hoofdstuk in de WHW kunnen vormen. Het eigen karakter van de Open
Universiteit zou daarin beter tot zijn recht komen dan wanneer zij «gelijk
behandeld» wordt met de andere instellingen van hoger onderwijs in het
algemene deel van dit wetsvoorstel. De leden van de fractie van de
S.G.P. wensten hierop een reactie van de minister.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van dit wetsvoorstel. Zij merkten in de eerste plaats op dat zij
niet afwijzend stonden ten opzichte van de uitgangspunten, die aan dit
wetsvoorstel ten grondslag lagen. Introductie van een nieuwe besturings–
filosofie voor het hoger onderwijs en onderzoek, met als centrale
begrippen autonomie van de instellingen, overheid op afstand en zelfre–
gulering van de procesvoering, biedt naar de mening van deze leden
mogelijkheden voor een gevarieerd en gedifferentieerd stelsel van hoger
onderwijs dat kan inspelen op de eisen die de maatschappij als gevolg
van toenemende maatschappelijke, technologische en economische
veranderingen en variëteiten stelt.

De wijze waarop aan deze nieuwe besturingsfilosofie, reeds eerder
verwoord in de nota «Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit», in
onderhavig wetsvoorstel juridisch vorm was gegeven, gaf de leden van
de G.P.V.-fractie aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen
en het stellen van de nodige vragen, welke verder in het voorlopige
verslag aan de orde zullen komen.
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Hoofdstuk 2. De rol van de Overheid in de besturing van hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

2.1. Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in de algemene
beschouwing over de veranderende rol van de overheid in de besturing
van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De memorie van
toelichting sluit in belangrijke mate aan op de HOAK-nota. Niettemin
bestaat de indruk, dat met de nota's van wijzigingen de centralistische
benadering weer enigszins terugkeert, niet zozeer door de nadruk op de
primaire verantwoordelijkheid van de overheid voor bekostiging en
aanbod van voorzieningen, echter wel door de wijziging en versterking
van de positie van NWO en de voorgenomen overheveling van gelden uit
de lump sum naar NWO, het verlaten van de sector als algemeen
aangrijpingspunt voor sturing en het later weer bijgestelde voorstel voor
een centraal landelijk register van opleidingen. Daarmee is de essentie
van hoofdstuk 2 van de memorie van toelichting aangetast, zo meenden
deze leden, die daarom een nadere uiteenzetting op prijs stelden.

De twijfels van de leden van de C.D.A.-fractie zijn versterkt door de
belemmeringen, die de instellingen ondervinden bij de vernieuwing van
het programma-aanbod en door een passage in de toelichting op de
rijksbegroting 1991, hoofdstuk VIII, blz. 20 «Het gaat dus niet simpelweg
om het bereiken van een «overheid op afstand» maar om een actief,
selectief en daardoor effectief optredende overheid, die ter verwezen–
lijking van haar doelstellingen meer en meer nieuwe besturingsmecha–
nismen introduceert».

Deze leden vroegen daarom naar een inhoudelijk oordeel over de
betekenis van het oorspronkelijke hoofdstuk 2 van de memorie van
toelichting.

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de algemene
doelstelling van het hoger onderwijs en onderzoek: het voorzien in de
individuele behoefte aan initieel hoger onderwijs, in de kwantitatieve en
kwalitatieve vraag naar hoger opgeleiden en in de maatschappelijke
behoefte aan wetenschappelijke kennis. Wanneer de uitgangspunten van
autonomie en kwaliteit voorop blijven staan, dan is het wenselijk, aldus
deze leden, dat de doelstellingen van het hoger onderwijs zodanig
wettelijk worden vastgelegd, dat een zinvolle toetsing mogelijk is, zonder
permanente sturing van overheidswege. Die doelstellingen zijn;

a. het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan de ontwikkeling van
wetenschap, technologie en beroepsuitoefening in brede zin:

b. de individuele voorbereiding op maatschappelijke functies en het
voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar hoger opgeleiden;

c. de individuele ontplooiing van studenten en onderzoekers;
d. de bijdragen aan een weerbare samenleving, ook via de vervulling

van een kritische functie.

Het was de leden van de C.D.A.-fractie opgevallen, dat blijkens de
momorie van toelichting de reikwijdte van het wetsvoorstel meer beoogt
dan een aanpassing van de besturingswijze. Zij deelden die visie, hoewel
de verwijzing naar het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan de vraag
deed rijzen, in hoeverre dat plan een meerwaarde geeft aan de nieuwe
opzet, die immers niet gediend is met burocratische procedures en
zoveel jaarlijkse woordenstromen. De vraag klemt ook in hoeverre het
HOOP past in de door de nota van wijziging veranderde opzet, zeker nu
het ontwikkelingsplan en het missiebudget zijn komen te vervallen. De
relatie tot de discussie over het brede kader van het onderwijs voor de
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na-leerplichtige leeftijd, inclusief het scholingspeil van langdurig
werkloze jongeren, het stelsel van sociale zekerheid en het stelsel van
studiefinanciering ontging deze leden, tenzij uitsluitend de financiële
invalshoek van het jongerendossier was bedoeld.

De leden van de C.D.A.-fractie erkenden de spanning tussen het
niveau van beslissingen voor individuele docenten of onderzoekers,
onderzoekgroepen of grotere verbanden evenzeer als de verscheidenheid
in de objecten van sturing. De statistische macrobenadering van de
onderwijsvraag, het studierendement of de onderzoekoutput verschilt
hemelsbreed van de microwereld van student of onderzoeker. Dat vergt
terughoudenheid inzake generieke oordelen over sturingsmechanismen
en een zekere bescheidenheid bij de hantering van het begrip kernver–
antwoordelijkheden van de overheid. Deze leden konden tegen die
achtergrond instemmen met de voorzichtige benadering van het aanvan–
kelijke wetsvoorstel. Wel vroegen zij zich af, waarom de overheid ook de
hoofdlijnen voor het personeelsbeleid moet vaststellen. Ook wilden zij
een nadere uiteenzetting over de bevoegdheden vooraf van de overheid.

De leden van de C.D.A.-fractie waardeerden de uitvoering uiteen–
zetting over de openbare en bijzondere instellingen voor hoger onderwijs.
De nieuwe sturingsconceptie verkleint inderdaad de verschillen in
vrijheidsgraden tussen openbare en bijzondere instellingen, hoewel
terecht fundamentele verschillen blijven bestaan tussen het openbaar en
bijzonder hoger onderwijs. De grotere beleidsruimte voor de Rijksuniver–
siteiten op personeelsgebied is overigens toe te juichen. Deze leden
waren wel verrast door de opvatting, dat door de wisselende duiding van
bepalingen als deugdelijkheidseis of als andere voorwaarden voor bekos–
tiging, geen uitspraken kunnen worden gedaan over de vraag welke
bekostigingsvoorwaarden tot deugdelijkheidseis moeten worden
gerekend.

De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening dat de Tweede
Kamer ook bij een vergroting van de autonomie van de instellingen in
staat moet worden gesteld de regering te controleren inzake haar rol bij
het cyclische en acyclische proces van planning. De vraag of het HOOP
daartoe het aangewezen instrument is, of de jaarlijkse behandeling van
de rijksbegroting, kan pas worden beantwoord wanneer meer duide–
lijkheid bestaat over de vormgeving van de WHW. Ook de eventuele
terugkeer van het ontwikkelingsplan, het kader waarbinnen de instel–
lingen de eigen verantwoordelijkheid kunnen waarmaken, speelt daarbij
een rol.

Terecht - aldus de leden van de fractie van de V.V.D. - zegt de
memorie van toelichting dat een overheid die op meer globale wijze
stuurt .... zich zal voorzien van sobere, maar heldere besturingsinstru–
menten.... en zal zorgen voor een adequate toedeling van bevoegdheden.
Die bevoegdheden zijn mede nodig om, waar de overheid terecht -
aanvullende - wenst te beschikken over een eigen systeem van kwali–
teitsbeoordeling, zodanig op te kunnen treden teneinde te verzekeren dat
er voldoende afgestudeerden van kwalitatief hoog niveau blijven komen,
die in de juiste richting zijn opgeleid. Die bevoegdheden zij tevens nodig
om te kunnen blijven zorgdragen voor voldoende zinvolle kennisver–
nieuwing. De overheid moet dus over bevoegdheden kunnen beschikken
om het bestel als zodanig optimaal te kunnen laten functioneren. Op dat
punt maakte het oorspronkelijke wetsvoorstel een heldere keuze,
neergelegd in de artikelen 5.2 en 5.3 waarbij in het bijzonder genoemd
moet worden artikel 5.3 onder c op grond waarvan de minister kan
besluiten tot het ontnemen van een onderdeel van een sector indien de
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verzorging van dat onderdeel «ondoelmatig» is. In de memorie van
toelichting werd gesproken over «macro-doelmatigheid» als
toetsingsnorm. Hoewel die norm tijd– en situatie gebonden is, geeft de
verankering van die norm in de wet de minister een titel om ondoelma–
tigheid in de inrichting en werking van het bestel tegen te gaan. In de
nota van wijziging wordt niet alleen het aggregatieniveau, waarop
eventueel kan worden ingegrepen, gewijzigd, ook worden de gronden
waarop van de zijde van de overheid corrigerend kan worden
opgetreden, beperkt. Naar het oordeel van de leden van de V.V.D.-fractie
wordt hierdoor een onevenwichtige situatie gecreëerd in de noodzake–
lijke evenwichtige verhouding tussen overheid en bestel in een gederegu–
leerde context.

Het ging de leden van de V.V.D.-fractie er allereerst om dat de
overheid, die terugtreedt, wel over de vereiste informatie moet kunnen
beschikken om de dialoog met het bestel op goede wijze te kunnen
voeren, mede omdat uiteindelijk de overheid verantwoordelijkheid draagt
voor de kwaliteit en beslist over het verlenen en/of intrekken van de
bekostiging.

Daarnaast moet de overheid over instrumenten kunnen beschikken om
onvoldoende zelfregulering te kunnen corrigeren en in het uiterste geval
om een negatief oordeel over het kwalitatief functioneren van een
instelling of een onderdeel ervan dan wel het ondoelmatig functioneren
van bestel te kunnen laten volgen door een negatief bekostigingsbesluit.
Het was de leden van de V.V.D.-fractie opgevallen dat de regering uit het
wetsvoorstel een aantal elementen had verwijderd, zoals het goedkeu–
ringsrecht op de instellingsbegroting en het afschaffen van het ontwikke–
lingsplan, welke alleen en in combinatie met elkaar de overheid een
goede basis kunnen verschaffen om op een goede wijze en met
erkenning van de onderscheiden verantwoordelijkheden de dialoog te
voeren en tot beslissingen te kunnen komen. De leden van de
V.V.D.-fractie betreurden deze stap, zagen de voordelen ervan niet in en
verzochten de regering om heroverweging dienaangaande. De regering is
van opvatting dat het verschuiven van de input– naar de outputbekos–
tiging ertoe moet leiden dat de beoordeling van al dan niet gerealiseerd
beleid achteraf moet plaatsvinden. De leden van de V.V.D.-fractie waren
het in beginsel met die benadering eens, maar vroegen zich af of die
controle achteraf - hoe ook ingevuld - wel goed ingevuld kan worden als
niet vooraf enig inzicht bestaat op wat de instellingen nastreven.
Bovendien is het de vraag of bijsturen achteraf mede uit het oogpunt van
doelmatigheid, ook gelet op de in het wetsvoorstel aangebrachte wijzi–
gingen, feitelijk nog wel mogelijk is. Ook wederzijdse afstemming vooraf
is door de gekozen constructie nauwelijks mogelijk. De leden van de
V.V.D.-fractie kozen evenals de regering voor vergroting van beleids–
vrijheid, maar wel in een kader waarbinnen doelstellingen en uitkomsten
helder met elkaar kunnen worden geconfronteerd en waarin de belangen
van het geheel ten opzichte van de delen zorgvuldig gewogen kunnen
worden. Afstemming tussen nationaal beleid en instellingsbeleid, waar
nodig, vormde destijds de aanleiding voor het tot standbrengen van een
landelijk Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan. Is die noodzaak door de
gemaakte keuze komen te vervallen?

De leden van de V.V.D.-fractie wensten aan dit oorspronkelijke
uitgangspunt vast te houden, derhalve ook het goedkeurings– en vernieti–
gingsrecht te handhaven en de gronden voor onthouding van
goedkeuring en voor vernietiging in de wet te regelen.

De leden van de fractie van de S.G.P. meenden dat de relatie tussen
overheid en instellingen van hoger onderwijs met dit wetsvoorstel wordt
gewijzigd. In plaats van het stellen van procedurele regels vooraf op
grond waarvan de overheid het onderwijs bekostigt, zal de nadruk liggen
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op de output van de instellingen die als factor voor bekostiging een
belangrijke rol gaan spelen. De leden van de fractie van de S.G.P. waren
van mening dat dit een wezenlijke verschuiving betekende in de relatie
tussen de overheid en het onderwijs, waarbij artikel 23 van de Grondwet
een belangrijke rol speelt. Volgens artikel 23 van de Grondwet wordt het
openbaar onderwijs bij de wet geregeld zowel op het punt van de
deugdelijkheid als op het punt van de bekostiging . Voor het bijzonder
onderwijs gelden de deugdelijkheidsvereisten tegelijk als bekostigmgs
voorwaarden. De voorwaarden voor bekostiging zijn opgenomen in
artikel 1.7, lid 3. In feite gaat het in dit artikel om de deugdelijkheids–
eisen die de overheid aan het onderwijs stelt, zo meenden deze leden.
Voor zowel het bijzonder onderwijs als voor het openbaar onderwijs
gelden die deugdelijkheidseisen als voorwaarde voor bekostiging. Krijgt
de relatie van de overheid ten opzichte van instellingen van openbaar
onderwijs niet hetzelfde karakter als de relatie van de overheid ten
opzichte van instellingen van bijzonder onderwijs? In hoeverre wordt
daarmee recht gedaan aan het verschil in verantwoordelijkheid van de
overheid ten opzichte van beide soorten van onderwijs, zoals dat in
artikel 23 van de grondwet gestalte heeft gekregen? Ten opzichte van
het openbaar onderwijs heeft de overheid in dit wetsvoorstel de keus
tussen of bekostiging als aan de deugdelijkheidseisen is voldaan of niet
bekostiging wanneer niet aan die vereisten wordt voldaan.

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of de overheid in zijn verant–
woordelijkheid voor het openbaar onderwijs geen middelen nodig heeft
die de instelling eventueel kunnen dwingen tot het naleven van de
deugdelijkheidseisen? Wij denken daarbij aan het treffen van een
voorziening wanneer het bestuur van de instelling van een faculteit zijn
taak verwaarloost, zoals in artikel 10.26 wordt voorgesteld. Kan de
overheid op grond van dit artikel ook ingrijpen wanneer de kwaliteit van
het onderwijs te wensen over laat? De vraag rijst waarom het openbaar
hoger onderwijs niet verbijzonderd wordt, nu de overheidsbemoeienis
met openbaar en bijzonder onderwijs nauwelijks meer wezenlijke
verschillen kent. Zonder daar zelf direct een voorstander van te zijn,
wilden de leden van de fractie van de S.G.P. deze vraag toch aan de
regering voorleggen. Een belangrijk onderdeel van die eisen is de kwali–
teitszorg . De leden van de fractie van de S.G.P. wilden op dit punt meer
duidelijkheid. Wanneer de kwaliteitszorg als een louter procedurele
voorwaarde gezien wordt, in die zin dat instellingen worden verplicht op
een bepaalde wijze de kwaliteit van hun werk te toetsen, dan kan deze
gezien worden als een deugdelijkheidsvereiste. Echter, in het
wetsvoorstel krijgt de kwaliteitszorg een duidelijk inhoudelijke, norma–
tieve betekenis. Hoe verhoudt zich dat met de vrijheid van onderwijs,
waarbij instellingen voor bijzonder onderwijs inhoudelijk verantwoordelijk
zijn voor het gegeven onderwijs en de overheid op afstand staat? Zijn
volgens de regering deugdelijkheid en kwaliteit aan elkaar gelijk? Heeft
kwaliteit niet veel meer een inhoudelijke betekenis, die gezien moet
worden in het licht van de doelstelling waarmee onderwijs gegeven
wordt? En in hoeverre kan de overheid die relatie met deze doelstelling
leggen? Op welke wijze zal bij de kwaliteitsbeoordeling onderscheid
gemaakt worden tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs?
Worden voor het bijzonder en voor het openbaar hoger onderwijs
verschillende criteria aangelegd? In het deel over het centrale register
opleidingen wilden de leden van de fractie van de S.G.P. op enkele
aspecten die met de kwaliteit van het onderwijs samenhangen nader
terugkomen.

Een belangrijke doelstelling van dit wetsvoorstel is het terugdringen
van de overheidsinvloed op het hoger onderwijs en het geven van meer
verantwoordelijkheid en autonomie aan de instellingen van hoger
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onderwijs. In grote lijnen stonden de leden van de fractie van de S.G.P.
positief ten opzichte van dit streven. De overheid behoudt evenwel naar
hun mening een eigen verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel had de overheid de beschikking
over het zogenaamde missie-budget en kon zij ingrijpen op grond van
macro-doelmatigheid, op grond van de kwaliteit en kon zij de instroom
van studenten beperken op grond van arbeidsmarkt-criteria. In de eerste
nota van wijziging zijn de aangrijpingspunten voor de overheid terugge–
bracht tot twee: de kwaliteit van het onderwijs als voorwaarde voor
aanwijzing en bekostiging en de beperking van de instroom van
studenten op grond van de maatschappelijke behoeft aan onderwijs,
waaronder de arbeidsmarktbehoefte.

De leden van de fractie van de S.G.P. meenden dat de spreiding van
opleidingen daarmee vrijwel volledig een zaak van de instellingen zelf
wordt. Het is evenwel de vraag of de instellingen tot een macro–
doelmatige spreiding van de opleidingen komen. Het «vrije markt
principe» van vraag en aanbod, toegepast op opleidingen van hoger
onderwijs heeft volgens deze leden niet automatisch te leiden tot een
macro-doelmatige spreiding van opleidingen. Of ziet de regering dit
anders, vroegen deze leden. Instellingen kunnen op instellingsniveau een
doelmatige beslissing nemen, die macro gezien ondoelmatig is. Twee
instellingen in een regio kunnen bijvoorbeeld een bepaalde opleiding
verzorgen. Beide opleidingen trekken weinig studenten, zijn relatief duur
en daarom wordt door beide instellingen besloten met de opleiding te
stoppen. Beide besluiten zijn voor de instellingen zelf doelmatig, maar
voor de regio niet.

Uiteraard is belangrijk dat instellingen het aanbod van opleidingen op
elkaar afstemmen en coördineren. Voor de leden van de S.G.P.-fractie is
het de vraag of dat ook optimaal gebeurd. Hoe is die samenwerking
tussen de instellingen van wetenschappelijk onderwijs en van hoger
beroepsonderwijs? Welke rol spelen de VNSU respectievelijk de
HBO-raad in dat proces? Is het wenselijk dat de overheid zelf geen
middelen meer heeft om in te grijpen indien instellingen zelf niet tot
macro-doelmatige afspraken komen, vroegen deze leden?

Ook is het mogelijk dat instellingen opleidingen met weinig studenten
willen stoppen, omdat die relatief duur zijn. Internatiomal gezien kunnen
die opleidingen evenwel veel prestige hebben en daarmee voor een deel
het internationaal aanzien van «wetenschappelijk Nederland» bepalen.
Een voorbeeld daarvan zijn de opleidingen Oosterse talen aan de Rijks–
universiteit Leiden. Zou de regering het zonder meer accepteren dat de
Rijksuniversiteit Leiden deze studies zou stoppen (overigens wilden deze
leden hiermee niet suggereren dat de R.U.L. zulke plannen heeft)? En zo
nee, welke middelen heeft zij om zo'n besluit te voorkomen, vroegen de
leden van de S.G.P.-fractie. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zou het
zogenaamde, in Hoofdstuk 6 uitgebracht aan de orde komende missie–
budget hier mogelijk een uitkomst kunnen bieden. In de toelichting op de
eerste nota van wijziging stelt de regering dat zij voor het HBO in uitzon–
derlijke gevallen via een «agentschap» stimuleringsgelden wil geven ten
behoeve van HBO-opleidingen. Om welke reden ziet de regering af van
een soortgelijk middel voor het WO, vroegen deze leden? Is het niet
wenstelijk dat de overheld toch een effectief middel houdt, dat uiteraard
wel met de nodige terughoudendheid zou moeten worden ingezet, om in
te grijpen wanneer instellingen beslissingen nemen die macro gezien in
ieder geval zeer ondoelmatig zijn, vroegen de leden van de S.G.P.-fractie.

Voordat de leden van de G.P.V.-fractie daarop nader ingingen, consta–
teerden zij dat invoering van de nieuwe besturingsfilosofie een aantal
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consequenties heeft voor de relatie openbaar en bijzonder onderwijs. Zij
doelden daarbij in de eerste plaats op de vraag van met name de Onder–
wijsraad of de vergrote autonomie van de instellingen voor openbaar
hoger onderwijs zich wel verdraagt met art. 23 van de Grondwet. Punt in
het geding lijkt te zijn of het woord «geregeld» in art. 23, derde lid
Grondwet inhoudt dat de wetgever ten aanzien van openbare instellingen
op minitieuze wijze de inrichting van de instelling moet regelen of dat zij
ook kan volstaan met minder omvangrijke en gedetailleerde bepalingen.
In het laatste geval laat zij meer over aan de organen binnen de
instelling, zonder dat dit tekort doet aan de eindverantwoordelijkheid van
het bevoegd gezag. De leden van de G.P.V.-fractie hadden vooralsnog
geen argumenten kunnen vinden waarom deze laatste opvatting niet in
overeenstemming zou zijn met de grondwettelijke verplichte regeling van
het openbaar onderwijs. Zij waren voor wat betreft dit aspect dan ook
geneigd in te stemmen met de conclusie in de memorie van toelichting
dat de regeling van het openbaar hoger onderwijs, zoals voorgesteld in
het voorliggende wetsvoorstel strekt tot uitvoering van deze grondwette–
lijke opdracht.

Vervolgens constateerden de leden van de G.P.V.-fractie dat er vanaf
is gezien in het wetsvoorstel een bepaling op te nemen dat bepaalde
artikelen voorwaarden voor bekostiging (en erkenning, dan wel alleen
voorwaarde voor bekostiging) zijn voor het bijzonder hoger onderwijs èn
regelen voor het openbaar onderwijs. Volgens de memorie van
toelichting ligt in deze traditioneel gebruikelijke bepalmg impliciet
besloten dat daarin niet genoemde bepalingen die wel van toepassing
zijn op het bijzonder onderwijs, directe werking hebben. Naar de mening
van de regering is het niet noodzakelijk een dergelijke bepaling op te
nemen in dit wetsvoorstel omdat het karakter van de wettelijke
bepalingen een constitutioneel gegeven is. In de sancties op de niet
naleving van de voorwaarden komt het verschillende karakter tot
uitdrukking. De leden van de G.P.V.-fractie vroegen zich desondanks af
welke gevolgen een en ander zal hebben voor het verschil tussen
openbaar en bijzonder onderwijs. Immers door versterking van de
autonomie van de instellingen zal het aantal regels voor het openbaar
onderwijs sterk afnemen, sterker dan het aantal bekostigingsvoor–
waarden voor het bijzonder onderwijs. Beide soorten instellingen krijgen
meer beleidsvrijheid, al is er verandering voor het openbaar onderwijs
ingrijpender dan voor het bijzonder onderwijs. Krijgen veel regels die
voor het openbaar onderwijs gelden daardoor eigenlijk niet het karakter
van bekostigingsvoorwaarden, zoals in geval van artikel 7.24.a? Is
daarmee de conclusie gerechtvaardigd dat de verschillen tussen
openbaar en bijzonder onderwijs drastisch zullen verminderen? Beoogt
de regering een dergelijke ontwikkeling en zijn de gevolgen van een
dergelijke ontwikkeling voor de relatie openbaar en bijzonder onderwijs
voldoende duidelijk?

Ook met het oog op een dergelijke ontwikkeling achtten de leden van
de G.P.V.-fractie het van belang dat binnen het concrete wettelijke kader
voor het bijzonder onderwijs voldoende waarborgen en mogelijkheden
aanwezig zijn om zichzelf te ontplooien.

2.2. Onderzoek

De leden van de C.D.A.-fractie hadden behoefte aan een aparte
beschouwing over het door de overheid bekostigde wetenschappelijke
onderzoek op universiteiten en in onderzoeksinstellingen. Zij herinnerden
de regering aan hun opstelling in de debatten in de Tweede Kamer,
waarbij zij stelden, dat bij het door de overheid bekostigde wetenschap–
pelijke onderzoek gekomen moest worden tot gedragscode bij
onderzoek. Deze leden gaven er de voorkeur aan de verplichte totstand–
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brenging van een dergelijke gedragscode in het onderhavige
wetsvoorstel te regelen. Deze leden zagen niet in, waarom alleen met
betrekking tot dierproeven tot een regeling is gekomen.

De leden van de C.D.A.-fractie waren voorts van oordeel, dat de
instelling de vrijheid moet hebben inzake de concrete inhoud van de
gedragscode de eigen verantwoordelijkheid te dragen. Deze leden
hadden met belangstellmg kennis genomen van de «University-lndustry
Guidelines» gehanteerd op de Duke-University te Durham (U.S.A.)

Zij vroegen zich af of dergelijke richtlijnen ook in het Nederlandse
onderzoeksbestel bestaan en of de regering van oordeel is, dat het
publieke karakter van het onderzoeksbestel dergelijke richtlijnen voor het
contractonderzoek noodzakelijk maakt. Op bestemde plaatsen in de wet
zou, naar de mening van de leden van de C.D.A.-fractie aangegeven
dienen te worden, dat ook dergelijke kwaliteitsaspecten van het weten–
schappelijk onderzoek integrale onderdelen vormen van het systeem van
kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole. Zij vroegen hierover het oordeel van
de regering.

De kwaliteitsbeoordeling van het wetenschappelijk onderzoek dient
trouwens, naar de mening van deze leden, meer expliciet in het
wetsvoorstel aan de orde te komen. Zij vroegen de regering aan te geven
welke mogelijkheden zij hiertoe zagen. Deze leden hadden kennisge–
nomen van de beschouwing van de regering over de versterking van de
tweede geldstroom en waren benieuwd naar de uitkomst van het overleg,
ook omdat mogelijk een heroriëntatie nodig is op de plaatsbepaling van
NWO. Zij wilden nog wel opmerken, dat zij de indruk hadden dat de
universiteiten zelf, aangespoord door de werkwijze van de NWO meer
dan voorheen gericht bezig waren met stimulering en kwaliteitsverhoging
van het eerste-geldstroom-onderzoek.

Gesteld wordt dat versterking van de kwaliteit en het zichtbaar maken
van onderzoek gewenst is. De leden van de fractie van de P.v.d.A. beluis–
terden hier dat er bij de bewindslieden twijfels bestaan ten aanzien van
de kwaliteit van het onderzoek op Nederlandse universiteiten. Zij
nodigden de regering uit hen hierin meer inzicht te verschaffen, met
name in vergelijking met het internationale onderzoekspeil.

Tevens verzochten deze leden de regering om een heldere uiteen–
zetting over hoe precies de relatie tussen onderwijs en onderzoek moet
zijn, er vanuit gaande dat onderwijs en onderzoek aan elkaar zijn
gekoppeld. De regering ziet in de kwaliteit van het onderzoek een reden
de tweede geldstroom in de komende jaren belangrijker te maken ten
koste van de omvang van de eerste geldstroom. Dit om kwaliteitsconcur–
rentie tussen vakgroepen en onderzoekers te versterken en het instel–
lingsbesturen het gemakkelijker te maken minder goed functionerende
vakgroepen te laten afbouwen. Vanuit de basisgedachte dat het een
goede zaak is de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en meer
sturing terzake mogelijk te maken wilden de leden van deze fractie de
volgende kritische opmerkingen plaatsen.

Bij de behandeling van het HOOP 1990 stelden de leden van de fractie
van de P.v.d.A. reeds, dat zij het standpunt deelden, dat de tweede
geldstroom moet worden uitgebreid. Zij achtten het echter problematisch
dat in een situatie waarin met name de universiteiten steeds meer
studenten moeten opleiden, terwijl het macro-budget niet of nauwelijks
toeneemt, de eerste geldstroom opnieuw wordt beperkt. Hierdoor zou
gedurende de opleiding van studenten in het wetenschappelijk onderwijs
wellicht onbedoeld de samenhang tussen onderwijs en onderzoek in het
gedrang komen. Zij wilden van de bewindslieden vernemen, in hoeverre
dit risico aanwezig is. Ten tweede wilden deze leden vernemen, waarom
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overheveling van de geldstroom naar het NWO automatisch leidt tot
kwaliteitsverbetering. En of deze overheveling automatisch leidt tot meer
flexibiliteit, zonder dat bureaucratische neveneffecten ontstaan.
Aandacht vroegen zij voor de gedachte die leeft bij de VSNU, dat niet
het geld moet worden overgeheveld naar het NWO, maar dat het NWO
een zeer belangrijke adviesfunctie zou moeten krijgen binnen de universi–
teiten ten aanzien van het onderzoeksbeleid. Het voordeel dat zij hierin
zagen is, dat de adviesfunctie zich dan kan richten op de wetenschappe–
lijke zwaartepunten die universiteiten vormen, waardoor niet het risico
wordt gelopen dat het NWO, los van zwaartepunten, onderzoek kan gaan
subsidiëren dat niet past in de beleidsvisie van de universiteit zelve.
Vervolgens vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie de regering om uit
te leggen, waarom naar hun mening het stelsel van voorwaardelijke
financiering er onvoldoende toe heeft bij gedragen, dat slechte
vakgroepen verdwijnen of worden afgebouwd. Daarnaast vernamen zij
gaarne of de bewindslieden voldoende inzicht hebben in de gevolgen die
deze geldstroom-verlegging kan hebben voor de «eigen» inspanning die
universiteiten zullen leveren aan onderzoeksactiviteiten. Of zal dit juist
leiden tot verstarring van het onderzoek dat gefinancierd wordt uit de
eerste geldstroom, zoals de VSNU stelt. Daarnaast hadden deze leden
graag inzicht in de mogelijke wachtgeld-gevolgen van dit beleid. Wie is
voor deze gevolgen financieel verantwoordelijk? Restte hen de
opmerking over het stringente afwijzen van bekostiging van overheids–
zijde van het HBO-onderzoek. In hoeverre spreekt het voor zich, dat in
het hoger onderwijs uitsluitend van overheidswege het onderzoek binnen
het WO wordt bekostigd? Zij nodigden de bewindslieden uit om te
reageren op de opmerking van de NIRIA dat bijvoorbeeld ontwerpersop–
leidingen uitsluitend toegepast onderzoek betreffen en derhalve thuis
horen in het HBO.

De knelpunten in het onderzoeksbeleid, zoals de minister die signaleert
en die ertoe leiden dat de beoordeling van het wetenschappelijk
onderzoek in ons land te ongedifferentieerd plaatsvindt en niet leidt tot
heldere bestuurlijke consequenties, worden door de leden van de
V.V.D.-fractie onderschreven. Zij deelden evenwel niet de daaruit
getrokken conclusie dat dus vergroting van de tweede geldstroom nodig
is. Er is wellicht best reden voor vergroting van de tweede geldstroom,
maar dan niet op grond van constateringen en conclusies in (de
toelichting bij) de nota's van wijziging. De leden van de V.V.D.-fractie
opteerden, zoals hiervoor aangegeven, voor het tot stand brengen van
een heldere intermediaire structuur en bovendien voor een herziening
van de bestuurlijke organisatie van de instellingen waardoor oordelen
over wetenschappelijk onderzoek een adequate bestuurlijke vertaling
krijgen.

Zelfregulering bij de instellingen staat in het wetsvoorstel voorop, zo
constateerden de leden van de V.V.D.-fractie. In dat licht bezien
plaatsten zij de nodige vraagtekens bij de uiteenzetting in de toelichting
bij de nota van wijziging op het gebied van het wetenschappelijk
onderzoek. Omdat een negatief oordeel over onderzoekprojecten naar de
mededeling van de minister niet eenduidig leidt tot bestuurlijke conse–
quenties, is het nodig dat in de komende jaren de rol van de tweede
geldstroom in het wetenschappelijk onderzoek wordt vergroot. Sluit die
benadering wel aan bij een op versterking van zelfregulering gericht
systeem, zo vroegen deze leden. Moet niet veel eerder worden gezorgd
voor het wegnemen van de knelpunten en problemen op grond waarvan
een negatief oordeel over onderzoeksprojecten niet eenduidig leidt tot
bestuurlijke consequenties, zonder afbreuk te doen aan de noodzaak om
sterker dan voorheen op nationaal niveau prioriteiten op onderzoeks–
gebied te stellen en fondsen beschikbaar te houden voor vernieuwingen?
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Met andere woorden: is hier niet sprake van een belemmerende factor
in de besluitvormingsstructuur en moet deze dan niet worden wegge–
nomen. Ook het stellen van nationale prioriteiten en het beschikbaar
hebben van gelden voor nieuwe prioriteiten, krijgt naar het oordeel van
de leden van de V.V.D.-fractie te weinig aandacht. In de memorie van
toelichting bij het voorliggende wetsvoorstel wordt opgemerkt: «Voor
zelfstandige oordelen over kwaliteit en inhoud van onderzoek en
onderwijs is de overheid noch geëquipeerd noch gelegitimeerd». Dat
gezegd zijnde en aannemende dat de regering van oordeel is dat
negatieve oordelen over onderzoekprojecten wel tot eenduidige bestuur–
lijke consequenties moeten leiden en dat het dringend nodig is om op
nationaal niveau sterker dan voorheen prioriteiten op onderzoeksgebied
te stellen welke in de onderzoeksprogramma's van de instellingen
moeten worden gerealiseerd, is het voor de leden van de V.V.D.-fractie
de vraag waarom de regering geen voorstellen doet voor het creëren van
een intermediaire structuur die kan adviseren over de richting, waarin het
wetenschappelijk onderzoek zich zou moeten ontwikkelen? Waarom doet
de regering geen voorstellen over de te stellen prioriteiten en posteriori–
teiten en de daaraan te verbinden allocatiebeslissingen tussen weten–
schapsgebieden c.q. instellingen, zo vroegen deze leden? Een daartoe
strekkende suggestie staat niet alleen te lezen in het in juni jl. door de
Commissie Wetenschap en Technologiebeleid van de V.V.D. uitge–
brachte rapport «Concreet zicht op een nieuw onderzoeklandschap - een
visie op de wetenschappelijke infrastructuur in Nederland», maar ook in
het rapport van de Wiardi Beckman Stichting «Hoger Onderwijs in de
jaren negentig» waarin zelfs het Engelse systeem als voorbeeld wordt
genoemd. Graag ontvingen de leden van de V.V.D.-fractie een uitvoerige
reactie terzake. Waarom heeft de regering niet voor een dergelijke
aanpak gekozen?

De leden van de fractie van Groen Link vroegen hoe zich naar de
mening van de regering haar primaire verantwoordelijkheid voor
ongebonden onderzoek verhield met de keuze de onderzoeksvraag meer
en meer aan het NWO over te laten? Deze leden vroegen zich ook af hoe
de regering de rol van het bedrijfsleven in het wetenschappelijk
onderzoek zag? Zag de regering de instelling van bijzondere hoogleraar–
schappen door of vanwege sectoren in het bedrijfsleven als een
gunstige? Ook wanneer deze hoogleraren zich als spreekbuis van een
dergelijke sector zouden opstellen?

De leden van de fractie van de S.G.P. waren van mening dat het
wetenschappelijk onderzoek in tegenstelling tot het hoger onderwijs in
dit wetsvoorstel slechts weinig aandacht heeft gekregen. Zij vroegen of
er bijvoorbeeld geen behoefte was aan een wettelijke regeling inzake de
opleiding tot assistenten in opleiding (a.i.o.'s) en de bewaking van de
kwaliteit daarvan. Op dit moment is de regeling met betrekking tot de
opleiding van assistenten in opleiding (a.i.o) weinig gestruktureerd.
Weliswaar zijn er een aantal a.i.o.-netwerken opgebouwd, maar die
omvatten lang niet alle a.i.o.'s en kunnen sterk van elkaar verschillen.
Bovenstaande leden zagen een reactie van de regering op dit punt met
belangstelling tegemoet.

In de eerste nota van wijziging wordt voorgesteld om gelden van de
lump-sum bekostiging over te hevelen naar de NWO. Op deze wijze zou
de kwaliteit van het onderzoek bevorderd worden. De leden van de
fractie van de S.G.P. wensten hierover een nadere verklaring. In het
algemeen wordt er in dit wetsvoorstel naar gestreefd om de instellingen
zelf meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven. Daarbij behoort
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ook de bewaking van de kwaliteit van het onderzoek waarvoor de instel–
lingen zelf primair verantwoordelijk zijn.

Wordt dat streven niet doorkruist door een vermindering van de eerste
geldstroom ten bate van de tweede geldstroom? Wat is de visie van de
regering op de toekomstige rol van het NWO in relatie tot de instellingen
van wetenschappelijk onderzoek? Op welke wijze zullen de eerste en de
tweede geldstroom op elkaar worden afgestemd? In de nota van
wijziging wordt gesteld dat de beoordeling van het voorwaardelijk
gefinancierd onderzoek te ongedifferentieerd is om het streven naar
excellent onderzoek via deze weg te bevorderen. Op welke wijze wil de
regering de beoordeling van onderzoek in de tweede geldstroom verbe–
teren? En is het niet tegenstrijdig om de tweede geldstroom te
versterken, zolang de beoordeling van via die geldstroom gefinancierd
onderzoek nog te wensen overlaat, zo vroegen de leden van de fractie
van de S.G.P. tenslotte?

Hoofdstuk 3. Bestuurlijke relaties tussen overheid en instel–
lingen voor hoger onderwijs en wetenschapplijk onderzoek

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de uitgangspunten voor
de bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en instellingen. Ingegrepen
wordt pas dan wanneer zelfregulering niet aanvaardbare gevolgen heeft.
Correctie achteraf heeft daarbij voorrang boven sturing vooraf, met
globaliteit als kenmerk. Normen en doelvoorschriften zijn van betekenis
voor de rechtszekerheid, redelijkheid en behoorlijk bestuur. Wel stelden
deze leden de vraag, hoe en met welke intensiteit de toetsing van de
zelfregulering plaatsvindt, temeer waar de betekenis van de kwaliteitsbe–
waking toeneemt met de mate van zelfregulering. Heeft de Inspectie
daartoe voldoende mogelijkheden?

De leden van de C.D.A.-fractie achtten de programmeervrijheid één
van de belangrijke aspecten in het kader van de bestuurlijke relaties.
Verwijzend naar een polemiek tussen van Vught (CSHOB) en Mertens
(O&W) in het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (1989/7 en 1988/6)
citeerden deze leden de eerstgenoemde auteur over het aspect van
programmeervrijheid in het hoger onderwijs «dat de vraag dan ook niet
zozeer is welke mate van variëteit door de overheid mogelijk moet
worden gemaakt (..maar) hoe kan worden voorkomen dat de variëteit
door de overheid onnodig wordt gelimiteerd». Tegen die achtergrond
dringt de vraag naar keuze tussen de sector als aangrijpingspunt of het
register als instrument zich op. Sommige knelpunten van het register
zoals indeling en bekostiging gelden ook voor de sectorale aanpak. Deze
leden wezen op de grenzen en de interne differentiatie. Van belang is
ook het verschil in doelmatigheid op het macroniveau.

De leden van de C.D.A.-fractie vreesden voorts, dat bij een systeem
van registratie opleidingen eerder uitgesloten kunnen worden dan in de
sectorale benadering. De sector lijkt beter hanteerbaar en minder
bureaucratische rompslomp op te leveren en daarmee ook uit beheers–
matig oogpunt te verkiezen, aldus deze leden, die erkenden dat de sector
minder aansluit op de ontwikkeling naar meer vrijheden. Deze leden
vroegen, of de sector niet een goede middenweg biedt tussen het
streven naar meer vrijheden en de toch noodzakelijke ordening. Vereiste
is wel programmeervrijheid binnen de sector, alsmede enige flexibiliteit
in de grenzen. Zij vroegen daarbij ook aandacht voor het aspect van
bekostiging, de wettelijke grondslag en de verhouding tot het bestuursre–
glement, punten die trouwens ook bij de handhaving van het centrale
register van betekenis zijn.
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De leden van de C.D.A.-fractie achtten de schets van het toekomstige
sturingsnetwerk duidelijk, hoewel bij het eventueel loslaten van de sector
natuurlijk een ander netwerk gaat optreden. Het aangeduide netwerk
biedt ruimte voor de profilering van de instellingen, zonder bemoeienis
van de overheid. Ook biedt het netwerk meer vrijheden voor het perso–
neelsbeleid en wellicht ook voor de huisvesting. De vraag is wel of met
het vervallen van het ontwikkelingsplan voldoende gegevens beschikbaar
komen voor de reguliere sturing door de overheid.

Hoofdstuk 4. Het bestel van hoger onderwijs– en onderzoek–
voorzieningen

4.1. Ste/sel

De leden van de C.D.A.-fractie stelden vast dat de primaire verant–
woordelijkheid van de overheid kennelijk ligt in de instandhouding van
een toereikend stelsel van voorzieningen voor hoger onderwijs en weten–
schappelijk onderzoek. De memorie van toelichting spreekt terecht van
een geïntegreerd planningskader waarin een viertal groepen zijn te
onderscheiden:

- de bekostigde universiteiten, hogescholen en de open universiteit;
- eventueel: instellingen die aangewezen sectoren omvatten;
- de academische ziekenhuizen;
- de KNAB, de KB en NOW inclusief de instituten.
Deze leden konden instemmen met deze opbouw van het stelsel, zij

het dat de positie van het onderzoek in de onderscheiden groepen en
ook daarbinnen verschillend is. Zij doelden met name op het vraagstuk
van het onderzoek aan de universiteiten tegenover dat van KNAB, KB en
vooral NOW. En zij wezen vooral op het discussiepunt over het
onderzoek binnen het HBO dat niet structureel bekostigd wordt. Een
grotere helderheid is nodig, temeer waar wel startsubsidies voor toepas–
singsgericht onderzoek worden toegekend.

Gesteld wordt, zo constateerden de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat
de primaire verantwoordelijkheid van de overheid niet is gelegen in
instandhouding van de instellingen als zodanig, maar in de instand–
houding van een maatschappelijk als adequaat ervaren stelsel van
voorzieningen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Afzonderlijke instellingen zouden hieraan hun specifieke bijdrage moeten
leveren en om die reden is er noodzakelijkerwijs sprake van een geïnte–
greerd planningskader, zo wordt gesteld. De leden van de fractie van de
P.v.d.A. wilden meer inzicht in wat precies wordt verstaan onder een
geïntegreerd planningskader. Daarnaast wilden zij weten of als gevolg
van de invoering van dit wetsvoorstel instellingen autonoom zouden
kunnen beslissen zichzelf op te heffen, te privatiseren of zouden kunnen
fuseren met bijvoorbeeld instellingen uit binnen– en buitenland.

4.2. Open Univeristeit

De leden van de C.D.A.-fractie stelden het op prijs dat in de definitie
van werkzaamheden van de open universiteit (OU) een verruiming heeft
plaatsgevonden ten opzichte van de open universiteit. De vraag is wel of
de OU ook financiële ruimte krijgt voor nieuwe ontwikkelingen, en of die
ruimte ten koste gaat van de overige instellingen. Deze leden vroegen
voorts of een ontwikkeling van de OU naar een meer op de produktie van
courseware gerichte instelling wel past in de aanvankelijke taakstelling
van de OU.
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Ten aanzien van de open universiteit konden de leden van de fractie
van de P.v.d.A. zich niet aan de indruk onttrekken, dat de wet niet
duidelijk is over de specifieke positie van deze instelling. Waarom moet
de OU een andere positie innemen met betrekking tot kennisoverdracht
aan de maatschappij dan de reguliere instellingen? Kan de minister uit
leggen, zo vroegen deze leden, waarom de OU geen taak kan krijgen ten
aanzien van onderzoek, daar waar de wet juist beoogt onderwijs en
onderzoek in het wetenschappelijk onderwijs aan elkaar te koppelen en
dit juist volgens de regering het verschil markeert tussen het universitair
onderwijs en het hoger beroeps onderwijs. Daarnaast vroegen de leden
van de P.v.d.A.-fractie een verklaring over de passage die stelt dat de
open universiteit geen tussenvormen tussen HBO en WO mag
aanbieden.

Zij meenden namelijk dat dit een loos verbod is, aangezien studenten
zelf hun modulen kunnen uitkiezen. Zo kunnen studenten die dit wensen
een tussenvorm tussen HBO en WO creëren. Derhalve leek het deze
leden dat dit verbod als niet handhaafbaar moest worden beschouwd en
daarom beter geschrapt kon worden.

4.3. Indentiteit WO - HBO

De leden van de C.D.A.-fractie hechtten aan de eigen identiteit van
WO en het HBO, ook wanneer het WO en het HBO deel uitmaken van
een geïntegreerd stelsel van voorzieningen voor het hoger onderwijs.
Ook bij aanpassing aan veranderende maatschappelijke behoeften, blijft
een verschii bestaan in identiteit, profiel en functie van het HBO en het
WO.

Samenwerking tussen HBO en WO behoeft zeker niet te worden uitge–
sloten, maar dat behoeft niet te betekenen dat een vermenging van
identiteiten gaat ontstaan. De memorie van toelichting is tamelijk helder
over dit punt. In de nota van wijziging echter wordt aan hogescholen en
universiteiten de mogelijkheid geboden tot het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling. Het initiatief tot verdere samenwerking lijkt
ook mogelijk. Deze leden vroegen zich af of hiermee niet de weg wordt
ingeslagen van een te vergaande integratie. De toelichting is ook
tweeslachtig, omdat mengvormen van HBO en WO die hier herleidbaar
zijn naar een van de deelsytemen terecht afgewezen worden. De leden
van de C.D.A.-fractie pleitten tegen die achtergrond voor een eigen
plaats van HBO en WO.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zijn reeds jaren voorstander
van de mogelijkheid te komen tot verregaande samenwerking tussen
HBO– en WO-instellingen. Daarbij willen zij fusies niet wettelijk uitsluiten.
Hoewel zij van mening zijn, dat de mogelijkheid een gemeenschappelijke
regeling aan te gaan zoals genoemd in de nota van wijziging al een stap
in de goede richting is, vinden deze leden dat er nog steeds een te grote
huiver uit de tekst spreekt om het aan de instellingen zelf over te laten
hoe ver zij willen gaan met samenwerking. Zij wilden graag nader toege–
licht zien waarom in de memorie van toelichting wordt gesteld, dat
ervaringen uit het buitenland leren, dat fusie niet de gewenste richting is.
De wet moet huns inziens niets voorschrijven maar ook niets onmogelijk
maken. Daarbij wezen zij op initiatieven zoals die leven in bijvoorbeeld de
provincie Noord-Brabant. Dergelijke initiatieven dienen niet wettelijk
belemmerd te worden. Wanneer de minister van Onderwijs en Weten–
schappen in het HBO-journaal van juni 1990 stelt, dat hij wel bestuurlijke
fusies tussen HBO en WO wil, dan vroegen deze leden zich af, hoe dit
met de wettekst in de hand mogelijk is.
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Zij wilden in de wet benadrukt zien, dat het verschil tussen HBO en
WO niet fundamenteel maar gradueel is. Het WO richt zich op functies
waarin de nadruk ligt op werkzaamheden van fundamenteel-wetenschap–
pelijke aard. Het HBO op die van toegepast wetenschappelijke aard
Afgestudeerden in het HBO moeten in staat zijn om wetenschappelijke
ontwikkelingen te volgen, om de vertaalslag van wetenschap naar
toepassing te kunnen maken.

De leden van de P.v.d.A.-fractie achten samenwerking tussen HBO en
WO beter om de volgende redenen:

de samenwerking benadrukt de gelijkwaardigheid tussen HBO en WO,
het vergemakkelijkt - mede via selectieve propedeuse - de keuzes van
studenten, en zal leiden tot het opheffen van het vermeende statusver–
schil tussen deze twee entiteiten, waardoor mogelijk het stapelen van
hogere opleidingen wordt tegengegaan.

Zij nodigden de bewindslieden uit op deze visie uitvoerig te reageren.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met instemming kennisge–
nomen van het schrappen van het fusieverbod tussen HBO– en
WO-instellingen. Terecht wordt daarnaast gesteld dat HBO– en
WO-programma's naar hun onderwijsdoelstellingen herkenbaar moeten
blijven. Is hier, mede met het oog op de te verlenen civiele effecten, dan
geen onafhankelijke toetsing voor nodig, vroegen deze leden? Waarom
wordt de mogelijkheid om samen te werken door HBO– en WO-instel–
lingen uit een oogpunt van uiteindelijke overheidsverantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van het onderwijs niet voorzien van een goedkeurings–
vereiste, zo wilden de hier aan het woord zijnde leden weten?

Artikel 7a, lid 1 maakt mogelijk dat bepaalde bevoegdheden worden
overgedragen. Op grond van het voorgestelde artikel zou het naar het
inzicht van de hier aan het woord zijnde leden zelfs mogelijk kunnen zijn
dat zoveel bevoegdheden worden overgedragen dat een faculteit nog
slechts op papier bestaat, omdat de acitiviteiten plaatsvinden in het
samenwerkingsinstituut en de bevoegdheden ook daar berusten. Is het
inderdaad de bedoeling deze overdracht volkomen ongeclausuleerd
mogelijk te maken, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie zich af?

De leden van de D66-fractie konden instemmen met de gekozen weg
dat samenwerking tussen universiteiten en hogescholen mogelijk wordt,
ook via een gemeenschappelijke regelingen, maar dat institutionele
fusies voorlopig niet mogelijk zijn. De bezuinigings– c.q. schaaloperaties
uit het zeer recente verleden hebben ongetwijfeld een aanslag gepleegd
op die identiteit. In de nota van wijziging wordt gewezen op het streven
naar een gedifferentieerd hoger onderwijs stelsel waarbij HBO– en
WO-programma's wel duidelijk herkenbaar moeten blijven aan de hand
van de eindtermen die duidelijk herleidbaar moeten zijn tot het HBO of
het WO. De leden van de D66-fractie vroegen zich af waarop de herken–
baarheid van de eindtermen gebaseerd moet worden? Deze eindtermen
zijn thans niet omschreven en de begripsomschrijving van HBO en WO in
de wetten is weinig onderscheidend! Bovendien zullen programma's op
het snijvlak moeilijk realiseerbaar zijn. Er wordt immers gesteld dat
mengvormen die niet duidelijk herleidbaar zijn tot een subsysteem, niet
passen in het raamwerk van bestel. Betekent dit het einde van dit soort
programma's? De leden van de D66-fractie vreesden voor een kramp–
achtige omschrijving die de duidelijkheid niet ten goede zou komen.

De leden van de fractie van Groen Links stelden dat de regering
vasthoudt aan het onderscheid tussen HBO en WO. Gelet op de huidige
ontwikkelingen (universitaire journalistenopleiding, en andere
post-doctorale beroepsopleidingen) zou naar de mening van deze leden
de programmeervrijheid slechts leiden tot «branche-vervaging». Zij
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vroegen zich af of de regering die mening deelde? Ook vroegen zij zich af
waarom de regering mede in het licht van bovenstaande toch vasthoudt
aan het onderscheid?

De leden van de fractie van de S.G.P. hechtten op dit moment nog aan
het onderscheid dat gemaakt wordt tussen HBO-opleidingen en
WO-opleidingen. Zij vonden het dan ook positief dat in dit wetsvoorstel
dit onderscheid gehandhaafd blijft.

In het wetsvoorstel wordt door de eerste nota van wijziging het
mogelijk gemaakt dat er samenwerkingsverbanden tussen HBO– en
WO-instellingen komen. Komt hiermee ook de mogelijkheid dat instel–
lingen van WO in samenwerkingsverband ook HBO-opleidingen kunnen
verzorgen? Het onderwijsaanbod zal evenwel, volgens de memorie van
toelichting, herkenbaar moeten zijn naar HBO– of WO-eindtermen. In dit
verband vroegen de leden van de fractie van de S.G.P. of het niet zinvol
zou zijn een omschrijving te geven van wetenschappelijk onderwijs en
hoger beroepsonderwijs, zoals nog in de wet Wetenschappelijk onderwijs
en de Wet hoger beroepsonderwijs staat vermeldt. Dat kan dan als toets–
steen dienen of een programma een hoger beroepsopleiding of een
wetenschappelijke opleiding is? Het onderscheid dat in dit wetsvoorstel
gemaakt wordt tussen een instelling van WO en een instelling van HBO
wordt immers minder relevant naarmate er meer samenwerkingsver–
banden bestaan, zo stelden de leden van de S.G.P.-fractie. Op langere
termijn daarentegen kunnen zich in het wetenschappelijk onderwijs
ontwikkelingen voordoen die een scheiding tussen het HBO en het WO
niet meer rechtvaardigen. Dit zou het geval zijn wanneer onderwijs en
onderzoek in het WO steeds meer uit elkaar groeien, waardoor het
onderwijs steeds meer het karakter krijgt van een beroepsopleiding. Dit
wetsvoorstel is bedoeld om de struktuur van het hoger onderwijs voor de
langere termijn vast te leggen. In hoeverre kan het aangebrachte
verplichte onderscheid stagnerend werken op de verdere ontwikkelingen
van het hoger onderwijs? De leden van de S.G.P.-fractie vroegen ook of
in alle omstandigheden een opleiding tot een van beide soorten
onderwijs gerekend wordt? Aan welke criteria wordt dan bepaald tot
welk soort onderwijs de opleiding behoort, vroegen deze leden?

4.4. Academische ziekenhuizen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden geen behoeft aan een nadere
discussie over de plaats van de academische ziekenhuizen, nu het
wetsvoorstel ter aanpassing van de vigerende bepalingen inmiddels door
de Tweede Kamer is aanvaard. Wel vroegen deze leden, of de
(technische) inpassing van de wettelijke regling in dit wetstvoorstel kan
plaatsvinden voor de plenaire afronding van de discussies over dit
wetsvoorstel, en of daarbij eventueel andere dan technische wijzigingen
nog denkbaar zijn, indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

4.5. Instellingen ten dienste van hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek

De leden van de C.D.A.-fractie hadden geen overwegende bezwaren
tegen de opname van de eigenlijke onderzoekinstellingen in het integrale
kader van het wetsvoorstel, hoewel natuurlijk sprake is van een nieuwe
structuur. Die nieuwe structuur moet zichzelf nog bewijzen. De veran–
dering van de afstand tussen de universiteiten en de overige onderzoek–
instellingen rechtvaardigt overigens de opname van NWO, KNAW en KB
in het zogenaamde HW-bestel. Opvallend is wel dat deze instellingen ook
activiteiten kunnen ontplooien buiten het kader van kernactiviteiten. De
leden van de C.D.A.-fractie vroegen wel wanneer daarbij de grens van
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het integrale kader wordt overschreden? De positie van de para-universi–
taire instituten vergt overigens nog een nadere toelichting.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom in het wetsvoorstel
geen onderscheid is gemaakt tussen de beheerstaken van de KNAW, de
institutionele activiteiten van het bureau en de adviestaak. In hoeverre is
gewaarborgd, dat de adviezen van de KNAW in onafhankelijkheid worden
uitgebracht?

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in de korte
beschouwing over de Koninklijke Bibliotheek, inclusief het pleidooi voor
een op landelijke eenheid gericht beleid waarbij de KB een coördine–
rende rol vervult. Zij vroegen in hoeverre de KB daarbij de autonomie
volledig kan waarmaken, temeer waar gesteld wordt dat de versterkte
positie nog niet is bereikt. Integratie van de regelgeving voor NWO wordt
pas voorzien wanneer voldoende ervaring is opgedaan met de werking
van de NWO-wet. De leden van de C.D.A.-fractie hadden begrip voor die
stellingname, maar vroegen wel, of de voorziene verschuiving van
middelen van de eerste naar de tweede geldstroom daarmee in overeen–
stemming is, nog afgezien van de omstandigheid, dat een beperking van
de «lump sum» van de universiteiten het wetenschappelijk karakter kan
uithollen. De kunstgreep van de onderzoekscholen biedt daarvoor
nauwelijks compensatie.

De leden van de G.P.V.-fractie merkten op dat het hen niet geheel
duidelijk was geworden in hoeverre onderhavig wetsvoorstel een aanzet
geeft tot de principiële discussie over de aanwijzing van ambtsoplei–
dingen van niet traditioneel in Nederland aanwezige godsdienstige
gezindten. Zij wezen daarbij op de behandeling van het wetsvoorstel ter
zake van de aanwijzing van de Universiteit voor Humanistiek, waarbij een
dergelijke discussie in het vooruitzicht werd gesteld.

4.6. Het onderscheid tussen bekostigd, aangewezen en niet bekostigd
noch aangewezen onderwijs.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de beschouwing over het onderscheid tussen bekostigd,
aangewezen en niet bekostigd noch aangewezen onderwijs. Deze leden
vroegen of deze benadering nog wijzigingen ondergaat, nu in de nota van
wijziging de regering de sector als aangrijpingspunt voor de sturing door
de overheid heeft laten vervallen. In de memorie van toelichting is
immers aangegeven, dat het verleggen van het aangrijpingspunt van
studierichting naar sector– een route, waaraan deze leden nog steeds de
voorkeur geven - gevolgen heeft. Ook vroegen deze leden een nadere
uiteenzetting over de discretionaire bevoegdheid van de overheid tot het
subsidiëren van aangewezen instellingen op andere wettelijke grondslag
dan in dit wetsvoorstel is geregeld.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden dat bij niet bekostigde instel–
lingen bij sommige opleidingen het probleem speelt, dat het
wetsvoorstel voor WO-opleidingen geen kortere programma's erkent dan
die van tenminste 4 jaar. In dit verband wezen de leden op een brief van
het Institute of Social Studies, waarin er op wordt gewezen, dat dit
instituut cursussen geeft van 15 maanden, die als gevolg hiervan niet
volgens dit wetsvoorstel erkend zullen kunnen worden. Dit riep de vraag
op of internationale studierichtingen niet apart moeten worden geregeld,
zoals dat in artikel 14 van de Wet wetenschappelijk onderwijs op dit
moment het geval is.
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Wanneer wordt gesteld, dat de bestaande situatie voor instellingen als
Nijenrode blijft voortbestaan op grond van andere wetten, dan vroegen
deze leden zich af hoe dit zich vervolgens verhoudt tot het wetsvoorstel.
Wordt Nijenrode hiermede buiten de reikwijdte van de WHW geplaatst
en geldt ditzelfde voor de bijzondere theologische opleidingen, zo
vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie?

Hoofdstuk 5. De sector als aangrijpingspunt voor overheids–
sturing

De leden van de C.D.A.-fractie achtten het hoofdstuk over de sector
een van de meest besproken en tegelijkertijd kennelijk meest omstreden
onderdelen van het wetsvoorstel. Blijkens de nota van wijziging levert de
noodzaak van doorzichtigheid van onderwijsaanbod een overigens
betwistbaar argument om de sector weer te verlaten als aangrijpingspunt
voor de overheidssturing. Hoewel deze leden kritische kanttekeningen
plaatsten bij de naamgeving, het aantal en de aanduiding van de
sectoren, waren zij niet overtuigd van de noodzaak de sector als
sturingsfunctie los te laten. Deze leden meenden dat de eisen van
ontwikkelingsvrijheid voor instellingen en controlekader voor de overheid
terecht zijn evenals de distributiefunctie en de grenzen van de program–
meervrijheid. Doorzichtigheid en eenduidigheid, ook in relatie tot de
opleidingen in het buitenland, vergen wel een helder stramien van
sectoren of faculteiten, als basisconcept en als globaal sturingskader.

De leden van de C.D.A.-fractie merkten overigens op dat ook bij het
vervallen van de sector als instrument van sturing een aanduiding van de
gebieden van onderwijs en onderzoek in het wetsvoorstel blijft staan. Zij
plaatsten daarom toch een kanttekening bij de aanvankelijke indeling in
sectoren, verwijzend naar de commentaren over de naamgeving van de
sectoren (waarom geen faculteiten?) en over de indeling ervan. Zij
vroegen met name naar de reden van het ontbreken van de sector
theologie die toch een eigen karakter heeft. Ook pleitten deze leden voor
een opdeling van de sector gedrag en maatschappij. Wanneer de sector
gehandhaafd blijft als instrument dan wilden deze leden in een latere
fase van de behandeling terugkomen op de vulling van de sectoren,
faculteiten of afdelingen.

De nota van wijziging gaat niet in op het vraagstuk van de verdeling
van de sectoren over de instellingen. De leden van de C.D.A.-fractie
vroegen of de beschouwing over de conversie-operatie geldig blijft. Ook
wilden deze leden weten wat het nadere overleg over de invulling van de
lijst met sectorindeling en studierichtingen met de HO-kamer heeft
opgeleverd. Is nu wel of geen sectortoedeling bekend, los van het
eenmalige karakter van de conversie-operatie. Opvallend is de
bevoegdheid van de minister om bij eventuele conversie de program–
meervrijheid te kunnen beperken tot dat deel, dat het resultaat was van
een eerdere taakverdelingsoperatie. De autonomie van de instellingen
impliceert toch dat nieuw beleid gevoerd moet kunnen worden, los van
de besluitvorming tot nu toe!

Met de introductie in de nota «Hoger Onderwijs Autonomie en
Kwaliteit» van een nieuwe besturingswijze, zo stelden de leden van de
V.V.D.-fractie, was bewust gekozen voor het sectorniveau als aangrij–
pingspunt voor de invulling van de relatie tussen de overheid en het
bestel. Tijdens de discussie over de HOAK-nota zijn door sommigen
vraagtekens gezet bij het bieden van een mogelijkheid aan de minister
om in te grijpen onder het niveau van de sector. In het oorspronkelijk
wetsvoorstel was hier, onder voorwaarden, niettemin voor gekozen. De
leden van de V.V.D.-fractie waren in beginsel bereid met die benadering
in te stemmen zij het dat het begrip ondoelmatigheid nadere explicitering
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behoefde. De regering heeft het sectorniveau als aggregatieniveau uit
het wetsvoorstel verwijderd en is gekomen met het idee van het centraal
register. Opname van een opleiding in het register impliceert dat bekos–
tiging gegarandeerd is. Daarmee schijnt de programmeervrijheid van de
instellingen optimaal gediend te worden. Maar de mogelijkheid om in te
grijpen, anders gezegd: de opleidingen niet te bekostigen, wordt tot op
een zeer laag niveau geboden, aldus de leden van de V.V.D.-fractie.

Deze leden hadden er behoeft aan van de regering te vernemen op
grond waarvan voor die behandeling is gekozen, terwijl op andere punten
(verwijderen goedkeuring begroting, afschaffing ontwikkelingsplan) de
relatie overheid/bestel losser wordt gemaakt. Wordt hier niet met twee
maten gemeten, zo vroegen deze leden zich af. Het loslaten van de
centrale sectortoewijzing betekent dat elke instelling vrij is om elk
aanbod te verzorgen. Ingrijpen is slechts mogelijk als kwaliteitsgebreken
worden geconstateerd. De oorspronkelijke begrenzing van het onderwijs–
aanbod door middel van de sectortoewijzing is vervallen, waarbij de
regering als verklaring aanvoerde dat centrale sectortoewijzing op
gespannen voet staat met zelfregulering. Dat nu ontging de leden van de
V.V.D.-fractie. Immers na de toewijzing van de sector, bepaalt de
instelling - binnen zekere grenzen - de invulling daarvan. Eerst worden
bevoegdheden toegewezen, vervolgens worden zij uitgeoefend. De
volgorde tast de zelfregulering niet aan. Als centrale sectortoewijzing
vervalt, dan heeft de minister wel behoefte aan gedetailleerder infor–
matie om zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken en bekosti–
gingsbeslissingen te kunnen nemen. Hij komt dat snel op gespannen voet
te opereren met het uitgangspunt van autonomievergroting en deregu–
lering. Daarom konden de leden van de V.V.D.-fractie de regering in haar
keuze niet volgen. De eerst nota van wijziging verlaat de sector als
aangrijpingspunt, omdat het niveau daarvan onvoldoende gewaarborgd
was. Hoewel de leden van de fractie van de S.G.P. ook de nadelen van
de sector als aanknopingspunt zagen, had de sector ook enkele
voordelen. Zo werd door het hanteren van de sector als aangrijpingspunt
meer duidelijkheid geschapen in de grote hoeveelheid opleidingen. Voor
de instellingen bood de sectorindeling duidelijk kader, waarbinnen zij hun
opleidingen konden programmeren, terwijl voor de overheid de sector
een beter te hanteren instrument is wanneer het gaat om het bewaken
van de macro-doelmatigheid van het hoger onderwijsbestel. De opleiding
als aangrijpingspunt heeft in veel mindere mate die voordelen. Graag
zagen deze leden van de S.G.P.-fractie een nadere reactie van de
regering hierop tegemoet.

In het HBO is de sector een belangrijk organisatorisch ordenings–
begrip. Welke functie zal de sector in het HBO behouden nu die als
wettelijk aangrijppunt wordt losgelaten, zo vroegen deze leden?

Hoewel de leden van de G.P.V.-fractie, zoals zij reeds eerder
opmerkten, zich konden vinden in de uitgangpunten die aan dit
wetsvoorstel ten grondslag liggen, hadden zij toch een aantal beden–
kingen ten aanzien van de wijze waarop aan een en ander wettelijk vorm
was gegeven. Zo vroegen deze leden zich af of met het verlaten van de
sector als aangrijpingspunt van sturing èn met het voorstel tot een nog
grotere mate van zelfregulering, de invloed van het marktmechanisme
niet dusdanig groot zou worden dat ook de negatieve effecten van een
dergelijk mechanisme merkbaar zou worden. Bestaat niet het gevaar dat
door een al te grote differentiatie van het opleidingsaanbod en een te
eenzijdige afstemming op de «markt» het vormende element van zowel
universitair als hoger beroepsonderwijs in gedrang komt, zo vroegen de
leden van de G.P.V.-fractie?
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Hoofstuk 6. Planning en bekostiging

6.1. Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie verkeerden door de nota's van wijziging
in grote onzekerheid over de betekenis van het aanvankelijke hoofdstuk
over planning en bekostiging. Dat hoofdstuk sloot heel behoorlijk aan op
de beleidslijnen zoals die getrokken waren in de HOAK-nota en het
HOOP 1988. Nu echter de introductie van het sectorbegrip voorlopig
ongedaan is gemaakt, inclusief de daaraan gekoppelde maatregelen, is
onzeker welke de systematiek van planning en bekostiging wordt. Dat
geldt temeer waar en ander voorstel van destijds, het «missie-budget» is
geschrapt, evenals het omstreden voucher-systeem. Deze leden vroegen
tegen die achtergrond een nadere uiteenzetting over de systematiek van
planning en bekostiging.

De leden van de C.D.A.-fractie maakten uit de toelichting op de nota
van wijziging op dat een verdere verschuiving van input naar output
bekostiging gaat optreden, kennelijk volgens de voorstellen uit het
Rapport Deloitte. Zij hadden geen bezwaar tegen deze lijn en evenmin
tegen de voorziene controle achteraf op de jaarrekeningen. Het vervallen
van het ontwikkelingsplan betekent echter een doorbreken van het
planproces, wanneer de bewindsman wel om de twee jaar een HOOP
blijft uitbrengen. Deze leden pleitten voor de handhaving van een
twee-jaarlijks ontwikkelingsplan, dat immers een ander karakter heeft
dan de jaarbegroting en het jaarverslag.

De leden van de C.D.A.-fractie deelden de opvatting, dat zelfregulering
instellingen dwingt tot strategische beleidsvorming. Maar dat hoeft toch
niet te betekenen dat de introductie van geldstromen van overheidswege
met een specifiek karakter zoals «missie-budgetten» zelfregulering
nadelige beïnvloeden? Een principieel verschil tussen stimulering van
overheidswege en door andere instellingen (zoals NWO, of andere
vormen van contract-research) is niet aantoonbaar. Opvallend is
overigens dat in de memorie van toelichting specifieke stimulering van
het HBO nog wel wordt aangeduid, zij het met een distributie via een
daartoe in te stellen «agentschap» op afstand van de overheid. Een
nadere verklaring wensen deze leden te ontvangen.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen naar een heldere stellingname
over de middelen die als inkomsten voor de instelling worden aange–
merkt, naast de financiële middelen die van overheidswege worden
voorzien via de lump sum of anderszins. De collegegelden nemen daarbij
een speciale plaats in, mede in relatie tot de Harmonisatiewet en de Wet
op de Studiefinanciering. Helderheid is ook nodig over de bekostiging
van investeringen via de lump sum. Wanneer komt de studie van het
Economische Instituut Bouwnijverheid en van het ingeschakelde advies–
bureau beschikbaar?

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling de ontwikke–
lingen in het allokatie-mechanisme gevolgd sinds de HOAK-nota en het
HOOP 1988. Echter ook in dit geval klemt de vraag naar de berekenings–
wijze die in de toekomst zal worden gevolgd nu via de nota van wijziging
een verandering is aangebracht in de systematiek van planning en bekos–
tiging. Deze leden vroegen of de regering daarover een afzonderlijke
notitie aan de Tweede Kamer kan doen toekomen, eventueel vooraf–
gaand aan de memorie van antwoord, opdat daarover een mondeling
overleg kan plaatsvinden.
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In de memorie van toelichting worden een aantal opmerkingen
gemaakt over een verandering van de bekostigingssystematiek. Van
inputfinanciering naar outputfinanciering. De leden van de fractie van de
P.v.d.A. wachten de nadere voorstellen ter zake af, alvorens zij hierop
commentaar geven. Wel waren zij van mening dat de grondslag voor
bekostiging in de wet zelf moet worden vastgelegd. De nota van
wijziging schaft het verplichte ontwikkelingsplan voor de instellingen af.
Daarentegen worden jaarstukken verplicht gesteld. Zij wilden van de
regering vernemen, waarom zij van mening is dat ontwikkelingsplannen
niet meer verplicht moeten worden gesteld en tevens welke conse–
quenties dit standpunt heeft voor bijvoorbeeld de voorbereiding van het
HOOP maar ook de plannings– en ramingsmogelijkheden van de centrale
overheid.

Ten aanzien van het HOOP en de kritiek die kamerbreed geuit is op dit
werkstuk bij de behandeling van het laatste HOOP vroegen de leden van
de P.v.d.A.-fractie zich af, of het wel verstandig is om het HOOP in de
wet zelf te verankeren. Op dit moment is een ontwikkeling gaande in de
richting van meerjaren-convenanten en heldere besluitenlijsten richting
Tweede Kamer rond voorstellen die het hoger onderwijs betreffen.
Hierdoor is het volgens deze leden niet meer precies duidelijk hoe het in
de wettekst opgevoerde HOOP daar in past. Het afschaffen van het
missie-budget kon rekenen op hun steun. Echter het instellen van een
agentschap voor ad hoc-subsidies ontmoette bij hen geen enthousiasme.
Wordt hiermee niet willekeur en bureaucratie opgeroepen, zo vroegen
deze leden zich af? En welke rol heeft de Tweede Kamer vervolgens nog
te spelen wanneer zo'n agentschap wordt ingesteld? Prioriteitstelling met
overheidsmiddelen zou naar het oordeel van deze leden toch bij uitstek
een taak zijn van de overheid zelve, inclusief de parlementaire controle
daarop.

De leden van de V.V.D.-fractie wilden stilstaan bij het creëren van de
mogelijkheid om na schrapping van het missie-budget en het vegroten
van de tweede geldstroom ook het verstrekken van doelsubdidies
mogelijk te blijven maken. In gevallen waarbij het HBO is betrokken,
wordt dan een agentschap in het leven geroepen. Waarom een agent–
schap en met welke taken en bevoegdheden, zo vroegen deze leden zich
af? Waarom alleen voor het HBO, zo wilden zij vervolgens weten? Ook
waren deze leden benieuwd naar de relatie tussen de (te vergroten)
tweede geldstroom, de doelsusidies en de initiërende, katalyserende en
stimulerende rol van de overheid.

Zullen de voorstellen voor een nieuwe bekostigingssystematiek,
gebaseerd op geleverde prestaties getoetst worden op al hun conse–
quenties voor de instellingen (bij voorbeeld op personele gevolgen)
vroegen de leden van de D66-fractie?

De leden van de fractie van Groen Links vroegen zich af waarom de
regering de incidentele doelsubsidies via een «agentschap» naar de
instellingen wilde sturen?

6.2. Collegegelden

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met interesse in de nota van
wijziging gelezen, dat de regering de kwaliteit van de instelling wil bevor–
deren door deze de mogelijkheid te bieden het collegegeld te variëren
beneden het maximum van f 1750. Zij vroegen zich af of deze variatie–
mogelijkheid inderdaad het beoogde zal kunnen verwezenlijken? Zij
betwijfelden namelijk of de student zich bij zijn keuze voor een opleiding
en een instelling zal laten leiden door de hoogte van het collegegeld en
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of de instelling het collegegeld inderdaad zal vaststellen op grond van
een prijs/kwaliteitsverhouding. Zij vroegen de regering dan ook dit
voorstel opnieuw in overweging te nemen. Wel stonden de leden van de
C.D.A.-fractie positief tegenover het voorstel om het collegegeld uit
oogpunt van eenvoud rechtstreeks naar de instelling te laten vloeien en
daarmee het leggen van een direct verband tussen het door de student
betaalde collegegeld en de door de instelling te leveren prestatie.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren verrast door het voorstel
om het collegegeld variabel te maken, waarbij het normbedrag tevens
het maximumbedrag is en ook het ijkpunt voor de compensatie in de
studiefinanciering. Op zichzelf is er tegen het voorstel niet veel in te
brengen. De student kan immers goedkoper uit zijn en geen instelling
hoeft zijn prijs te verlagen. Maar, zo dachten deze leden, er konden toch
wel enkele adders onder het gras zitten. Zij noemden:

1. Bij introductie van variabele collegegelden wordt een principe
ingevoerd, dat alleen in neerwaartse zin kan worden toegepast, maar zij
vreesden dat er een grote druk zal gaan ontstaan om dit ook in
opwaartse zin te doen, met alle gevolgen van dien voor de bereik–
baarheid en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De HBO-raad
bijvoorbeeld bepleit dit reeds. Deze leden voelden niets voor zo'n ontwik–
keling.

2. Bij afnemende studenten-aantallen kan het risico groot worden, dat
instellingen in de concurrentieslag studenten willen binnenhalen op
grond van prijspolitiek. Hierdoor ontstaan goedkope en dure instellingen,
met alle gevolgen van dien. Concurrentie zou uitsluitend dienen te
geschieden op kwaliteitskenmerken, zo meenden deze leden.

3. Deze leden hebben eveneens herhaaldelijk hun verbazing uitge–
sproken over het rondpompen van geld. Eerst betaalt de student het
collegegeld, vervolgens krijgt hij dit weer terug via het stelsel van studie–
financiering. Deze leden meenden dat stelsel-vereenvoudigingen ook
kunnen plaatsvinden door het zinloos rondpompen van geld tegen te
gaan. Bij de introductie van variabiliteit van collegegelden kan van een
dergelijke vereenvoudiging geen sprake meer zijn, zo meenden de leden
van de P.v.d.A.-fractie. Graag vernamen zij het oordeel van de regering
hierover.

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich vinden in een benadering
waarbij wordt geïntroduceerd dat instellingen een zekere zelfstandigheid
krijgen bij het vaststellen van de hoogte van het collegegeld. De vraag is
of de voorgestelde mogelijkheden in de praktijk enig effect zullen
sorteren. Deze leden hadden hier de nodige twijfels over. Zullen de
instellingen - gelet op de budgettaire krapte waarin zij verkeren - niet
veeleer automatisch op het hoogste niveau gaan zitten? Kortom: welk
reëel oogmerk heeft de regering met het bieden van deze mogelijkheid
voor ogen gehad? Anders gezegd: waar wil hij de instellingen toe
aansporen, opdat zij uiteindelijk een lager collegegeld zouden kunnen
introduceren? Waarom is niet een grotere bandbreedte als mogelijkheid
geïntroduceerd? Is hier niet veeleer sprake van een loos gebaar en een
lege huls? Voorts vroegen de leden van de V.V.D.-fractie zich af of de
bepaling van de hoogte van de collegegelden in de wet moet worden
geregeld?

Zou een en ander niet beter bij Algemene Maatregel van Bestuur
kunnen worden geregeld, waarbij de ontwerp-AMvB wordt voorgehangen
bij de Tweede Kamer?

Onderwijsinstellingen wordt de mogelijkheid geboden minder colle–
gegeld te vragen dan het wettelijk vastgestelde maximumbedrag. De
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onderbouwing in de nota van wijziging had de leden van de D66-fractie
nog niet kunnen overtuigen van de noodzaak van het voorgestelde. Deze
leden sloten zich aan bij de opmerkingen van de Onderwijsraad ten
aanzien van de relatie tussen prijs en kwaliteit van het onderwijsaanbod
en de beoordelingscapaciteit van de student en bij de opmerking over de
mogelijkheden die het register zou moeten bieden om een kwalitatieve
studiekeuze mogelijk te maken. De leden van de D66-fractie vroegen om
een nadere reactie van de regering op deze bezwaren.

Volgens de leden van de Groen Links-fractie strekte de autonomie zich
in het voorstel uit tot de bepaling van de hoogte van het collegegeld, met
inachtneming van door de regering vastgestelde maxima.

De leden vroegen zich af hoe de in de wet genoemde bedragen tot
stand waren gekomen? Ook vroegen deze leden zich af of de regering
zich gerealiseerd had wat de zelfstandige vaststelling van de hoogte van
collegegelden betekent voor de keuzes die aspirantstudenten zouden
maken? Zou niet het gevaar bestaan dat studenten kiezen voor die
instelling die voor een bepaalde opleiding minder collegegeld vraagt dan
andere, ongeacht de kwaliteit? Zou ook niet het gevaar bestaan dat
instellingen uit concurrentie-overwegingen de collegegelden te laag
bepalen, waardoor (direct of indirect) de kwaliteit van de instelling
vermindert? Wat waren voor de regering de motieven om te kiezen voor
deze vorm van autonomie, vroegen deze leden?

De eerste nota van wijziging maakt het voor instellingen mogelijk om
van het wettelijk vastgestelde collegegeld af te wijken, aldus de leden
van de S.G.P.-fractie. Op deze wijze wordt de concurrentie tussen de
instellingen bevorderd. Alleen differentiatie naar beneden is toegestaan.
De leden van de fractie van de S.G.P. wilden van de regering weten of
ook overwogen is om instellingen de mogelijkheid te geven collegegeld
boven het wettelijk bepaald bedrag vast te stellen. Instellingen die iets
extra's voor studenten zouden willen doen, kunnen daarvoor dan van de
studenten zelf een bijdrage vragen. Wel zouden er marges gesteld
moeten worden aan een afwijking naar boven om te voorkomen dat
instellingen op financiële gronden studenten gaan selecteren. Daarnaast
vroegen de leden van de S.G.P.-fractie of ook een wettelijke beneden–
grens niet wenselijk is om te voorkomen dat instellingen door te veel
financiële concurrentie de kwaliteit van het onderwijs uit het oog
verliezen.

Hoofdstuk 7. Kwalïteitsbewaking en centraal register

7.1. Kwaliteitszorg

De leden van de C.D.A.-fractie waren voorstander van versterking van
de kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs en bij het wetenschappelijk
onderzoek. Zij konden zich vinden in de wettelijke verplichting voor de
instellingen om voor kwaliteitsbewaking zorg te dragen. Met betrekking
tot de wettelijke vereisten, gesteld aan de kwaliteitsbeoordeling sprak
hen vooral aan, dat verplicht onafhankelijke deskundigen moeten worden
ingeschakeld. In dit verband wilden deze leden ook wijzen op de waarde–
volle inbreng, die ook studenten op het gebied van kwaliteitsbeoordeling
kunnen leveren, met name als het gaat om de beoordeling van de didac–
tische kwaliteiten van de docenten. De leden verwezen op dit punt naar
«Onderwijs is meer» een publikatie van de landelijke Studentenvakbond.

Bij de discussie over de «HOAK-nota» is door de leden van de fractie
van de P.v.d.A. gepleit voor een systeem van programma-erkenning. In
de memorie van toelichting wordt gesteld, dat daarvan, ondanks het feit
dat velen ervoor pleitten, wordt afgezien. Het civiel effect dient te
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worden bewaakt via regulering die behoort bij de velden waarop de
beroepsbeoefening betrekking heeft. Deze leden stelden reeds eerder
dat zij grote waarde hechten aan garanties ten aanzien van het civiel
effect van de opleidingen, mede omdat studenten zich grote offers
moeten getroosten om hoger onderwijs te volgen.

Daardoor mag er naar het oordeel van deze leden geen risico worden
gelopen ten aanzien van het civiel effect van opleidingen. Deze leden
hadden daarom gaarne een zo volledig mogelijk overzicht van studierich–
tingen en de relatie met regelgeving ten aanzien van de beroepsuit–
oefening die hierbij past. Hierdoor zouden zij kunnen beoordelen in
hoeverre sprake is van een sluitend systeem. Zij waren reeds op de
hoogte van de regelgeving met betrekking tot de beroepen in de indivi–
duele gezondheidszorg; de rechtsbedeling en de ingenieursopleidingen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden dat de activiteiten van de
instellingen in het kader van de wettelijke eisen berusten op regelma–
tigheid van beoordeling, waar mogelijk is samenwerking met andere
instellingen, op een beoordeling door onafhankelijke deskundigen, op
een dekkende beoordeling en op openbaarheid daarvan. Alhoewel het op
zich een goede zaak is dat in de wet zelve deze aspecten geregeld zijn,
konden deze leden zich niet aan de indruk onttrekken, dat hier sprake is
van intenties, zonder de noodzakelijke wettelijke helderheid. Want hoe
vaak is regelmatig? Waar hangt het «waar mogelijk» van af? Wat zijn
onafhankelijke deskundigen en moeten die altijd of soms worden
ingeschakeld? Wat wordt verstaan onder een dekkende beoordeling,
vroegen deze leden? Waarom is het niet noodzakelijk dat het oordeel
leidt tot onderlinge vergelijkbaarheid van kwaliteitsoordelen? Wat
betekent in procedurele zin de opmerking, dat het voorstelbaar is dat
vakdepartementen er behoefte aan hebben om bij de toekenning van een
civiel effect in elk individueel geval te verifiëren of de afgestudeerden
voldoen aan specifieke (vaardigheids-)eisen en dat het vakdeparte–
menten vrijstaat om, als dit het geval is, na het afstuderen, bij de
toekenning van een civiel effect een toetsingsmoment in te bouwen? De
leden van de fractie van de P.v.d.A. dachten begrepen te hebben dat dit
in tegenspraak is met wat in de memorie van toelichting hierover is
gesteld, namelijk dat het wel degelijk zo kan zijn dat vakdepartementen
een aanvullende of afzonderlijke taak hebben en dat nadere regelgeving
elders kan worden getroffen. Zij dachten bijvoorbeeld aan de wet BIG,
waarin expliciet wordt gesteld, dat beroepen die in of krachtens de wet
BIG zijn geregeld, eisen kennen met betrekking tot de opleidingen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie betwijfelden of het laten vervallen van
het Academisch Statuut en het niet invoeren van het HBO-statuut een
goede zaak is. Het niet mogelijk maken van een programma-erkennings–
commissie, die een kwaliteitskeurmerk zou moeten ontwikkelen
betreurden deze leden eveneens. Zij vroegen zich af in hoeverre het
centrale register opleidingen een zelfde positie zou kunnen innemen. De
aangehaalde nadelen die kleven aan een programma-erkenningscom–
missie, waarmee in het buitenland ervaringen zijn opgedaan, zagen deze
leden ten behoeve van hun eindoordeel graag uitvoerig toegelicht.

Het laten vervallen van de sector-indeling hadden de leden van de
fractie van de P.v.d.A. reeds in een eerder stadium bekritiseerd. Zij
constateerden dat universitaire medewerkers in de huidige situatie
weinig eer kunnen behalen aan het geven van goed onderwijs. Slechts
wetenschappelijke prestaties tellen mee, terwijl toch ook juist het geven
van goed onderwijs tot erkenning van professionaliteit zou moeten
leiden. Zij wezen er daarom op, dat bijvoorbeeld in de U.S.A. dit belang
beter lijkt te worden erkend, door jaarlijks «awards» toe te kennen aan de
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beste universitaire docenten. Gezien de dubbele doelstelling van de
universiteit, - onderwijs en onderzoek - meenden deze leden dat meer
moet worden gedaan aan de bevordering van het geven van goed
onderwijs. Hierbij dachten zij bijvoorbeeld aan didactische programma's
voor WO-docenten, analoog aan die van HBO-docenten, aan studenten–
beoordeling van docenten maar eveneens aan de openlijke erkenning,
vergelijkbaar met de status die een lijst van publicaties heeft voor de
positie van betrokkenen. Deze leden vreesden dat het geven van goed
onderwijs anders een lage status en prioriteit blijft houden binnen de
universiteiten, hetgeen zij niet in het belang achtten van toekomstige
generaties. Interessant vonden zij de gedachte van de LSVB dat
studenten in beroep zouden moeten kunnen gaan tegen uitzonderlijk
slecht onderwijs. Zij nodigden de regering uit aan dit vraagstuk aandacht
te besteden in de memorie van antwoord en de positie van het onderwijs
en de wet te versterken. Daarbij kan voor alle entiteiten een zelfde syste–
matiek worden gevolgd, zo meenden zij.

De leden van de D66-fractie konden in het algemeen instemmen met
de gekozen weg van globale sturing vooraf en kwaliteitstoetsing
achteraf. Deze weg is ingegeven door de al eerder aangehaalde filosofie
die aan dit wetsvoorstel ten grondslag ligt. De invulling van de kwali–
teitszorg had echter wel bij deze leden de nodige bezwaren en vragen
opgeworpen. De onderwijsinstellingen worden primair verantwoordelijk
gesteld voor de bepaling en bewaking van de kwaliteit. Het wetsvoorstel
kent een aantal kwaliteitsbevorderende bepalingen (bijv. ten aanzien van
examencommissies, beroepsvereisten, toelatingsbepalingen) en stelt
procedurele eisen aan de kwaliteitsbewaking. De instellingen kunnen zelf
invulling geven aan de wijze waarop deze procedurele eisen worden
uitgevoerd. In het centrale register van opleidingen moet de ontwikkeling
van de kwaliteit van opleidingen worden aangegeven. De overheid houdt
hierop toezicht en kan bij achterwege blijvende kwaliteit ingrijpen door
de bekostiging van de opleiding te beëindigen. Het grootste bezwaar van
de leden van de D66-fractie betrof het ontbreken van een visie op het
begrip kwaliteit in de memorie van toelichting. De leden beseften dat het
definiëren van dit begrip niet eenvoudig is maar zij hadden op z'n minst
behoefte aan een visie op wat men nastreeft met kwaliteit en aan welke
globale, inhoudelijke, criteria voldaan moet worden om dit te bereiken.
Hierbij zou wellicht een onderscheid tussen onderzoek en onderwijs
noodzakelijk zijn. Een goed functionerend systeem van kwaliteitszorg leek
deze leden moeilijk haalbaar wanneer de instelling die verantwoordelijk is
voor de kwaliteitszorg tevens zorg draagt voor de inhoudelijke toetsing
en deze terzake alleen geleid wordt door procedurele eisen. De leden van
de D66-fractie waren van oordeel dat, zonder geweld te doen aan het
uitgangspunt van de autonome instelling, de overheid moet zorgen voor
inhoudelijke randvoorwaarden voor kwaliteitszorg. De leden vernamen
graag over het bovenstaande de visie van de regering.

De leden van de D66-fractie vroegen wat er verstaan moet worden
onder «regelmatige beoordeling van de kwaliteit»? Aangezien deze infor–
matie via het register van opleidingen als voorlichting aan studenten
dient en ter toetsing van de kwaliteit door de overheid achteraf, leek het
deze leden zinnig een indicatie te geven van de regelmaat in de beoor–
deling van de kwaliteit.

Tenslotte maakten deze leden nog een opmerking over de beoordeling
van de kwaliteit die door onafhankelijke deskundigen dient te
geschieden. Uit de memorie van toelichting viel niet af te leiden dat
onder de onafhankelijke deskundigen ook studenten worden begrepen.
Deze leden waren van oordeel dat juist omdat de onderwijsinstellingen
primair de verantwoordelijkheid krijgen voor kwaliteitszorg en ook uit het
algemene oogpunt van autonomisering, studenten betrokken zouden
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moeten worden bij deze kwaliteitszorg en –bewaking. Deze rol zou als
randvoorwaarde in de wet kunnen worden opgenomen waarna de instel–
lingen in overleg met de studenten daar nadere invulling aan zouden
kunnen geven. Hoe staan de bewindslieden tegenover deze suggestie,
vroegen de leden van de D66-fractie?

De leden van de Groen Links-fractie misten een heldere definitie van
het begrip «kwaliteit». Had de regering er een reden voor deze niet in het
wetsvoorstel op te nemen? Welke criteria dacht zij te laten hanteren bij
de beoordelingen door of vanwege de inspectie? Hoe dacht de regering
de gegevens uit de diverse beoordelingen te objectiveren? Met name in
het licht van de ingrijpende maatregelen voor instellingen en studenten
bij «herhaald gebleken gebrek aan kwaliteit» was het, naar de mening
van deze leden, van belang heldere regelgeving te scheppen. In ditzelfde
kader vroegen de leden van de fractie van Groen Links zich af welk
apparaat de minister voor de beoordeling van «herhaald gebleken gebrek
aan kwaliteit» en voor het nemen van het besluit ter beëmdiging van de
bekostiging ter beschikking zou staan?

De regering stelde dat kwaliteitsbeoordelingen drieërlei konden zijn:
vanwege de instelling zelf, door de inspectie en door een onafhankelijke,
door de inspectie in te stellen, commissie. Had de regering overwogen
ook studenten, als direct belanghebbenden én deskundigen, te (laten)
betrekken bij één of meer van de kwaliteitsbeoordelingen? Zo ja, waarom
had hij dat niet in het wettelijk kader vastgelegd, vroegen de leden van
de Groen Links-fractie?

Aansluitend op het voorgaande vroegen deze leden zich af waarom de
kwaliteitsoordelen niet altijd openbaar dienden te zijn? In het
wetsvoorstel werd vermeld dat slechts die oordelen die door een
onafhankelijke commissie worden verstrekt, openbaar zijn. Met name
voor aspirant-studenten zou het, naar de mening van de leden van de
fractie van Groen Links, voor het maken van een gefundeerde keuze, van
belang zijn zich op de hoogte te kunnen stellen van alle recente kwali–
teitsoordelen.

De leden van de G.P.V.-fractie constateerden dat kwaliteit een kernge–
geven in de voorwaarden voor bekostiging vormt. Indien de kwaliteit van
het onderwijs of onderzoek gedurende een reeks van jaren onvoldoende
wordt geacht kan de minister de bekostiging van een opleiding beëin–
digen. Er zal sprake zijn van interne en externe kwaliteitsbeoordelingen
door commissie van deskundigen.

De resultaten van deze beoordelingen zullen worden opgenomen in het
centraal register. De leden van de G.P.V.-fractie vroegen zich af in
hoeverre dergelijke kwaliteitsoordelen een daadwerkelijke afspiegeling
van de kwaliteit kunnen vormen. Het is immers zeer goed mogelijk dat
verschillende uitgangspunten en referentiekaders worden gehanteerd
door verschillende groepen deskundigen en visitatiecommissies.
Hierdoor kunnen uiteenlopende kwaliteitsoordelen over uiteenlopende
aspecten van opleidingen worden gegeven. De vraag is relevant van
welke criteria de regering zich zal bedienen, wanneer zij besluit de
bekostiging van een opleiding op grond van onvoldoende kwaliteit te
beëindigen. Krijgt, zo vroegen de leden van de G.P.V.-fractie, indien niet
vaststaat wat nu eigenlijk onder kwaliteit verstaan moet worden en er
geen duidelijke indicatoren zijn om kwaliteit te meten, elk oordeel over
de kwaliteit van een opleiding niet iets willekeurigs? Is dat niet een
zwakke basis om een beslissing op te nemen over beëindiging van de
bekostiging van een opleiding?

Ook vroegen de leden van de G.P.V.-fractie in dit verband of het
binnen de Nederlandse verhoudingen wel haalbaar is om een groot
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aantal gekwalificeerde en onafhankelijke controleurs te leveren die een
grote diversiviteit aan opleidingen moeten beoordelen en dat niet
eenmaal, maar herhaaldelijk.

7.2. Centraal register

De leden van de C.D.A.-fractie zagen het centraal register als een
bruikbaar, doch niet onmisbaar neerslagpunt voor de uitkomsten van de
kwaliteitsbeoordelingen.

Van de bij tweede nota van wijziging veranderde beheersvorm en
verantwoordelijkheid voor het centraal register hadden deze leden met
belangstelling kennisgenomen. Zij hadden geconstateerd, dat deze
veranderde opzet leidt tot gedetailleerde overheidssturing op het niveau
van de opleiding en vroegen in dat verband om een nadere toelichting op
dit aspect.

In het algemeen vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af of de
inspecties van hoger onderwijs kwalitatief zijn toegerust en kwantitatief
voldoende menskracht hebben om de kwaliteitscontrolerende taak op
een verantwoorde wijze uit te voeren. Door personele herschikking op de
departementen zou tot een personele versterking van de inspecties
gekomen kunnen worden, ook al omdat de bemoeienis van het depar–
tement met het hoger onderwijs op grond van dit wetsvoorstel aanmer–
kelijk zal verminderen. Zij vroegen de regering op dit punt om een
reactie.

Onverlet het openbare karakter van het voorgestelde centraal register,
waren de leden van de C.D.A.-fractie van mening, dat met betrekking tot
de voorlichting aan studenten gemeenschappelijk moet worden voort–
gegaan op de ingeslagen weg, zodat overlap wordt vermeden.

De nu voorgestelde opzet van centraal register deed bij deze leden wel
behoefte ontstaan aan een nadere toelichting op de gang van zaken bij
verschil van inzicht tussen instelling en inspecties over (aspecten van) de
inschrijving. De leden van de C.D.A.-fractie zagen grote spanning tussen
het lijdelijk karakter van het register en de beoordeling van de
inschrijving door de inspectie en verwezen daarbij naar hun eerder
gemaakte opmerkingen over gedetailleerde overheidssturing in relatie tot
de nagestreefde globalere sturing met de sector als aangrijpingspunt.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden kennisgenomen van de voorge–
stelde regeling bij beëindiging van de bekostiging. Deze regeling is door
de nota van wijziging, zoals deze leden al hadden opgemerkt, wezenlijk
veranderd. Deze beëindiging zal worden vooraangekondigd in het Hoger
Onderwijs– en Onderzoekplan (HOOP) en daarmee ook onderwerp
moeten zijn van zorgvuldig overleg met de betrokken instelling en
discussie en besluitvorming in de Tweede Kamer. Zij vroegen daarbij wel
aandacht voor de positie van de studenten van de opleiding, waarvan de
bekostiging wordt beëindigd. Deze leden namen op voorhand aan, dat er
voor de centrale overheid geen wachtgeldverplichtingen ontstaan, omdat
de instellingen primair zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de
opleiding.

De nota van wijziging stelt voor te komen tot het instellen van een
landelijk register van opleidingen, in plaats van de sector als algemeen
aangrijpingspunt van sturing. Dit register zou de overheid inzicht bieden
in de ontwikkeling van de kwaliteit. Deze paragraaf gaf de leden van de
fractie van de P.v.d.A. aanleiding tot het maken van de volgende opmer–
kingen:

Zij hechten zeer aan een sluitend stelsel van kwaliteitsbewaking. Reeds
vele malen hadden zij zich uitgesproken voor de ontwikkeling van een
zogenaamd «rijkskeurmerk», naast procedures van zelfregulering. Zij
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hechten niet aan de term, maar wel aan de inhoud. Er is voor de overheid
een belangrijke taak weggelegd de kwaliteit van opleidingen te
waarborgen. Ook het civiel effect van opleidingen dient door de overheid
bewaakt te worden daar studenten zich vaak grote (financiële) offers
moten getroosten. Zij moeten uit kunnen gaan van zekere door de
overheid gewaarborgde civiele effecten van een opleiding gevolgd
binnen een stelsel van door de overheid bekostigd hoger onderwijs!

Deze leden ondersteunden de gedachte, zoals neergelegd in de
tweede nota van wijziging, dat indien er sprake moet zijn van registratie
dit een overheidstaak dient te zijn. Minder te spreken waren zij echter
over de dubbelrol die de inspectie krijgt toebedeeld. Daarom vroegen zij
de regering om duidelijk te maken of er geen conflict in de rol van de
inspectie kan optreden, indien deze.zowel aan het begin, in geval van
registratie, als tijdens de uitoefening verantwoordelijk is voor kwaliteits–
bewaking namens de overheid.

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat hier sprake was van een
oneigenlijke roltoedeling aan de inspectie. Wel steunden zij het principe
dat het registratiecollege voldoende onafhankelijk moet zijn ten opzichte
van de instellingen, wil er sprake zijn van objectiviteit bij registratie.
Indien daar gegronde redenen voor zijn moeten voorstellen van instel–
lingen geweigerd kunnen worden. Hiervoor dienen echter wettelijke
criteria te worden vastgelegd. Het kwam het deze leden als vanzelf–
sprekend voor dat er een beroepsprocedure mogelijk moet zijn en dat er
sprake moet zijn van rechtsbescherming, omdat registratie een
voorwaarde is voor het in aanmerking komen van bekostiging. Het leek
de leden van de P.v.d.A.-fractie op zijn minst problematisch, dat de wet
zich niet uitspreekt over minimumcriteria voor kwaliteit. Wat wordt er
eigenlijk bewaakt vroegen deze leden zich af? Zij vroegen of er wel
sprake kan zijn van kwaliteitsbewaking wanneer er geen sprake is van
indeling naar studierichting? Wat wordt er dan met wat vergeleken?
Kwaliteitsbewaking strekt zich uit, zo meenden deze leden, over zowel
onderwijs als onderzoek. Dit roept de vraag op of de wet dit onderscheid
niet moet maken. Deze leden spraken in het voorafgaande over de vraag
of er wel een registratiecollege moet komen. Zij hadden hierover hun
twijfels. Daarom wilden zij uitvoerig uitgelegd krijgen hoe naar de
mening van de regering deze registratie de autonomievergroting onder–
steunt, hoe de kwaliteit optimaal wordt bewaakt door middel van regis–
tratie en hoe begrippen als herkenbare indeling (sectorniveau ) en
macro-doelmatigheid eveneens gerealiseerd kunnen worden. Wat is de
meerwaarde van deze vorm van registratie boven de activiteiten die de
regering samen met de instellingen en studenten heeft ontplooid om te
komen tot optimale studentenvoorlichting over aard en kwaliteit van de
opleidingen, vroegen de leden van de fractie van de P.v.d.A.?

De leden van de V.V.D.-fractie wilden in beginsel best meedenken over
het nut van een register, maar dan moeten plaats en functie van dit
register binnen het bestel wel duidelijk zijn. Een dergelijke conclusie
konden deze leden in dit stadium nog niet trekken.

In de toelichting bij de nota van wijziging lazen de hier aan het woord
zijnde leden dat de voornaamste functie van het register die van «infor–
matiebron» is. Dat zo zijnde meenden de leden van de V.V.D.-fractie dat
de verantwoordelijkheid voor de registratie het beste bij de gezamenlijke
instellingen zou kunnen liggen. Op zichzelf konden deze leden inzien dat
de relatie die wordt gelegd tussen registratie en bekostiging leidt tot de
stellingname dat de registratie een overheidstaak is, al plaatsten zij bij
deze keuze vraagtekens in het licht van een elders gegeven kenschets
van het register als zou het «lijdelijk» zijn. Hoe is het een met het ander
te rijmen, zo vroegen zij?
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Naar het oordeel van de leden van de V.V.D.-fractie dienden de regis–
tratie en het schrappen van de registratie met meer waarborgen voor
kwaliteit en rechtszekerheid te worden omgeven. In de wet zou duidelijk
moeten worden geregeld waarop een beslissing om een opleiding in het
register op te nemen dan wel dat te weigeren moet steunen.

Als dit geregeld is in artikel 1.14 van het wetsvoorstel dan zal naar het
oordeel deze leden wel dwingend moeten worden voorgeschreven dat
periodieke toetsing moet plaatsvinden en dat voor elke nieuwe opleidmg
die toetsing vooraf moet geschieden. Wat dit laatste betreft meenden
deze leden dat eerder voorgestelde programmatoetsingscommissies hier
een nuttige functie kunnen vervullen.

De leden van de V.V.D.-fractie meenden bovendien dat het kwaliteits–
criterium niet het enige criterium mag zijn dat beslissend is voor het al
dan niet bekostigen. Zoals deze leden hierboven reeds opmerkten, zal
ook de zogenaamde macro-doelmatigheid een afwegingscriterium
moeten zijn. Zou dat niet het geval zijn, dan wordt de bekostiging van het
hoger onderwijs afhankelijk van door de overheid niet te beheersen
processen.

Ook meenden deze leden dat niet de inspectie, die naast anderen een
eigen rol bij de kwaliteitsbeoordeling van het onderwijs vervult, belast
kan worden met de aanleg en het beheer van het register.

De leden van de V.V.D.-fractie meenden dat het register rechtstreeks
onder de verantwoordelijkheid van de minister diende te vallen - waarom
zou geen parallel getrokken kunnen worden met de regeling van het
centraal register inschrijving hoger onderwijs - dan wel dat gekozen
wordt voor de instelling van een publiekrechtlijk orgaan, waarin de
gezamenlijke autonomie van de instellingen gestalte krijgt. Het hoger
onderwijs als geheel zal zich in dit orgaan, dat overigens onafhankelijk
zal moeten zijn, moeten kunnen herkennen. De onafhankelijkheid zal
zowel in de wijze van benoeming als in de kwalitatieve samenstelling tot
uitdrukking moeten komen. Het zullen onafhankelijke deskundigen
moeten zijn zonder binding met de instellingen. Worden aan het al dan
niet registreren van opieidingen bekostigingsconsequenties verbonden,
dan zal in het verlengde van eerdere uiteenzettingen van de kant van
deze leden de regering over bevoegdheden moeten beschikken om in
nader aan te geven gevallen te interveniëren. Het gaat dan met name
weer om de «macro-doelmatigheid». Zou men een dergelijk orgaan een
verder strekkende adviestaak willen geven, bijvoorbeeld in de geest van
de Britse National Advisory Board, dan blijven de eisen, waaraan de
dialoog c.q. de bekostigingsrelatie uit een oogpunt van onderwijskwaliteit
moet voldoen, dezelfde als in het geval de overheid zelf die verantwoor–
delijkheid voluit aan zich trekt. Zonder te zeggen dat de leden van de
V.V.D.-fractie voor dit Britse model zouden willen opteren, wilden zij het
wel ter becommentariëring aan de regering voorleggen. Concluderend
stelden zij dat, hoewel zij niet ongenegen waren om over het nut van een
centraal register na te denken, de wijze waarop een en ander thans is
voorgesteld bij hen niet evenwichtig overkwam. Bovendien meenden zij
dat de regering in de toelichting bij de tweede nota van wijziging wel wat
uitgebreider had kunnen ingaan op de opmerkingen van de de zijde van
de Onderwijsraad over dit onderwerp. Zij verzochten de regering dit
alsnog te doen.

In de nota van wijziging wordt gekozen voor een landelijk register van
opleidingen en wordt de sector als algemeen aangrijpingspunt voor
sturing verlaten. De functie van het landelijk register en de werking ervan
had aanleiding gegeven tot een aantal vragen bij de leden van de
D66-fractie. De leden zagen graag een nadere toelichting tegemoet over
de precieze reikwijdte van het register en de sturingsmogelijkheden voor
de overheid via dit register. Welke rol speelt de overheid precies wat
betreft het register?
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Naar aanleiding van artikel 7.24 van het wetsvoorstel vroegen de leden
van de D66-fractie wat verstaan moet worden onder de «redelijke tijd»
die studenten zullen krijgen om de opleiding die zal worden opgeheven
af te maken? Zal deze gelijk zijn aan de inschrijvingstijd die iedere indivi–
duele student rest?

Voorts wezen deze leden op het dilemma dat een student dan een
opleiding afmaakt waarvan vast is komen te staan dat de kwaliteit
dermate slecht is dat de bekostiging word beëindigd. Hoe zal dit worden
opgelost, vroegen zij? De leden van de D66-fractie waren nog niet
overtuigd van het feit dat het register zal bijdragen tot een herkenbaar en
doorzichtig onderwijsaanbod.

Elke vorm van toetsing voordat een opleiding wordt opgenomen in het
register wordt thans losgelaten Het risico dat de nadruk komt te liggen
op opleidingen die veel studenten trekken waardoor minder renderende
maar maatschappelijk relevante studies verdwijnen achtten deze leden
reëel aanwezig. Dit alles bevorderd niet de herkenbaarheid, doorzich–
tigheid en de kwaliteit van de opleidmgen, meenden deze leden. Uit het
onderhavige wetsvoorstel spreekt de overtuiging dat zelfregulering zal
leiden tot een hoogwaardig en breed onderwijspakket. De leden van de
D66-fractie konden in het algemeen instemmen met deze gedachte maar
tegelijkertijd achtten zij ook een rol voor de overheid van belang in geval
van een tekortschietende zelfregulering.

Dit tekort schieten kon volgens het twee kanten op. In de eerste plaats
kunnen instellingen om zeer rationele redenen overgaan tot de afbouw
van opleidingen. Hierdoor kan een onwenslijke lacune ontstaan in het
onderwijsaanbod, bijvoorbeeld in niet renderende maar wel maatschap–
pelijk relevante opleidingen. Hoe kan dit probleem worden aangepakt of
is de regering van oordeel dat hier geen sprake is van een verantwoorde–
lijkheid van de overheid? In de tweede plaats kan concurrentie tot een
overmaat aan opleidingen leiden. Dit kan uit onder andere kostenoverwe–
gingen onwenselijk zijn. Ziet de regering dit eveneens als een probleem
en hoe denkt zij dit aan te pakken, vroegen deze leden? Zal bijvoorbeeld
in dit geval de numerus fixus gebruikt worden om de instroom van
studenten te beperken?

Het bevreemdde de leden van de D66-fractie enigszins dat het
wetsvoorstel spreekt over stimulansen voor het wetenschappelijk
onderzoek en voor het hoger beroepsonderwijs. Voor het HBO wordt
verwezen naar een agentschap. Het wetenschappelijk onderwijs blijft hier
echter buiten beschouwing. Deze leden vernamen gaarne waarom alleen
het wetenschappelijk onderwijs kennelijk wordt uitgesloten van stimu–
lansen? Voorst vroegen zij wat het agentschap precies inhoudt? Het
register van opleidingen bevat een kwaliteitsbeoordeling over de desbe–
treffende opleiding. Deze beoordeling kan op verschillende manieren tot
stand komen. De leden van de D66-fractie wezen erop dat de ervaring
heeft geleerd dat bijvoorbeeld visitatiecommissies verschillende
werkwijzen hanteren. Is het niet noodzakelijk dat, aangezien de instel–
lingen zelf de kwaliteitsbeoordeling kunnen organiseren en invullen, er
afstemming plaats vindt wat betreft de aard en de inhoud van de kwali–
teitsonderdelen, vroegen deze leden? Tenslotte vroegen de leden van de
D66-fractie of de situatie mogelijk is dat er twee kwaliteitsonderzoeken
worden gehouden. Eén door de inspectie en één door een visitatiecom–
missie ingesteld door de instelling. Wat nu te doen als één van deze
onderzoeken tot de conclusie zou leiden dat de bekostiging beëindigd
zou moeten worden? De leden wezen erop dat dit eens te meer een
reden zou zijn om vooraf criteria vast te stellen voor de kwaliteitsbeoor–
deling.

De leden van de D66-fractie hadden vooralsnog geen bezwaar tegen
het feit dat de aanleg en het beheer van het register in handen wordt
gelegd van de Inspectie. Zij deelden de opvatting dat door het verband
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tussen bekostiging en registratie, registratie een overheidstaak dient te
zijn. De toelichting op dit punt had wel aanleiding gegeven tot een aantal
vragen. Zo wordt gesteld dat de Inspectie, bij een geconstateerde discre–
pantie tussen de gegevens in het register en de feitelijke situatie bij een
instelling, eventueel in overleg kan treden met het instellingsbestuur. Is
het niet beter als in deze situatie altijd overleg plaatsvindt, vroegen de
leden? Voorts wordt de verantwoordelijkheid voor de informatiever–
schaffing uit het register niet aan de inspectie opgedragen omdat het
zich slecht verdraagt met de eigenlijke inspectietaken. Aan wie kan
mogelijkerwijs deze taak dan wel worden opgedragen? Om daar een
apart beleidscollege of instantie voor in het leven te roepen leek de leden
van de D66-fractie ook niet wenselijk.

Er zal een centraal register van opleidingen komen, dat zal ressorteren
onder de inspectie hoger onderwijs. In dat register zullen een aantal
feitelijke gegevens van de opleidingen worden opgenomen en wordt er
een kwaliteitsbeoordeling van de opleiding vermeld. De leden van de
fractie van de S.G.P. waren van mening dat zo'n centraal register wel in
behoefte kan voorzien, wanneer daarin naar de maatschappij en in het
bijzonder naar de (aankomende) studenten voorlichting en verant–
woording wordt gegeven. Nu de doorstroom van studenten hoger
onderwijs naar de arbeidsmarkt regelmatig tot problemen leidt, wilden
deze leden weten of het niet zinvol zou zijn wanneer in het register ook
gegevens over de doorstroom van opleiding naar de arbeidsmarkt
worden vermeld. Voor studenten kan dit een relevant gegeven zijn om al
dan niet voor een bepaalde opleiding te kiezen. De voorbereiding van
studenten op de arbeidsmarkt kan tussen opleidingen sterk verschillen.
Een vermelding van de arbeidsmarkt-resultaten van een opleiding of
eventueel alleen de vermelding van de inspanningen die een opleiding
zich getroost, kan vakgroepen aanzetten om daar meer werk van te
maken. Voor het HBO dat beroepsgericht is, is de relatie met de arbeids–
markt gezien de aard van het onderwijs van belang, maar ook voor
universitaire opleidingen wordt dit aspect steeds belangrijker.

De leden van de S.G.P.-fractie wilden weten hoe de regering hiertegen
aankijkt.

Opieidingen in dat register krijgen een kwaliteitsbeoordeling. Op
zichzelf kan zo'n vermelding een belangrijke voorlichtende functie
hebben naar studenten toe.

Nu inschrijving in het centraal register voor opleidingen een bekosti–
gingsvoorwaarde wordt, en die inschrijving mede afhankelijk is van de
kwaliteitsbeoordeling, wilden de leden van de fractie van de S.G.P. toch
enkele kritische vragen op dit punt stellen. De relatie overheid-onderwijs,
met daarbij inbegrepen de vrijheid van onderwijs zoals verwoordt in
artikel 23 van de Grondwet is hier in het geding. In de eerste plaats
wilden deze leden weten welke criteria worden aangelegd om de
kwaliteit van een opleiding te meten en uit welke aspecten is het begrip
«kwaliteit» opgebouwd? Is kwaliteit hetzelfde als deugdelijkheid en zo
nee, waarin verschillen beide begrippen van elkaar? Zal het centraal
register voldoende rekening houden met verschillen tussen openbaar en
bijzonder onderwijs wanneer het om de beoordeling van de kwaliteit
gaat? Welke waarborgen zijn hiervoor?

Gezien de relatie tussen kwaliteitsaanduiding en bekostiging waren de
leden van de S.G.P.-fractie van mening dat het centraal register door de
overheid moet worden beheerd onder verantwoordelijkheid van de
minister. De keus voor de inspectie hoger onderwijs als beheerdster van
het register deed evenwel enkele vragen rijzen.

In beginsel heeft immers het centraal register een lijdelijke rol; het
registreert alleen de gegevens die het van de instellingen krijgt aange–
levert, ook wanneer het om de kwaliteit gaat. De inspectie daarentegen
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heeft een belangrijke actieve rol wanneer het om de bewaking van de
kwaliteit van de opleidingen gaat. In hoeverre is de lijdelijkheid van het
centraal register te verenigen met de actieve rol die de inspectie heeft?
Is het wenselijk dat dit orgaan «twee petten» op krijgt? Kan het centraal
register niet beter door een onafhankelijk publiek orgaan worden
beheerd, vroegen de leden van de S.G.P.-fractie?

De kwaliteitsbeoordeling kan worden aangegeven door de onderwijsin–
stelling zelf, door de inspectie hoger onderwijs of door onafhankelijke
deskundigen. De leden van de fractie van de S.G.P. wilden weten welke
waarborgen er zijn dat bij beoordeling door verschillende instanties
dezelfde criteria in acht worden genomen. Immers wanneer de beoor–
deling in het register als functie naar buiten heeft dat verschillende oplei–
dingen vergeleken kunnen worden, zal die beoordeling wel gelijkwaardig
moeten zijn!

Een opleidmg die staat ingeschreven in het centraal register van oplei–
dingen kan aanspraak maken op bekostiging door de overheid. De leden
van de fractie van de S.G.P. vroegen zich af of de plafondfinanciering
zoals die nu voor het wetenschappelijk onderwijs geldt, doorbroken
wordt. Immers instellingen kunnen hun financiering vergroten door
zoveel mogelijk opleidingen in te laten schrijven. Ontstaat er niet een
open-einde regeling waarop de regering moeilijk greep zal krijgen? Hoe
denkt de regering dit te voorkomen? Kan de regering ook meer inlich–
tingen geven over de nieuwe bekostigingsstruktuur zoals die voor het
hoger onderwijs gaat gelden? Hoe ver is de voorbereiding daarvan
gevorderd en kan de parlementaire behandeling daarvan in tijd gelijk
lopen met de behandeling van dit wetsvoorstel?

De leden van de fractie van Groen Links stelden dat de regering de
instellingen programmeervrijheid wilden geven ten aanzien van het
starten van opleidingen. Bij aanmelding bij het centraal register oplei–
dingen zou de inspectie volstaan met een marginale toetsing alvorens
een nieuwe opleiding in te schrijven. Deze leden vroegen de regering wat
in dit verband de marginale toetsing zou inhouden? Ook vroegen zij zich
af of kwaliteitseisen een rol zouden spelen bij de toekenning van een
plaats in het register aan een nieuwe opleiding? Daarnaast vroegen zij
zich af of de regering zich gerealiseerd had wat de gevolgen (financieel
voor een instelling, en persoonlijk voor betrokken studenten en perso–
neelsleden) zouden zijn indien een nieuw ingeschreven opleiding binnen
korte tijd wegens gebrek aan kwaliteit weer uit het register zou worden
geschrapt, met alle wettelijke gevolgen van dien? Mede in dat licht
vroegen de leden zich af waarom niet alle gegevens in het centraal
register aan aspirantstudenten ter beschikking gesteld zouden worden?
In de tweede nota van wijziging werd onder E voor artikel 7.12b lid 3
voorgesteld onder andere het verstrekken van informatie bij algemene
maatregel van bestuur te regelen. In dit lid werd vermeld dat bij deze
AMvB «kan worden bepaald dat een daarin vastgelegde vergoeding
verschuldigd is» voor het verkrijgen van informatie uit het register. De
leden vroegen zich af wat de gedachte hierachter was? Had de minister
zich gerealiseerd dat hiermee de openbaarheid van gegevens werd
aangetast?

De leden van de G.P.V.-fractie hadden de indruk dat de invloed van de
markt wel een versterkt zou kunnen worden door het centraal register
opleidingen hoger onderwijs. Gezien het lijdelijk karakter van het register
en gezien het feit dat een procedure voor onderlinge afstemming
ontbreekt achtten deze leden het gevaar niet denkbeeldig dat instellingen
op grond van marktoverwegingen en uit concurrentiemotieven oplei–
dingen zullen starten om de aantrekkelijkheid van de instelling voor de
student te verhogen. Een dergelijke ontwikkeling lijkt daarbij nog
versterkt te worden door de introductie van variabele collegegelden. De
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leden van de G.P.V.-fractie vroegen of de regering een dergelijke ontwik–
keling gewenst achtte. Bestaat zodoende, naast de vervaging van de
aandacht voor de persoonlijke ontplooiing, ook niet het gevaar dat
bepaalde «weinig renderende» - maar vanuit maatschappelijk oogpunt
wenselijk geachte - opleidingen verdwijnen dan wel niet tot stand
komen, vroegen deze leden?

Hoofdstuk 8. Onderwijskundige bepalingen

8.1. Toelating

De leden van de C.D.A.-fractie hadden al eerder hun zorg uitgesproken
over de suboptimale aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs.
Daarbij hadden zij hun voorkeur uitgesproken voor verbetering van de
onderwijsinhoudelijke afstemming. In dat kader zou een deficiëntiere–
geling overbodig kunnen worden. Deze leden hadden begrip voor de bij
nota van wijziging heringevoerde (facultatieve) deficiëntieregeling, maar
zouden er bezwaar tegen hebben als daarmee inspanningen om boven–
bedoelde aansluiting te verbeteren niet of nauwelijks worden verricht. De
invulling van de deficiëntieregeling zou volgens deze leden in het
centraal register moeten worden opgenomen.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. meenden dat de nota van
wijziging een verbetering betekent ten aanzien van de regeling voor
toelating in het hoger onderwijs.

Twijfels hadden zij over het voorstel om het aan de instelling zelf over
te laten welke vakken - maximaal twee per opleiding - voor de toelating
tot de opleiding verplicht kunnen worden. Dit kon leiden tot te grote
regionale verschillen en daardoor rechtsonzekerheid. Het leek deze leden
wenselijker de huidige deficiëntieregeling te handhaven aangezien deze
centraal geregeld is. Deze leden vroegen wat de wetgever verstaat onder
adspirant-studenten? Daarnaast wezen zij erop, dat de memorie van
toelichting en artikel 7.19a met elkaar in tegenspraak zijn. De vraag is
relevant of de deficiëntie weggewerkt moet zijn voordat een student zich
kan inschrijven of voordat er examens kunnen worden afgelegd. Daarbij
gingen zij er vanuit, dat de laatste interpretatie de juiste is.

Ook de leden van de V.V.D.-fractie wilden stilstaan bij het vraagstuk
van de toegang tot het hoger onderwijs. Met de regering wilden zij
gaarne meewerken aan een verbetering van het gekwalificeerd zijn voor
het hoger onderwijs. Die verbetering kan alleen bereidt worden indien
zowel in de bovenbouw van het HAVO en VWO, bij de toelating tot het
hoger onderwijs als in de propaedeuse-fase de nodige maatregelen
worden getroffen. De leden van de V.V.D.-fractie hadden een dergelijke,
systematische beschouwing niet alleen in de oorspronkelijke memorie
van toelichting, maar ook in de toelichting bij de nota van wijziging node
gemist. Steeds groter aantallen studenten willen hoger onderwijs volgen,
waardoor als het ware automatisch duidelijk wordt dat de mogelijkheden
en wensen van deze groepen steeds heterogener worden.

Terwille van het handhaven - en zo mogelijk - verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs en teneinde die behoefte aan differentiatie te
kunnen opvangen, zal over een brede linie een reeks van maatregelen
nodig zijn, stelden de leden van de V.V.D.-fractie. Het onderwijs in de
bovenbouw van HAVO en VWO zal zowel inhoudelijk als organisatorisch
moeten wijzigen, waardoor leerlingen een betere voorbereiding krijgen
op de vraag wat het betekent in hoger onderwijs te studeren. Onderdeel
hierval za) ook moeten zijn dat potentiële studenten veel beter voorge–
licht moeten worden over wat hen in het algemeen èn per studierichting
in het bijzonder in het hoger onderwijs te wachten staat en aan welke
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vereisten moet worden voldaan om met succes hoger onderwijs te
kunnen volgen.

Een dergelijk samenhangend pakket maatregelen zal primair het zelfse–
lecterend vermogen van studenten moeten vergroten. Hiernaast zullen
ook universiteiten en hogescholen de nodige maatregelen moeten
nemen. Het handhaven van de bestaande deficiëntieregeling als
«tegemoetkoming» in de nota van wijziging achtten deze leden een
uiterst magere reactie op de noodzaak het bovengenoemde vraagstuk
huns inziens veel systematischer aan te pakken. Instellingen zullen niet
alleen scherpere eisen moeten kunnen stellen aan inhoud en niveau van
het eindexamenpakket - waarom aan maximaal twee vakken en waarom
geen eisen aan de inhoud van de aangeboden stof –, zij zullen ook de
propedeuse anders moeten aanpakken. Daarnaast zullen instellingen, zo
nodig, aanvullende eisen moeten kunnen stellen, verband houdend met
het specifieke karakter van de aangeboden opleiding, los van de vraag of
het stellen van die eisen samenhangt met de grote discrepantie tussen
het aanbod van potentiële studenten en de opnamecapaciteit van de
instellingen. De leden, hier aan het woord, dachten hierbij bijvoorbeeld
aan de gangbare regelingen bij de toelating tot de Hogere Hotelscholen
en tot de Academies voor Lichamelijke Opvoeding en tot de Kunstoplei–
dingen. Bedoelt de regering met de mededeling in toelichting bij de nota
van wijziging dat de bestaande deficiëntieregeling, zij het in aangepaste
vorm, blijft voortbestaan, dat dus opleidingen als bovengenoemd de
bestaande toelatingspraktijk mogen continueren? Mogen ook andere
opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen? De leden van de
V.V.D.-fractie hadden uit de toelichting bij de nota van wijziging
begrepen dat feitelijk het principe van omnivalentie van het
VWO-diploma wordt losgelaten. Zagen zij dit juist? Is er dan nog wel
voluit sprake van een toelatingsrecht, zoals de toelichting bij de nota van
wijziging stelt, zo vroegen deze leden zich af?

Wanneer was de regering in staat een samenhangende visie op tafel te
leggen die scherp en helder aan zou geven hoe de wijziging in inrichting
en werking van de bovenbouw van HAVO en VWO, de toelating tot het
hoger onderwijs en de inrichting en werking van de propedeuse zouden
moeten bijdragen tot een verbeterde werking van hoger onderwijs–
aanbod, zowel gezien vanuit de wensen en mogelijkheden van de
studenten als vanuit de noodzaak de werking van het bestel van hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te verbeteren, gelet op de
uitdagingen en bedreigingen waaraan dit bestel blootstaat?

De leden van de V.V.D.-fractie achtten het absoluut noodzakelijk dat
een dergelijke duidelijke visie gelijktijdig met of in de memorie van
antwoord gegeven wordt.

De leden van de D66-fractie waren het ermee eens dat instellingen
naast het bezit van een diploma HAVO/VWO een tweetal eindexamen–
vakken kunnen verlangen als voorwaarde voor toelating tot een opleiding
Het gaat hier dan om een facultatieve bevoegdheid van de instellingen.
De leden wezen erop dat de regeling alleen van toepassing is voor
studenten die een diploma ex artikel 7.19 van het wetsvoorstel bezitten.
Zij vroegen of het niet juister is om artikel 7.10a ook van toepassing te
doen zijn op artikel 7.21 van het wetsvoorstel ? Zo nee, waarom niet,
vroegen dezen leden.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen zich af waarom de
deficiëntieregeling aan instellingen wordt overgelaten? Had de regering
zich gerealiseerd dat instellingen er uit concurrentieoverwegingen voor
zouden kunnen kiezen om deficiënties niet te noemen, waardoor
(aspirant–) studenten in de loop van hun studieperiode tegen problemen
zouden kunnen oplopen? De leden van Groen Links vroegen zich ook af
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of de regering zich had gerealiseerd dat een tussentijdse overstap tussen
opleidingen uit eenzelfde richting, of het volgen van delen van een
opleiding aan een andere dan de eerste instelling ter aanvulling op de
eigen opleiding, problemen zou kunnen opleveren bij verschillende
deficiëntie-eisen? Ook in dit verband wilden deze leden de regering
vragen de verplichting aan instellingen om adspirant-studenten in de
gelegenheid te stellen eventuele deficiënties weg te werken niet meer in
het voorstel was opgenomen, maar was vervangen door een eis aan de
student aan te tonen dat de deficiëntie zou zijn verholpen?

De leden van de fractie van de S.G.P. vonden het een verbetering dat
in de eerste nota van wijziging instellingen de mogelijkheid hebben om
ten hoogste twee vakken als onderdeel van de vooropleiding vereist te
stellen.

Zijn twee vakken voldoende, vroegen deze leden zich af? Daarnaast
wilden deze leden weten of het niet wenselijk zou zijn dat instellingen
een bepaalde mate van relevante werkervaring kunnen vragen. In
deeltijd-HBO kan werken en studeren samengaan en is de studie gerela–
teerd aan het werk dat de student gelijktijdig verricht. Moet er voor dit
soort opleidingen niet eveneens een wettelijke mogelijkheid geschapen
worden?

8.2. Propedeuse

De leden van de C.D.A.-fractie hadden zich erover verbaasd, dat de
drie functies van de propedeuse, namelijk oriënterend selecterend en
verwijzend, niet in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Zij vroegen op dit
punt een nadere onderbouwing van de regering en waren benieuwd naar
de gevolgen van deze niet-opname op de opbouw van studie–
programma's in het hoger onderwijs vergeleken met de huidige situatie.

De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven de noodzaak en de
wenselijkheid van het versterken van de rol van het wetenschappelijk
onderzoek. In dit kader waren zijn benieuwd te vernemen welke conse–
quenties voor de inrichtingen van de eerste fase van het wetenschap–
pelijk onderwijs worden getrokken uit zowel de wens van het onderwijs in
de eerste fae meer te differentiëren, daarbij rekening houdend met de
toenemende aspiratieverschillen tussen studenten, als met de wens in de
tweede fase van het wetenschappelijk onderwijs meer dan tot nu toe
rekening te houden met de ook daar aanwezige kwaliteitsverschillen door
te komen tot de oprichting van de zogeheten onderzoekscholen? Worden
hieruit ook consequenties getrokken voor de inrichting van de prope–
deuse, zo wilden deze leden weten? De leden van de V.V.D.-fractie
hadden overigens met instemming kennisgenomen van het voornemen
om aan het einde van de propedeuse een «bindend advies» te doen
afgeven. Welke consequenties heeft dat voor het voorliggende ontwerp,
vroegen deze leden?

In artikel 7.7, lid 3, van het wetsvoorstel wordt uitdrukkelijk gesproken
over de oriënterende verwijzende en selecterende functie van de prope–
deuse, zo stelden de leden van de D66-fractie. In de toelichting wordt
vervolgens verwezen naar het evaluatie-onderzoek twee-fasestructuur
waarin een voorzichtig positief oordeel wordt uitgesproken over de
werking van de functies in de praktijk. De regering - aldus de toelichting
- hecht grote waarde aan de drie functies en daarom blijft de prope–
deuse ook in dit wetsvoorstel een belangrijk ijkpunt en schakelmoment
voor de student, juist in de voorgestelde nieuwe onderwijsstructuur. De
leden van de D66-fractie konden deze stellingname alleen maar van
harte onderschrijven en waren dan ook zeer verbaasd dat in de nota van
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wijziging art. 7.7 lid 3 komt te vervallen met de mededeling dat verso–
bering van de voorschriften inzake de propedeuse nodig is en dat naar
het oordeel van de ondergetekenden een wettelijk voorschrift omtrent de
functies van de propedeuse als opgenomen in het oorspronkelijke
wetsvoorstel weinig of geen houvast biedt bij de inrichting van het
onderwijs. De leden van de D66-fractie hadden behoefte aan een nadere
inhoudelijke toelichting van de regering op deze ommezwaai van mening.
Zo vroegen deze leden waarom een wettelijk voorschrift geen houvast
biedt bij de inrichting van het onderwijs. Ziet de regering in géén van de
drie functies enig heil? Indien wel, in welke en dient die functie dan niet,
juist naar aanleiding van het bovengenoemd evaluatie-onderzoek, in de
wet te worden geregeld om te voorkomen dat de propedeuse een leeg
begrip wordt? De leden van de D66-fractie vroegen zich tenslotte af hoe
het schrappen van art. 7.7 lid 3 zich verhoudt met de kwaliteitszorg die
een belangrijke plaats moet krijgen in het hoger onderwijs.

Gezien de korte inschrijvingstijd achtten deze leden het juist van
belang dat deze functies een wettelijke basis kregen. Deze leden hadden
de indruk dat de propedeuse nu vooral sterk op selectie gericht zal zijn
en dat vonden zij niet aanvaardbaar zolang er stimulansen ontbraken om
de propedeuse ook een oriënterend en verwijzend karakter te geven.

De leden van de fractie van Groen Links vroegen zich af waarom de
functies van de propedeutische fase in het wetsvoorstel, noch in de
memorie van toelichting is opgenomen?

8.3. Titulatuur

De in het vooruitzicht gestelde afschaffing van de bescherming van
titels sprak de leden van de C.D.A.-fractie niet aan, omdat de door de
regering gegeven argumentatie naar hun oordeel tot een tegengestelde
conclusie leidt. Deze leden vroegen de regering dan ook van dit
voornemen af te zien.

Ten aanzien van titulatuur steunden de leden van de P.v.d.A.-fractie de
visie van de regering. Daarbij wilden zij vernemen of de procedure met
de desbetreffende beroepsverenigingen kan zijn afgerond voordat dit
wetsvoorstel in de Tweede Kamer plenair wordt behandeld. Dit vroegen
deze leden omdat er zich naar hun mening een duidelijke meerderheid
aftekent om het standpunt van de regering te steunen, waardoor het
extra onbevredigend is de bestaande situatie te handhaven. Daarnaast
meenden deze leden dat er dringend een eind dient te komen aan de
chaotische ontwikkelingen rond de titulatuur.

De leden van de V.V.D.-fractie meenden dat ook op het punt van de
titulatuur in het kader van de behandeling van dit wetsvoorstel definitieve
voorstellen alsnog door de regering zullen moeten worden gedaan. De in
de toelichting bij de Nota van Wijziging voorkomende uiteenzetting
terzake achtten zij tweeslachtig (afschaffing titulatuur op termijn versus
actievere voorlichting over het Nederlands hoger onderwijsbestel, mede
om in het buitenland meer helderheid over de in ons land gebruikte titels
te verschaffen) en onaf.

De hoedanigheid van meester, psycholoog, arts, dierenarts en
apotheker worden niet meer in dit wetsvoorstel geregeld. Zo nodig zullen
deze geregeld worden in wetgeving van het afnemende veld, zo
meenden de leden van de D66-fractie. Titulatuur was eerst verbonden
aan een sector maar nu de sector als aangrijpingspunt voor sturing is
komen te vervallen wordt de titulatuur verbonden aan het landelijk
register van opleidingen. In de nota van wijziging wordt alvast aange–
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kondigd dat op termijn gestreefd wordt naar afschaffing van de
bescherming van de titels voor initiële opleidingen omdat de Neder–
landse titels in het buitenland tot onduidelijkheden en onderwaardering
leiden. De aangevoerde redenen om de bescherming van de huidige
titulatuur af te schaffen in de toekomst had de leden van de D66-fractie
enigszins bevreemd. Het was het niet duidelijk waarom het tot nu toe
niet mogelijk is geweest om het buitenland duidelijk te maken wat de
Nederlandse titels inhouden en om een standaard vergelijking met
buitenlandse titels te maken. En waarom is sprake van onderwaardering?
Er kan evengoed sprake zijn van overwaardering. Hoe zal afschaffing van
de titelbescherming leiden tot meer duidelijkheid en juiste waardering,
vroegen de leden van D66-fractie?

Hoewel het niet in dit wetsvoorstel wordt geëffectueerd, stelt de
regering in de toelichting op de eerste nota van wijziging dat zij de
bepalingen met betrekking tot de bescherming van de huidige titulatuur
wil laten vervallen. Als motief noemt de regering dat de titels in het
buitenland onvoldoende helderheid geven en tot onderwaardering
kunnen leiden. De leden van de fractie van de S.G.P. betwijfelden of
afschaffing van de bescherming van de titulatuur tot een oplossing van
dit probleem zou leiden. Zit het probleem niet veel meer in de beeld–
vorming die het buitenland heeft over de inhoud van het hoger onderwijs
en de plaats van het HBO binnen ons onderwijsbestel? Zal een
afschaffing van beschermde titels niet eerder leiden tot een verdere
negatieve beeldvorming in het buitenland? En wekt het in Nederland zelf
geen verwarring over de waarde van een hoger onderwijs-opleiding,
vroegen de leden van de fractie van de S.G.P.

8.4. Diverse onderwijskundige bepalingen

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich na enige gewenning vinden
in de veranderde naamgeving van het hoger onderwijs. Het betreft dan
de termen initieel en post-initieel onderwijs in plaats van eerste en
tweede fase. De redegeving voor deze verandering - internationale
herkenbaarheid - sprak deze leden aan. In datzelfde verband waren deze
leden verheugd over de in het wetsvoorstel bereikte direkte werking van
de EG-richtlijnen. De nationale en internationale vergelijkbaarheid wordt
ook naar de mening van deze leden bevorderd door het nieuwe uniforme
systeem van studielastberekening. De leden van de C.D.A.-fractie waren
van mening, dat verwatering van het karakter van opleidingen moet
worden voorkomen. Zij vroegen de regering op dit punt aan te geven hoe
dit kan worden bereikt. Deze leden wezen er daarbij op, dat het niet
alleen het in stand te houden onderscheid WO/HBO betreft, maar ook
het onderscheid HBO/MBO. Naar het oordeel van de leden van de
C.D.A.-fractie kunnen de vruchten van differentiatie, ook naar
cursusduur, van de opleidingen pas worden geplukt, als eerdergenoemde
verwatering wordt voorkomen en waar nodig wordt beemdigd De leden
van de C.D.A.-fractie waren in verband met de voorgenomen afbouw van
de Staatsexamens benieuwd naar de opvatting van de betrokken oplei–
dingsinstituten en de uitkomsten van het overleg, dat ongetwijfeld is
gevoerd voor of na het uitbrengen van de nota's van wijziging.

Uit de memorïe van toelichting blijkt dat de examencommissie een
zeer belangrijke rol zal gaan innemen. De leden van de P.v.d.A.-fractie
vroegen hoe deze commissie exact word gepositioneerd binnen de
bestuursstructuur van de instellingen.

Daarnaast wilden zij weten, welke beroepsmogelijkheden er bestaan
indien er sprake is van een conflict met betrekking tot de examens. Deze
leden wezen er in dit verband op, dat het college van beroep voor het
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WO zich zorgen maakt over het niet bij wet instellen van het college van
beroep, maar aan de openbare instellingen gezamenlijk op te dragen een
college in te stellen. Het college is van mening dat hierdoor uit het
oogpunt van rechtsbescherming een stap terug wordt gedaan. De desbe–
treffende instellingen zijn immers procespartij. Hiermee lijkt de onafhan–
kelijkheid van het college niet maximaal gewaarborgd te zijn. Vanwege
de noodzaak te komen tot snelle uitspraken lijkt het eveneens niet
vanzelfsprekend om de bezwarenprocedure via de rechter te laten lopen.
Deze is te tijdrovend en bovendien krijgt de afdeling rechtspraak van de
Raad van State er daardoor nog een taak bij.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vonden de bezwaren van het
college van beroep voor het WO steekhoudend en zij vroegen de
bewindslieden, waarom zij de huidige procedure niet in de wet
handhaven. Restte de deze leden de vraag of ook ten aanzien van de
examens voor de lerarenopleiding moet worden volgehouden dat de
overheid geen invloed moet kunnen uitoefenen op de inhoud van de
examens en of de vakdepartementen op geen enkele wijze betrokken
kunnen en moeten zijn bij de examens van beroepen die deze vakdepar–
tementen in voorkomend geval via regelgeving hebben geregeld.

Deze leden steunden de gedachte, dat de verantwoordelijkheid van de
overheid voor de post-initiële opleidingen minder ver rijkt dan voor de
initiële opleidingen. Toch kunnen zij constateren, dat in sommige
sectoren de ontwikkeling van deze opleidingen moeizaam verloopt. De
memorie van toelichting stelt, dat voor dié opleidingen waarvoor geen
gearticuleerde maatschappelijke vraag bestaat, er wel een duidelijke taak
voor de minister van Onderwijs en Wetenschappen is weggelegd.
Aangezien dit standpunt al jaren zonder aanwijsbaar resultaat wordt
gehuldigd, wilden deze leden vernemen hoe dit wetsvoorstel deze
ontwikkeling meer substantieel kan bevorderen.

Er wordt aangekondigd, dat de eisen die aan de lerarenopleiding
worden gesteld bij aanvaarding van dit wetsvoorstel niet gesteld worden
in dit wetsontwerp, maar in separate wetgeving. Dit riep de vraag op,
wanneer de separate wetgeving de Tweede Kamer zal bereiken en of de
reikwijdte van dit wetsvoorstel zich in het geheel niet uitstrekt tot de
lerarenopleidingen.

Deze leden van de P.v.d.A.-fractie dachten hierbij bijvoorbeeld aan
planningsvrijheid; vrijheid voor studenten om tot op zekere hoogte hun
studieprogramma samen te stellen enz.

Gesteld wordt dat de regelgeving van de overheid zich beperkt tot het
initiële onderwijs. De leden van de fractie van de P.v.d.A. steunden deze
visie. Het initiële onderwijs kent in het algemeen een cursusduur van 4
jaar, waarin 168 studiepunten moeten zijn behaald. Deze leden vroegen
of in het licht van de onlangs gevoerde discussie over het verschil in
studielast tussen alpha–, gamma– en beta-opleidingen en de uitkomst van
het inspectie-onderzoek hierover of nadere differentiatie mogelijk en
wenselijk is in de initiële studieduur in het HO.

Daarnaast lijk het deze leden een goede zaak wanneer de instellingen
er wettelijk toe verplicht worden dat zij het begrip «studielast» eenduidig
interpreteren en dat dit bewaakt wordt. Mede vanwege het beperkte
recht op studiefinanciering lijkt dit deze leden van groot belang voor de
studenten. Zij vroegen eveneens of de mogelijkheid van doorstromings–
programma's voor MBO-ers in het HBO en voor HBO-ers in het WO in de
wet moet worden vastgelegd?

Initiële opleidingen dienen volgens de memorie van toelichting te
worden aangeboden in de vorm van opleidingen. Dit riep de vraag op of
dit standpunt, gezien de herhaaldelijk gehouden pleidooien voor flexibi–
liteit en certifiëring ondertussen niet in achterhaald en of de wet op dit
onderdeel aanpassing behoeft. Ten aanzien van de verplichte prope–
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deuse-fase wilden zij weten of deze eveneens van toepassing moet zijn
op de open universiteit, gezien het karakter van de toelating die daar
geld.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden overigens nog weten
waarom de werkingssfeer van het colloqium doctum moet worden
beperkt tot de instelling waaraan dit is behaald. Zij vonden een ruimere
werking van het colloqium doctum beslist niet «obsoleet» zoals de
memorie van toelichting stelt.

In de WWO is thans een speciale voorziening getroffen voor interna–
tionale studierichtingen in art. 14. In het voorliggend wetsvoorstel lijkt de
cursusduur vast te liggen op 4 jaar, opgebouwd uit een propedeuse– en
doctoraal fase waardoor een deel van art. 14 WWO lijkt te zijn wegge–
vallen. Dit kan tot problemen leiden bij internationale studierichtingen die
programma's aanbieden met een cursusduur van 15 maanden. De leden
van de D66-fractie wilden weten waarom de voorziening in art. 14 WWO
deels is komen te vervallen en vroegen of deze alsnog kan worden
opgenomen.

De leden van de D66-fractie constateerden twee onduidelijkheden ten
aanzien van de regeling inschrijvingsduur. Op de eerste plaats lijken
artikel 7.7 en artikel 7.31 lid 7 van dit wetsvoorstel de onlangs gestarte
doorstromingsopleidingen voor HBO-gediplomeerden aan de universiteit
weer ongedaan te maken. Gaat het hier om een omissie of om bewust
beleid, vroegen deze leden? Het tweede punt betreft het afschaffen van
verlenging van inschrijvingsduur wegens overmacht en persoonlijke
omstandigheden voor tweede-fase opleidingen. Studerenden die een
lerarenopleiding volgen, ex art. 7.3 vierde lid, zullen onder deze omstan–
digheden bij langdurig ziekte hun studie niet kunnen afronden. De leden
van de D66-fractie vroegen of het hier om een bewust effect ging? Zo ja,
waarom? Zo nee, is het dan mogelijk om de normale inschrijvingsbe–
paling van toepassing te laten zijn, vroegen deze leden? Het studiejaar
zal aanvangen op 1 augustus hetgeen voor het wetenschappelijke
onderwijs een vervroeging van één maand betekent. De leden van de
D66-fractie misten hier een heldere toelichting op het voorgestelde. In
de meeste Europese landen beginnen colleges pas eind september
waardoor onderlinge uitwisselingen worden bemoeilijkt. Augustus is
thans de herkansingsmaand. Deze zou moeten opschuiven naar het
begin van het nieuwe studiejaar hetgeen voor diegene die hun studie na
de herkansing willen beëindigen het verlies van een heel jaar inschrij–
vingsduur betekent. Voorts lijken er problemen te ontstaan met numerus
fixus studierichtingen waarbij plaatsing tot in oktober doorloopt. Laat
geplaatste studenten zouden dan een achterstand van 2 maanden
kunnen oplopen. De aanvang van loting en plaatsing is afhankelijk van de
VWO-eindexamens en herexamens en aan die kant lijkt er geen ruimte te
zijn voor opschuiven. Kortom, de leden van de D66-fractie vroegen zich
af waarom gekozen is voor vervroeging van het wetenschappelijk
onderwijs terwijl evengoed het HBO een maand later van start zou
kunnen gaan?

Hoofdstuk 9. Toelatingsbeperking

Ook met betrekking tot de toelating tot een instelling was het de leden
van de C.D.A.-fractie opgevallen, dat het oorspronkelijke wetsvoorstel op
belangrijke punten is gewijzigd, ook na het laatste advies van de Raad
van State. Deze leden wilden hun opmerking toespitsen op:

- de principiële vrijheid van de instelling
- de maatschappelijke behoefte als criterium voor een capaciteitsfixus
- de verplichte uitbreiding van de instelling tot 125%
- de inlotingskans voor allochtonen.
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Het was de leden van de C.D.A.-fractie opgevallen, dat op het punt van
de principiële vrijheid in het wetsvoorstel niet is gekozen voor een
regeling analoog aan artikel 37 lid 5 WHBO.

Zij vroegen de regering om een nadere motivatie van deze keuze.
De leden van de C.D.A.-fractie waren van mening, dat het criterium
«maatschappelijke behoefte» voor het instellen van een capaciteitsfixus
te ruim is. Deze ruimte zal, naar hun oordeel, leiden tot subjectiviteit en
daarmee willekeur bij het vaststellen van zo'n fixus. Volgens deze leden
zal het systeem van kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole door de inspectie
moeten leiden tot de ook door de leden van de C.D.A.-fractie beoogde
doelmatigheid van het hoger onderwijs. Onder doelmatigheid verstonden
deze leden dan het voldoen aan culturele maatschappelijke doelstel–
lingen van het onderwijs, waarvan de beoordeling van de mate van reali–
satie bij de kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole moet worden betrokken.

Deze leden konden zich voorstellen, dat de regering op enig moment -
in overleg - tot het vaststellen van een arbeidsmarktfixus moet overgaan,
waarbij de in het oorspronkelijke wetsvoorstel voorgestelde waarborgen
van zorgvuldigheid in acht worden genomen. Deze leden vroegen hierop
een reactie van de regering.

De leden van de C.D.A.-fractie beoordeelden de bij nota van wijziging
voorgestelde verandering van de zogenaamde 125%-regeling als positief.
Deze wijziging geeft de instellingen een grotere ruimte bij het voldoen
aan de wettelijke verplichting. Deze leden wilden wel wijzen op
knelpunten, die kunnen ontstaan bij effectuering en waren niet erg
geïmponeerd door de gegeven rekenvoorbeelden, gezien de daarin, door
de jaren heen, constant veronderstelde aanmelding. Met des te meer
nadruk vroegen deze leden de regering daarom om een praktijkvoorbeeld
van de personele, ruimtelijke en financiële consequenties van de
125%-regeling voor een modale instelling. Ook waren deze leden
benieuwd naar de geschatte consequenties van deze nieuwe regeling
voor de begroting van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met gemengde gevoelens
kennis genomen van het voorstel in de nota van wijziging om allochtone
studenten de hoogste inlotingskans te geven. Daarbij had hen de ruime
omschrijving van deze doelgroep verbaasd. Zodoende hadden zij op dit
punt met enige voldoening kennis genomen van de tweede nota van
wijziging, waar doelgroep en achterstand nader worden gepreciseerd.
Deze leden hadden echter in het algemeen twijfel over het nut en het
effect van de voorgestelde verhoogde inlotingskans, juist omdat de
weging bij de loting wordt gebaseerd op geleverde eindexamenpres–
taties. De leden zagen meer in gerichte aandacht voor allochtonen, te
beginnen in het basis– en voortgezet onderwijs inclusief de aansluiting,
omdat maatregelen daar meer dan een symbolische betekenis kunnen
hebben en vroegen daarom de regering dit voorstel in heroverweging te
nemen.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden twijfels ten aanzien van
het instrumenten van gewogen loting bij numerus fixi en bij de oplossing
die wordt gezocht om allochtonen meer inlotingskansen te geven. Naar
hun oordeel voorspellen eindexamencijfers immers niet voor alle studie–
richtingen de capaciteiten, met name niet voor studierichtingen waarvoor
naast cognitieve capaciteiten ook sociale capaciteiten noodzakelijk zijn.
Zou een te eenzijdige waardering van de cognitieve vaardigheden niet
kunnen leiden tot problemen in een aantal beroepsgroepen waarvan de
opleidmg een numerus fixus kent, zo vroegen deze leden zich af? Is een
selectieve propedeuse in vergelijking met het instrument van gewogen
loting niet een beter instrument? Tenslotte krijgt een student dan de kans
om zijn of haar geschiktheid voor een fixus-studie aan te tonen. Deze
leden erkende wel dat een selectieve propedeuse problemen kan geven
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bij een beperkt recht op studiefinanciering of logistieke problemen bij
instellingen. Deze problemen leken van ondergeschikte aard, vooral
wanneer de selectieve propedeuse selectie naar verschillende studierich–
tingen kan geven, zowel richting HBO als WO. Zij hadden hierop graag
een reactie van de regering. Bij de behandeling van het HOOP 1990
stelden deze leden reeds dat zij veel belang hechten aan een adequaat
doelgroepenbeleid in het hoger onderwijs. Zij noemden als voorbeeld het
beleid ten aanzien van allochtonen, studenten uit lagere sociaal-econo–
mische milieus, vrouwen en gehandicapten.

Daarom waardeerden deze leden de poging van de regering krachtens
de wet een doelgroepen beleid voor allochtonen te ontwikkelen. Zij
vonden evenwel, dat de voorstellen voor verbetering vatbaar zijn. Het
belangrijkste probleem voor allochtone studenten in het hoger onderwijs
is niet het loten, maar de grote studie-uitval. Daarom moet structureel
meer aandacht worden geschonken aan studiebegeleiding en aan de
kwaliteit van het onderwijs.

Bij fixusstudies moet er veeleer aan gedacht worden om bij een grote
maatschappelijke behoefte aan afgestudeerden uit bepaalde
doelgroepen extra contingenten voor deze doelgroepen open te stellen.
Er is bijvoorbeeld een evident grote behoefte aan allochtone artsen, zo
meenden de leden van de fractie van de P.v.d.A.

Het voordeel van een dergelijke benadering is, meenden deze leden
dat deze autochtonen en allochtonen bij schaarste niet tegenover elkaar
plaatst, maar dat op basis van maatschappelijke relevantie een verant–
woord beleid wordt ontwikkeld. Ontwikkelingen in de Verenigde Staten
leren ons dat voorkeursbeleid binnen de universiteiten niet als recht–
vaardig wordt ervaren en juist leidt tot discriminatie. En dan dreigt het
gevaar dat het tegendeel wordt bereikt van wat werd beoogd. Evenals de
leden van D66-fractie concludeerden de leden van de fractie van de
P.v.d.A. dat de aanvang van het studiejaar op 1 augustus een maand te
vroeg is, vooral voor studierichtingen waarvoor een numerus fixus geldt.
Zij stelden de regering voor om het aanvangsjaar met een maand te
verschuiven.

Niet er enthousiast waren de leden van de fractie van de P.v.d.A. over
het fenomeen van de overheidsfixus. Zij vroegen zich af hoe de overheid
de maatschappelijke behoefte kan plannen zonder dat er varkens-cycli
gaat ontstaan. Er zijn, meenden zij, vele voorbeelden beschikbaar dat de
arbeidsmarkt, laat staan de maatschappelijke behoefte, vrijwel niet te
plannen is. Zij dachten hierbij bijvoorbeeld aan leraren maar ook aan
verpleegkundigen. Zij gaven liever de voorkeur aan een goede studie– en
beroepskeuzevoorlichting boven een overheidsfixus. Van de regering
vernamen zij graag uitvoerig, waarom voor een zo drastisch voorstel is
gekozen. Het instellen van een capaciteitsfixus door de instelling zelf
staat enigszins op gespannen voet met het geformaliseerde recht op
hoger onderwijs, zo meenden deze leden. Daarbij hadden zij wel begrip
voor een situatie, waarin het fysiek onmogelijk is nog meer studenten te
plaatsen dan reeds gebeurt, maar de vraag is in hoeverre een capaci–
teitsfixus gebruikt kan worden om andere doelen te dienen. Deze leden
vroegen zich af hoe gegarandeerd wordt dat de capaciteitsfixus
uitsluitend op grond van fysieke onmogelijkheid om meer studenten op
te nemen wordt gehanteerd, en niet voor andere doeleinden zal worden
gebruikt.

De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven de wenselijkheid dat in
de toekomst grotere aantallen studerenden van allochtone herkomst
hoger onderwijsopleidingen met succes kunnen volgen. Daartoe diende
naar hun oordeel in het basis– en voortgezet onderwijs een zodanig
samenstel van maatregelen genomen te worden, dat potentiële
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studenten uit minderheidsgroepen zich beter dan tot nu toe kunnen
kwalificeren voor toelating tot een studie in het hoger onderwijs in plaats
van het bieden van een grotere inlotingskans bij opleidingen met een
instroombeperking. De leden van de V.V.D.-fractie meenden dat niet de
etnische herkomst, doch kwaliteitscriteria dienden te bepalen of iemand
wel of niet toegelaten kan worden tot een bepaalde opleiding. Waar op
grond van capaciteitsproblemen toch reeds uitzonderingen op die grond–
regel moesten worden toegestaan, meenden zij dat toevoeging van een
additionele uitzonderingsregel op het toelatingsprincipe onderwijskundig
als onjuist en maatschappelijk als onverstandig moest worden gekarakti–
seerd. Deze leden verzochten de regering derhalve te komen met een
samenhangend pakket maatregelen om de kansen van leerlingen uit
minderheidsgroepen in basis– en voortgezet onderwijs te verbeteren en
de voorstellen om deze leerlingen bij de toelating tot het hoger onderwijs
te bevoordelen, terug te nemen.

De leden van de V.V.D.-fractie waren van opvatting dat de nota van
wijziging van een realistischer vooronderstelling uitging waar het gaat
om het inschatten van de moeilijkheden die zouden ontstaan bij het in de
praktijk tot uitvoering laten komen van de oorspronkelijk in het
wetsvoorstel neergelegde opvatting over de mogelijkheden van instroom–
beperking bij een tekort aan opleidingscapaciteit. De instellingen voor
hoger onderwijs krijgen in de bijgestelde voorstellen de mogelijkheid een
trategisch capaciteitsbeleid te ontwikkelen. Hierdoor hebben zij ontwik–
kelingen deels zelf in de hand. Zij achtten de aangebrachte wijzigingen
derhalve een verbetering. Minder gelukkig waren zij met wijziging van het
begrip arbeidsmarktbehoefte in maatschappelijke behoefte. Dit laatste
begrip achtten zij dermate vaag en ongedefinieerd dat snel onbedoelde
elementen zouden kunnen interveniëren in het toetsingskader op basis
waarvan een fixus moet worden vastgesteld. Hoewel de hier aan het
woord zijnde leden met de regering wel inzagen dat bij een steeds meer
pluriforme arbeidsmarkt en een navenant arbeidsaanbod de term
arbeidsmarktbehoefte steeds moeilijker herkenbaar wordt, zagen zij in de
introductie van het begrip maatschappelijke behoefte, zeker gelet op de
daarbij gegeven toelichting, die onduidelijkheid alleen maar toenemen.

De leden van de fractie van de V.V.D. drongen er bij de regering op
aan deze voorgestelde wijziging nog eens zorgvuldig te heroverwegen.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de reikwijdte van het begrip
arbeidsmarktfixus tot maatschappelijke behoefte, vroegen de leden van
de D66-fractie hoe een reële schatting van de maatschappelijke
behoefte zal worden gemaakt? De leden wezen erop dat bij beroeps–
groepen waar een sterke één op éèn relatie bestaat tussen het onderwijs
en de arbeidsmarkt de kwantitatieve afstemming al problematisch
verloopt. Ter bepaling van de maatschappelijke behoefte worden in de
nota van wijziging een aantal indicatoren genoemd die gebruikt zouden
kunnen worden.

Deze leden vroegen of het hier om een uitputtende opsomming ging of
dat er meerdere indicatoren zullen worden gebruikt. Zo ja, welke dan en
voorts vroegen zij waarop de keuze van indicatoren was gebaseerd. Het
was de leden van de D66-fractie niet duidelijk - zij zagen op dit punt een
nadere toelichting graag tegemoet– hoe zij het verband moesten zien
tussen enerzijds een ongelimiteerde programmeervrijheid en anderzijds
de fixus. Bij het registreren van de opleiding worden nauwelijks inhoude–
lijke eisen gesteld en anderzijds kan de overheid wel overgaan tot
instroombeperkingen op grond van maatschappelijke behoefte.
Ongebreidelde programmeervrijheid met de domper van de fixus? De
leden vroegen zich af of in dit verband regionale overlegstructuren
tussen onderwijsinstellingen niet een oplossing zouden kunnen bieden.
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Zij dachten hierbij aan clusters van instellingen die het onderwijsaanbod
binnen de cluster afstemmen. Hiermee zou het al eerder aangehaalde
probleem van te veel of juist te weinig opleidingen kunnen worden
opgevangen. Het wetsvoorstel laat thans samenwerking toe, echter op
vrijwillige basis, zo stelden de leden van de D66-fractie.

De leden van de fractie van Groen Links zagen ook problemen met de
instroombeperkende maatregelen. Zou, naar de mening van de regering,
daar waar instroom gereguleerd zou worden via centrale loting, de
vrijheid van studenten niet alleen beperkt worden ten aanzien van hun
keuze op grond van de kwaliteit van de opleidingen (waarover later
meer), maar ook die op grond van de kosten van het collegegeld? Ten
aanzien van de instroom van de allochtone studenten wilden de leden
weten of de regering zich gerealiseerd had dat met name waar het gaat
om de sociale en medische richtingen, waar veelal een instroombe–
perking op rust, een duidelijke maatschappelijke behoefte aan allochtone
afgestudeerden te (voor)zien was, waarin met de voorgestelde gewogen
loting te traag voorzien zou worden? Had de regering andere systema–
tieken overwogen om de achterstandspositie van allochtone studenten in
het hoger onderwijsbestel te verkleinen?

De hier aan het woord zijnde leden vroegen de regering een verdere
toelichting te geven op het begrip «maatschappelijke behoefte-fixus»?

Deze leden vroegen zich ook af hoe de op basis van kwaliteit door
studenten gemaakte keuzes en hun keuzevrijheid zich verhouden tot
instroombeperking als gevolg van een maatschappelijke-behoefte-fixus
en tot loting? De regering wilde studenten een duidelijker keuzemoge–
lijkheid bieden op basis van (externe) kwaliteitsbeoordelingen, maar had
hij zich gerealiseerd dat deze keuzevrijheid in die gevallen waar centrale
loting nodig zou zijn door die loting teniet gedaan zou worden? Was in
dit kader centrale loting nog wel het geëigende middel om studenten
over de opleidingen te verdelen, vroegen de leden van de fractie van
Groen Links?

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was alleen het arbeidsmarktcri–
terium opgenomen als criterium voor de beperking van de instroom bij
studierichtingen. In de nota van wijziging is daarnaast de «maatschappe–
lijke behoefte» opgenomen als criterium. De leden van de fractie van de
S.G.P. wensten een nadere verduidelijking van dit begrip. In de term
«maatschappelijke behoefte» zit volgens deze leden een zekere dubbel–
zinnigheid. Enerzijds wijst het op de behoefte vanuit de maatschappij,
die tot uiting komt in het aantal studenten dat een opleiding wil volgen.
Anderzijds kan het betekenen de vraag van de maatschappij naar een
(beperkt) aantal afgestudeerden van een bepaalde opleiding. Uit de
toelichting op artikel 7.48 van dit wetsvoorstel blijkt wel dat de laatste
betekenis bedoeld wordt. De term kan evenwel misverstanden oproepen.
Zou die term daarom niet beter vervangen kunnen worden door een
betere? Uit de toelichting blijkt dat met name financiële overwegingen
een belangrijke rol zullen spelen bij de toepassing van dit criterium. Of is
dit een onjuiste interpretatie? Komen de instellingen en de betreffende
adspirant-studenten daarmee niet in een onzekere situatie? Een arbeids–
markt-criterium is immers een redelijk objectief criterium. Ontwikke–
lingen in de behoefte van de arbeidsmarkt zijn ook op niet al te lange
termijn redelijk goed te voorzien. Dit in tegenstelling tot de financiële
positie van de overheid en in het bijzonder van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen. De leden van de fractie van de S.G.P.
wilden dan ook dat de regering in het criterium «maatschappelijke
behoefte» enkele objectieve elementen inbrengt waaraan getoetst kan
worden. In de tweede nota van wijziging is de positie van achterstands–
groepen in de numerus fixus verduidelijkt. De leden van de fractie van de
S.G.P. hadden enkele vragen over de ongelijke behandeling van etnische
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minderheden. Zij sloten aan bij de opmerking van de Raad van State dat
achterstandsituaties niet voetstoots een rechtvaardiging vormt voor een
ongelijke behandeling in een specifieke situatie.

De leden van de fractie van de S.G.P. waren van mening dat een
voorkeursbehandeling in ieder geval op adequate wijze een deel van de
achterstandsproblematiek zou moeten oplossen. Bij het gebruik van de
numerus fixus gaat het volgens deze leden niet zozeer om het aantal
studenten van etnische minderheden in het hoger onderwijs, maar om de
doorstroming vanuit HAVO en VWO naar het hoger onderwijs. Immers
als het percentage HAVO/VWO leerlingen dat doorstroomt naar het
hoger onderwijs geen grote verschillen vertoont met dat van autochtone
leerlingen, dan is er op dat punt geen achterstand; die ligt dan eerder in
het onderwijs, namelijk bij de schoolkeuze na de basisschool.

De leden van de fractie van de S.G.P. wilden dan ook van de regering
weten wat het percentage leerlingen uit de onderscheiden etnische
minderheden is op het totaal aantal leerlingen op het HAVO en het VWO,
respectievelijk het percentage studenten op het HBO en in het WO.

Wanneer de toeloop van het aantal studenten groter is dan de
capaciteit van de instelling, moeten instellingen de capaciteit uitbreiden
tot 125%, berekend over de gemiddelde capaciteit van de afgelopen
twee jaren en het betreffende jaar. In vergelijking met de oorspronkelijke
regeling vonden de leden van de fractie van de S.G.P. dit een verbe–
tering. Maar ook nu nog zouden instellingen in problemen kunnen komen
bijvoorbeeld door een tekort aan huisvesting of personeel dat ontstaat.
Zouden er geen uitzonderingen op deze regel mogelijk moeten zijn,
vroegen deze leden. Instellingen zouden ontheffing van de verplichte
uitbreiding van de capaciteit kunnen krijgen van de minister indien zij
kunnen aantonen dat de uitbreiding op korte termijn niet mogelijk is .

Een aspect dat de nodige vragen opriep bij de leden van de
G.P.V.-fractie had betrekking op de toelating. Het betrof hier met name
de mogelijkheden die een bijzondere instelling heeft een inschrijving te
weigeren dan wel in te trekken. De leden van de G.P.V.-fractie waren er
niet van overtuigd dat aan de hand van het voorgestelde artikel 7.30 het
behoud van de identiteit van bijzondere instellingen voor hoger onderwijs
gewaarbord was. Deze leden vroegen waarom was afgezien van het
overnemen van art. 37 lid 5 WHBO. Worden de argumenten die destijds
tot opname van dit artikel in de WHBO aanleiding gaven niet meer van
toepassing geacht? Is hier ook niet sprake van een inconsistentie in de
wet omdat op het punt van de medezeggenschap op gronden die
verband houden met de godsdienstige en/of levensbeschouwelijke
overtuiging juist de mogelijkheid geboden wordt ontheffing te vragen?
Deze leden waren vooralsnog van mening dat het de voorkeur verdient
dat art 7.30 aangepast wordt volgens art. 37 lid 5 WHBO. Het was de
leden van de G.P.V.-fractie in dit verband overigens niet duidelijk
geworden in hoeverre bij de regeling ter zake van de capaciteitsbe–
heersing rekening was gehouden met dit aspect van de toelating. Bestaat
er de mogelijkheid, zo vroegen zij, dat instellingen op grond van de
125%-regel studenten zullen moeten inschrijven die de grondslag niet
onderschrijven? Met betrekking tot de 125%-regel vroegen de leden van
de G.P.V.-fractie ook of bij toepassing daarvan geen aanzienlijke organi–
satorische problemen zullen ontstaan. De uitbreiding van de onderwijsca–
paciteit zal vaak gepaard gaan met uitbreiding van personeel en
huisvesting. Een en ander zal niet altijd onmiddellijk gerealiseerd kunnen
worden. Is een uitzonderingsmogelijkheid in dergelijke gevallen niet
geboden?

De leden van de G.P.V.-fractie stonden kritisch tegenover de
verruiming van de arbeidsmarktfixus tot een numerus fixus op grond van
maatschappelijke behoefte. Hoewel deze leden zich konden voorstellen
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dat de overheid vanuit doelmatigheidsoverwegingen over een middel
dient te beschikken om te kunnen ingrijpen achtten zij het begrip
maatschappelijke behoefte daarvoor nauwelijks geschikt. Is dit
instrument niet veel te ruim en daardoor onwerkbaar zo vroegen zij.

Deze leden wezen erop dat zelfs bij beroepsgroepen waar een sterke
één op één relatie is tussen onderwijs en arbeidsmarkt al blijkt dat
kwantitatieve afstemming problematisch is, laat staan als het om
afstemming van maatschappelijke behoefte gaat. Ook zal de afweging
nog complexer worden in het licht van een liberaliserende europese
markt. Er zal ook rekening gehouden moeten worden met werkgele–
genheid in omliggende Europese landen. De leden van de G.P.V.-fractie
vroegen zich af op welke wijze de bewindlieden het begrip maatschappe–
lijke behoefte zouden kunnen operationaliseren. Zij waren van mening
dat indien al zou worden vastgehouden aan een fixus op basis van een
(vermeende) maatschappelijke behoefte in ieder geval criteria voor
ingrijpen in de wet dienen te worden vastgelegd.

Hoofdstuk 10. Personeel en studenten

De leden van de C.D.A.-fractie hadden in het wetsvoorstel de lijn van
de regering bespeurd om verder te decentraliseren naar het niveau van
de instelling. Zij vroegen daarom een evaluatie van de resultaten van het
tot nu toe op dat niveau gevoerde overleg. Zij hadden de indruk, dat dit
overleg in de praktijk tot grote knelpunten leidt. Deze evaluatie zou een
goede basis kunnen vormen voor een heldere afbakening van de onder–
werpen voor centraal en decentraal overleg. Ook vroegen deze leden, in
hoeverre een bindend advies van een arbitragecommissie kan leiden tot
strijdigheid met de Grondwet.

De leden van de C.D.A.-fractie achtten het van belang, dat ook de
rechtspositie van de student zorgvuldig geregeld is. Bij onverhoopte
conflicten tussen student en instelling dient de mogelijkheid van beroep
bij een college met onafhankelijke leden gewaarborgd te zijn. De
regering, zo meenden deze leden, is op dit punt te ver gegaan door voor
te stellen de leden van de Colleges van Beroep te laten benoemen etc.
door de instellingen zelf. Graag ontvingen deze leden op dit punt een
reactie. Voor de overige zaken, de rechtspositie van de student betref–
fende, verwezen de leden naar hun opmerkingen bij de artikelsgewijze
toelichting.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. namen kennis van het
voornemen om voor zowel het personeel van het WO als van het HBO
een besluit te nemen ten aanzien van de rechtspositie. Hierin hadden zij
graag meer inzicht. Opheldering wilden zij over de passage waarin staat
dat «uiteraard daarbij rekening zal moeten worden gehouden met
verschillen in aard en karakter van de onderscheiden instellingen of
categoriën instellingen en van hun onderscheiden werkzaamheden».
Daarnaast vroegen deze leden, in hoeverre het bij autonomievergroting
vanzelfsprekend is dat de regering de kwantitatieve richtlijnen blijft
uitvaardigen met betrekking tot het personeel. Zij vroegen of met
betrekking tot de benoembaarheidseisen van docenten en de gestelde
eis van de verklaring omtrent het gedrag het wetsvoorstel wijziging
behoeft, dit naar aanleiding van de notitie van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen van 28 mei 1990 (Kamerstuknummers 21 562 nr 1).

Tot slot meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie dat bij de ontwik–
keling van onderzoekscholen zoals die de minister van Onderwijs en
Wetenschappen voor ogen staat, deze onderzoekscholen in de wet
dienen te worden vastgelegd, wil er sprake zijn van een duidelijk positio–
nering. Daarbij nodigden zij de regering uit duidelijk te maken hoe de
onderzoekscholen zich verhouden tot de reguliere taken van de universi–
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teiten. Geven deze ontwikkelingen op den duur geen aanleiding tot een
tweedeling tussen universiteiten.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat het College van Beroep voor de
examens wordt benoemd door het instellingsbestuur en het college van
beroep voor het hoger onderwijs door de gezamenlijke instellingsbe–
sturen.

De leden van de D66-fractie hadden op dit punt behoefte aan een
nadere toelichting. Zij waren niet overtuigd van de noodzaak om af te
wijken van de huidige regeling namelijk benoeming van de leden van het
College van Beroep voor het hoger onderwijs door de kroon. Zij meenden
dat dit nog altijd de onafhankelijkheid van de diverse leden het beste
garandeert

De instellingsbesturen zijn immers in geval van geschillen procespartij
en derhalve rijst er ernstige twijfel over de onafhankelijkheid van de te
benoemen leden.

De leden van de D66-fractie waren van mening dat de positie van het
Nederlands als voertaal aan instellingen voor hoger onderwijs wettelijk
dient te worden geregeld. Als achtergronden voor deze stellingname
verwezen zij kortheidshalve naar de openbare discussie die hieromtrent
in– en buiten het parlement in de afgelopen periode is gevoerd. De leden
vernamen graag van de minister of hij het opnemen van een bepaling
hierover in dit wetsvoorstel heeft overwogen, en waarom hij daartoe niet
is overgegaan. Het door de bewindslieden aangehaalde argument om
geen verplichting op te nemen kon de leden niet overtuigen. Een
verplichting hoeft niet uit te sluiten dat er speciale opleidingen komen
voor buitenlandse studenten of om buitenlands gasthoogleraren in te
schakelen.

De Colleges van Beroep voor het hoger onderwijs zullen, volgens het
wetsvoorstel worden ingesteld door de besturen van de openbare instel–
lingen voor hoger onderwijs gezamenlijk. De leden van de fractie van de
S.G.P. vroegen zich af of dit wel een verbetering betekende in verge–
lijking met de huidige regelgeving inzake de Colleges van beroep voor
het HBO respectievelijk het WO. Colleges van Beroep dienen aan de
betrokkenen voldoende rechtsbescherming te bieden, en is dat wel het
geval nu deze colleges worden ingesteld door de besturen van de instel–
lingen? Immers deze besturen zullen bij geschillen vaak partij zijn! Om
welke reden is afgeweken van de huidige regeling waarbij de Colleges
van Beroep bij wet zijn ingesteld? Welke bezwaren zijn er om de regeling
van de rechtsgang op te nemen in een op de wet gebaseerde algemene
maatregel van bestuur? In hoeverre zijn er plannen om de taken van de
Colleges van Beroep over te hevelen naar een nieuw te vormen gerecht
van eerste aanleg, dat onder meer met AROB-rechtspraak zal worden
belast, vroegen deze leden.

Hoe staat de regering tegenover deze overheveling? En verdient het
geen voorkeur om de huidige situatie te handhaven totdat die eventuele
overheveling van taken een feit is, vroegen de leden van de fractie van de
S.G.P.

Hoofdstuk 11. Bestuursorganisatie

De leden van de C.D.A.-fractie meenden, dat de ingrijpende wijzi–
gingen van het wetsvoorstel, samengevat in de termen autonomie,
kwaliteit en globaliteit van sturing een forse wijziging brengt in de
verhouding tussen de overheid en de instellingen. Die wijzigingen kunnen
moeilijk doorgevoerd worden en het beoogde resultaat hebben, wanneer
het bestuurlijke instrumentarium van de universiteiten en waarschijnlijk
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ook hogescholen niet wordt aangepast. Deze leden vroegen daarom naar
de mogelijkheid van de herverdeling van takenbevoegdheden en verant–
woordelijkheden over de verschillende bestuursorganen. Op faculteits– of
sectoraal niveau zou het accent meer kunnen liggen bij het «afdelings»-
bestuur, op centraal niveau bij het college van bestuur. De huidige
tweedeling tussen raden en besturen geeft onduidelijkheid en roept soms
interne spanningen op, zo is deze leden gebleken. Een ander knelpunt
blijkt te liggen in de continuïteit en kwaliteit van de raden. Kunnen de
bewindslieden dat bevestigen, vroegen de leden van de C.D.A.-fractie?

Deze leden maakten overigens uit de toelichting op de eerste nota van
wijziging op, dat de regring nu een discussie over de bestuursorganisatie
wel van belang acht, zij het dat nog geen voorstellen tot wijziging
worden gedaan. Wel wordt erkend dat de ingrijpende wijzigingen van het
sturingsconcept van invloed zijn op de inrichting van de bestuursorgani–
satie. Deze leden vroegen wanneer en op welke wijze de «op concensus–
vorming gerichte discussie» plaats zal vinden, met welk tijdsschema en
met welke inzet?

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen voorts aandacht voor het
vraagstuk van de mogelijkheden van de bestuursorganen om een
slagvaardig en flexibel universitair beleid te voeren. Zij konden nog niet
beoordelen in hoeverre dat ook geldt voor de besturen van de
hogescholen, hoewel zij zich konden voorstellen, dat de toenemende
schaalvergroting ook daar problemen kan opleveren. Deze leden waren
overigens van oordeel, dat bij een vergroting van de autonomie en bij
een toenemende (internationale) marktwerking en concurrentie een
eenduidig en krachtig beleid gewenst is. De vraag klemt, of het
wetsvoorstel de bestuursorganen voldoende gelegenheid biedt om te
sturen, wanneer decentrale organen geen of te weinig medewerking
verlenen.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af, of de voorstellen voor
een nieuwe bestuursorganisatie van de bewindslieden moeten komen of
van de instellingen. Op zichzelf vergt de eigen verantwoordelijkheid
beweging vanuit de instellingen. Zij tekenden daarbij wel aan, dat
voorstellen van de centrale bestuursorganen niet bij voorbaat de
instemming van lagere bestuursorganen zullen verkrijgen.

Die lagere organen zullen evenmin op voorhand geneigd zijn bevoegd–
heden over te dragen. Aan de instellingen zelf kan worden overgelaten
een eigen bestuursstructuur te ontwerpen en in te voeren, tenzij een
behoorlijke regeling uitblijft. In dat geval mag de overheid haar verant–
woordelijkheid niet ontlopen. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen
tegen die achtergrond de regering nog eens te overwegen of en zo ja,
welke veranderingen in de bestuursorganisatie passen in het voorlig–
gende wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of de huidige bewinds–
lieden de reactie van de vorige bewindslieden delen, dat de bestuursor–
ganisatie slechts op een drietal onderdelen gewijzigd moet worden,
namelijk wat betreft de integratie van bestuur en beheer op het midden–
niveau, het versterken van de positie van de faculteit en de versterking
van de positie van de decaan. Deze leden konden zich niet aan de indruk
onttrekken dat de huidige knelpunten in de zeggenschapsstructuur, de
algehele malaise die er heerst, om een meer fundamentele benadering
vroegen. Daarnaast diende volgens hen wettelijke waarborgen te worden
gecreëerd voor de medezeggenschap van het personeel en de studenten.
Zij nodigden de bewindslieden uit om te reageren op het standpunt van
de vakorganisaties dat de autonomievergroting de noodzaak met zich
meebrengt te komen tot een regeling voor het personeel overeenkomstig
de Wet op de ondernemingsraden of minimaal het initiatiefrecht in de
medezeggenschapstructuur om naar de geschillencommissie te kunnen
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stappen. Daarbij kan worden overwogen om vooruitlopend op de
algehele discussie rond de bestuursstructuur, reeds de medezeggen–
schapstructuur in bovengenoemde zin te wijzigen voor het
HBO-personeel.

Deze leden hadden kennis genomen van het voornemen van de
regering om in het najaar een concensus-conferentie te houden over de
bestuursstructuur. Zij adviseerden de regering tegelijkertijd de vraag aan
de orde te stellen in hoeverre het van wijs beleid getuigt eerst dit
wetsontwerp te implementeren om daarna opnieuw een discussie met
het hoger onderwijsveld te starten over wijzigingen in de bestuurs–
structuur. Hierdoor zou het beeld kunnen worden opgeroepen dat
opnieuw de wet fundamenteel wordt gewijzigd, voordat de betrokkenen
de kans krijgen dit wetsvoorstel te implementeren, hetgeen het breed
gevoelde ongenoegen versterkt, dat wetten keer op keer worden
gewijzigd, alvorens men de kans krijgt er beleid op te ontwikkelen, zo
stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie.

De leden van de V.V.D.-fractie wilden ook stilstaan bij het vraagstuk
van de bestuurlijke organisatie van de instellingen voor hoger onderwijs.
Deze leden betreurden het dat zowel in het oorspronkelijke wetsvoorstel
als in de nota van wijziging op dit voorstel geen (definitieve) voorstellen
dienaangaande worden gedaan, hoewel de minister in de toelichting bij
de nota van wijziging een nadere discussie over dit onderwerp
aankondigt. Alvorens verder op dit vraagstuk in te gaan, wilden de leden,
hier aan het woord, er wel bij de regering op aandringen het daarheen te
leiden dat in een later stadium van de behandeling van het voorliggende
voorstel van wet aisnog voorstellen over dit onderwerp aan de Staten–
Generaal worden voorgelegd.

Hoewel de regering tot nu toe blijkbaar de nodige schroom niet heeft
kunnen overwinnen om een heldere analyse van de werking van de
huidige bestuursstructuur te paren aan een reeks voorstellen tot
herziening daarvan, moet worden opgemerkt dan anderen - o.a. de
Adviesraad Hoger Onderwijs, de Wiardi Beckman Stichting, de president
van de KNAW en de Commissie Wetenschap en Technologiebeleid van
de V.V.D. - het wel hebben aangedurfd dit vraagstuk onbevangen tegen
het licht te houden. Uit deze adviezen en rapporten meenden de hier aan
het woord zijnde leden te kunnen concluderen dat globaal over de
volgende aspecten min of meer gelijkgericht wordt gedacht. Nodig is dat
op faculteitsniveau integratie tot stand komt van bestuur en beheer,
mede omdat het in brede kring gewenst wordt dat de beleidsruimte voor
faculteiten wordt vergroot en versterkt op basis van een goede interactie
met het centrale bestuursniveau.

Ook wordt het wenselijk geacht dat er voor universiteiten een organi–
satiestructuur komt die flexibeler is dan de huidige, die meer ruimte laat
voor zelforganisatie en die voor de universitaire organisatie meer
aansluiting zoekt bij de regeling die geldt voor het hoger beroepson–
derwijs. Daarnaast wordt meer en meer gepleit voor een regelgeving
waarin de advies– en beslisfuncties worden gescheiden, waardoor
verstrengeling van belangen wordt vermeden. Ook is er een duidelijke
trend waarneembaar om de positie van het georganiseerd overleg te
versterken. De leden waren zeer benieuwd van de regering te vernemen
of deze de hierboven genoemde wenselijk geachte verbeteringen/veran–
deringen onderschreef en of de veranderingen in de wet– en regelgeving
ook in deze richting moeten worden gezocht. Mocht de regering er niet
aan denken om nog in de loop van de procedure van behandeling van het
voorliggende voorstel met wijzigingsvoorstellen op het punt van de
bestuursstructuur te komen, dan is geen andere conclusie mogelijk dan
dat de regering er blijkbaar lange tijd voor nodig heeft om terzake met
voorstellen te komen. De leden van de V.V.D.-fractie zouden dit zeer
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betreuren. Er zal dan uiteindelijk een wet kunnen ontstaan die enerzijds
voor het HBO een nog niet lang geleden tot stand gekomen wetgeving
kent met een grote mate van vrijheid voor zelforganisatie, terwijl het
andere deel van het hoger onderwijs, nog aan allerlei beperkingen onder–
hevig is, terwijl toch de dynamische ontwikkeling waarmee het hoger
onderwijs te maken heeft tenminste vraagt om een zelfde vrijheidsgraad
als in dat andere deel het geval is. De leden van de V.V.D.-fractie
drongen daarom aan op een voortvarende aanpak terzake.

In het wetsvoorstel worden geen voorstellen gedaan voor een gewij–
zigde medezeggenschap in het HBO. In de nota van wijziging wordt wel
gesteld dat de discussie over de bestuursstructuur heroverweging
behoeft. De leden van de D66-fractie waren van oordeel, afgezien van
het feit dat medezeggenschap in het HBO versterking behoeft, dat waar
HBO en WO steeds meer naar elkaar toe groeien het consistent is als er
één inspraakstructuur komt. Het feit dat personeel en studenten in het
HBO thans een minder vergaande vorm van inspraak kennen dan die in
het WO, vonden deze leden niet acceptabel.

De leden van de fractie van Groen Links stelden dat de regering wel de
autonomie wil vergroten terwijl zij nog niet de bestuursstructuur wilde
veranderen. De leden vroegen zich af of de regering zich niet gereali–
seerd had dat een heldere en democratische bestuursstructuur
voorwaarde is voor een zelfstandiger opererende instelling? Met name in
het HBO liet naar de mening van de leden de democratie te wensen over,
daar dit subsysteem wat betreft medezeggenschap nog te maken heeft
met de vormen uit de WVO. Dit zou volgens deze leden niet voldoende
garantie bieden voor een onvoldoende mate van interne controle op de
uitvoering van een behoorlijk bestuur. De leden van de fractie van Groen
Links vroegen zich daarom af waarom de regering gekozen heeft niet de
bestuursstructuur en interne democratie direct in de wet goed te regelen.

Hoofdstuk 12. Financiële gevolgen van het wetsvoorstel

De invoering van dit wetsvoorstel zal in begmse! budgettair neutraal
verlopen. De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen zich af in
hoeverre dit haalbaar is. Decentralisatie, deregulering en kwaliteitsver–
groting leggen een zwaardere taak bij de instellingen zelf. In hoeverre
kunnen zij aan de doelstellingen van de wet voldoen zonder extra finan–
ciële middelen?

ARTIKELEN

Artikel 1.1.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of in het eerste lid, onder b,
het hoger onderwijs zou moeten worden gedefinieerd als wetenschap–
pelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs, gelet op de onderscheiden
posities van WO en HBO. Ook vroegen deze leden een reactie op het
advies van de AHRO over de definitie van het begrip hoger onderwijs,
zonder overigens in alle opzichten dat advies tot het hunne te maken.
Voorts vroegen deze leden of de toepassing van het al te ruime begrip
opleiding de betekenis van studie en studierichting uitholt.

De leden van de C.D.A.-fractie stelden tevens vast dat blijkens de
memorie van toelichting de eenduidige invulling van het begrip instel–
lingsbestuur niet mogelijk is. Deze leden vroegen zich af of een
aanpassing mogelijk is zodat voor openbare universiteiten en rechtsper–
soonlijkheid bezittende hogescholen eenzelfde regime gaat gelden. De
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leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom een formele vastlegging van
het begrip studiejaar, geconcretiseerd in de vaste aanvangsdatum van 1
augustus van het kalenderjaar noodzakelijk is.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden dat het tijdvak van het
studiejaar aanvangt op 1 augustus en afloopt op 31 juli van het daarop
volgend jaar. Dit geeft problemen bij met name studierichtingen
waarvoor een numerus fixus geldt. Daarom vroegen de leden van de
fractie van de P.v.d.A. in hoeverre het raadzaam is de termijn te
verschuiven, en wel naar 1 september tot 31 augustus.

Deze leden meenden dat het aanbeveling verdient om de begrippen
student, auditor, extraneus en studentendecaan nader in de wet te
omschrijven.

De zeer algemene omschrijving van het begrip «instellingsbestuur» is
eigenlijk geen echte definitie. Daardoor is niet altijd duidelijk welk orgaan
later bedoeld wordt in te onderscheiden wets-artikelen, zoals artikel 2.8.,
8.16.6 en 8.26.3.

Artikel 1.1. sub k

Evenals leden van andere fracties stelden de leden van de fractie van
de S.G.P. dat het studiejaar op 1 augustus begint en eindigt op 31 juli.
Het argument daarvoor is dat hiermee het studiejaar voor het hoger
onderwijs aansluit bij die van het overige onderwijs. De leden van de
fractie van de S.G.P. vroegen om het belang van deze aansluiting. Voor
het hoger onderwijs zelf zitten immers de vervroeging van het studiejaar
met een maand enkele nadelen. Het studiejaar in Nederland zal minder
goed aansluiten bij die in het buitenland, wat uitwisseling van studenten
kan bemoeilijken. Ook worden in augustus, als laatste maand van het
studiejaar veel hertentamens gedaan. Een vervroeging van het
onderwijs-programma met een maand ligt niet voor de hand gezien de
vakanties. De leden van de fractie van de S.G.P. waren daarom
voorstander van handhaving van de huidige situatie, en vroegen de
regering welke zwaarwegende argumenten hij heeft om het studiejaar
met een maand te vervroegen.

Ook de leden van de G.P.V.-fractie vroegen de regering om deze
argumenten te geven.

Artikel 1.3.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af waarom de overdracht
van kennis gekoppeld is aan de woorden «ten behoeve van de
maatschappij». Ook wilden deze leden weten waarom het toepassingsge–
richt onderzoek van hogescholen beperkt is tot het kader van de
maatschappelijke dienstverlening.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden reeds, dat zij geïnteresseerd
waren in het antwoord op de vraag in hoeverre de ontwerpers-oplei–
dingen, daar waar het voornamelijk toegepast onderzoek betreft, moeten
worden gepositioneerd in het HBO in plaats van in het WO.

Waarom mogen de hogescholen zich uitsluitend in het kader van
maatschappelijke dienstverlening met onderzoek bezig houden en wat
wordt er precies verstaan onder het begrip «maatschappelijke dienstver–
lening», vroegen ook deze leden?

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af waarom in tegenstelling
tot de wet op het hoger beroepsonderwijs niet meer de onderzoekstaak
voor het HBO wordt genoemd?
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Hogescholen krijgen in dit lid een beperkte taak op onderzoeksgebied,
namelijk alleen in het kader van maatschappelijke dienstverlening. De
leden van de fractie van de S.G.P. wilden van de minister weten waarom
de onderzoekstaak van het HBO tot dit bepaalde gebied is beperkt. Kan
de onderzoekstaak voor het HBO niet worden uitgebreid tot al het
onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van de beroepsuitoefening?

De leden van de fractie van de S.G.P. vonden lid 4 van dit artikel
belangrijk, omdat daarin duidelijk wordt dat instellingen van hoger
onderwijs een bredere taak hebben dan het louter doorgeven van kennis
en vaardigheden; daarnaast hebben zij ook een culturele taak. Welk
gewicht geeft de minister aan deze taak in vergelijking met het
overbrengen van kennis en vaardigheden? Is de minister van mening dat
voor deze taak ook tijd (en dus geld) beschikbaar moet worden gesteld,
vroegen deze leden. Dienen instellingen van hoger onderwijs geen taak
te krijgen op het gebied van begeleiding van studenten op de arbeids–
markt?

Artikel 1.6.

Is de opname van de bekostigde instellingen in een bijlage van de Wet
voldoende voor het bieden van rechtsbescherming zo vroegen de leden
van de C.D.A.-fractie, die de voorkeur gaven aan een directe opname in
de Wet.

Volgens dit artikel zullen instellingen voor het hoger onderwijs alleen
bekostigd worden voorzover zij in een bijlage bij deze wet zijn
opgenomen, zo stelden de leden van de S.G.P.-fractie. Voor nieuwe
HBO-instellingen betekent dat, dat zij alleen via een wetswijziging
bekostigd kunnen worden. Verschilt het HBO in dit opzicht evenwel niet
sterk van het WO in die zin dat het aantal instellingen vele malen groter
is en de omvang van de instellingen veel kleiner? Is de noodzaak voor
stichting van nieuwe HBO-instellingen per wet daarmee niet veel minder
dan voor het WO? Hoe staat de stichting van scholen bij wet in relatie tot
de vrijheid van stichting, dat een belangrijk element is van de vrijheid van
onderwijs? Is de bedoeling van artikel 23 van de Grondwet inzake de
vrijheid van onderwijs niet geweest om zaken als stichting van scholen
buiten de politieke discussie te houden? De leden van de fractie van de
S.G.P. wilden op dit punt een nadere uiteenzetting van de regering.

In de bijlage wordt vermeldt in welke gemeente de instelling voor
hoger onderwijs gevestigd is. Volgens de memorie van toelichting mogen
de instellingen het onderwijs in beginsel alleen in die gemeente uitoe–
fenen. Macro-doelmatigheidsoverwegingen zouden daarvoor de reden
zijn. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen om een nadere herover–
weging van deze regel. Instellingen kunnen in problemen komen wanneer
zij uitbreiden, nieuwe huisvesting nodig hebben en die niet in de betref–
fende gemeente, maar wel in een nabij gelegen gemeente kunnen
krijgen. Een voorbeeld kan zijn de Rijksuniversiteit Leiden, die een onder–
wijsactiviteit in Oegstgeest kan verrichten of de Haagse Hogeschool die
eventueel naar Rijswijk zou kunnen uitwijken. Wordt dit met het huidige
wetsvoorstel onmogelijk gemaakt? Of kunnen instellingen eventueel
ontheffing krijgen om in een andere gemeente onderwijsactiviteiten te
verrichten en zo ja, onder welke voorwaarden?

Weliswaar geldt voor dit artikel de overgangsbepaling in artikel 15.10,
maar dat doet aan de inhoud van dit artikel niets af, zo stelden de leden
van de S.G.P.-fractie.
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Artikel 1.7.

Dit is het eerste artikel waarin het begrip «sector» wordt geschrapt.
Hierna zullen er nog vele volgen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie volstaan met het verwijzen naar de
opmerkingen die zij hierover hebben gemaakt in het algemene deel van
hun bijdrage.

Artikel 1.14.

De leden van de C.D.A.-fractie hadden geconstateerd dat de kwali–
teitsbewaking gebaseerd is op het beginsel van de zorgplicht. Waarom
zo vroegen deze leden is het voorschrift beperkt tot de verplichting van
het hebben van een systeem van kwaliteitsbewaking. Is dat voldoende
om inhoudelijk te kunnen toezien op de uitvoering van het eerste lid van
dit artikel?

Onhelder zijn in dit wetsartikel de begrippen «zoveel mogelijk in
samenwerking met andere instellingen» en «mededoor afhankelijke
deskundigen», meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie.

Artikel2.2.

Dit geschrapte artikel handelde over de 4-jaarlijkse verplichting voor
de instellingen om een ontwikkelingsplan voor extern gebruik te vervaar–
digen. Het voorstel dit artikel te schrappen riep bij de leden van de
fractie van de P.v.d.A. de vraag op of het laten vervallen van deze
verplichting er niet toe bijdraagt dat de overheid, mede bij het voorbe–
reiden van het twee-jaarlijkse HOOP, voor verrassingen kan komen te
staan en in hoeverre het centrale register voor opleidingen in het hoger
onderwijs hiertoe een vergelijkbare rol kan vervullen.

Artikel2.3. en 2.4.

De leden van de C.D.A.-fractie verwezen voor hun vragen naar de tekst
van het voorlopig verslag, temeer waar door de nota van wijziging de
betekenis van het ontwikkelingsplan is geminimaliseerd.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden de vraag of het, gegeven de
nieuwste ontwikkeling richting convenants-vorming in het hoger
onderwijs, wel verstandig is om het HOOP in de wet vast te leggen. Zij
vroegen dit mede naar aanleiding van de kamerbreed gedragen kritiek
met betrekking tot de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met het
verschijnen van het HOOP, de inspraakprocedures en de parlementaire
behandeling ervan. Deze leden wilden ook weten, of er sprake is van
dubbeling van procedures en documenten die verschijnen in het kader
van het wetenschapsbeleid.

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat ten aanzien van een in te
stellen overheidsfixus zij reeds uitvoerig in hun algemene bijdrage
toonden hoe zij hierover dachten.

Artikel2.5. en 2.6.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen waarom de algemene bereke–
ningswijze van de rijksbijdrage voor de instellingen, zoals aangeduid in
het eerste lid van artikel 2.5. blijkens artikel 2.6. bij algemene maatregel
van bestuur wordt vastgesteld inclusief de mogelijkheid van subdele–
gatie. Verdient een algemene berekeningswijze geen wettelijke grondslag
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in plaats van een delegatiebepaling? Is een voorhangprocedure mogelijk,
zo vroegen deze leden?

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of dit artikel, naar aanleiding
van het verschijnen van het rapport van de commissie Deloitte en het
standpunt van de bewindslieden hierop, nadere wijziging behoeft?

Zij wilden weten, waarom de investeringen voorals nog buiten de lump
sum worden gehouden. Wanneer wordt gesteld, dat de maatstaven voor
de berekeningswijze per opleiding of groepen van opleidingen kunnen
verschillen, dan wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie hierover meer
duidelijkheid hebben ten aanzien van de differentiatie en de procedure
Zij wilden weten of de regering ook overwogen hebben om voor de Open
Universiteit het bekostigingsmodel zoals de minister is overeengekomen
met de instellingsbesturen als grondslag voor bekostiging te nemen.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of dit artikel wijziging
behoeft indien instellingen de mogelijkheid krijgen om investeringen te
doen binnen het systeem van bestedingsvrijheid. Kan de regering nader
verklaren waarom in dit lid een «kan»bepaling wordt geïntroduceerd?
Waarom wordt in het kader van een verschuiving van de input naar de
output-financiering niet veel meer nadruk op de kwaliteitszorg gelegd?
Hierin zou ook tot uitdrukking moeten komen dat de voorgestelde
bepaling een imperatief karakter krijgt.

Artikel 2.8. en 2.9.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of in de instellingsbegroting
eveneens een compleet overzicht dient te worden gegeven van de
inkomsten en uitgaven ingevolge de derde geldstroom. Daarnaast wilden
zij weten of op een of andere manier zichtbaar moet worden gemaakt
wat de inkomsten en uitgaven zijn van de door de universiteiten en
hogescholen geprivatiseerde onderdelen. Zij vroegen dit omdat het hen
zorgen baart dat het publieke deel van de instellingen veelal een karig
financieel bestaan leidt, terwijl het private deel dat tot stand kan komen
mede door inspanningen vanuit het publieke deel, veelal in een riante
financiële positie verkeert.

Voor artikel 2.9. geldt dezelfde vraag als door deze leden gesteld bij
artikel 2.8.

Artike/2.10.

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met artikel over de informa–
tieplicht. Wel vroegen deze leden waarom op voorhand wordt meege–
deeld dat van de mogelijkheid tot een onderzoek bij de instellingen
slechts een spaarzaam gebruik zal worden gemaakt. Mag op deze wijze
geen toezicht gehouden worden op de instellingen?

Artikel 2.12.

De leden van de V.V.D.-fractie waren benieuwd te vernemen of het
hoofdlijnenakkoord met de HBO-raad met betrekking tot de huisvesting
consequenties heeft voor dit artikel.

Artikel 3.1. en 3.2.

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de artikelen over het
algemeen overleg en het afzonderlijke overleg met de instellingen. Wel
vroegen zij of de eventuele herziening van de adviesstructuur en die van
de bestuurlijke organisatie consequenties kan hebben voor het
wetsvoorstel.
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Artikel 4.2.

De vraag is of aan autonome instellingsbesturen dwingend moet
worden voorgeschreven hoeveel hoogleraren er maximaal mogen worden
benoemd. Daarom wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie meer infor–
matie hebben over de diepere achtergrond achter dit voorstel.

In het tweede lid van dit artikel wordt de minister de bevoegdheid
gegeven eventueel richtlijnen met betrekking tot het minimaal aantal
assistenten in opleiding en het maximaal aantal hoogleraren vast te
stellen. De leden van de fractie van de S.G.P. vonden de memorie van
toelichting op dit punt te mager en wensten een nadere argumentatie. Is
de regering van mening dat er instellingen zijn die te weinign aio's
aanstellen of te veel hoogleraren? Staat deze bevoegdheid niet op
gespannen voet met de vergrote autonomie van de instellingen, zo
vroegen ook de leden van de G.P.V.

Artikel4.3.

Lid 2: Ten aanzien van dit artikel vroegen de leden van de fractie van
de P.v.d.A. in hoeverre de bestaande medezeggenschapstructuur is
toegesneden op de uitvoering van dit artikel.

De leden van de G.P.V.-fractie constateerden dat het eerste lid van dit
artikel het overleg tussen instellingen en de minister over zaken die in het
overleg tussen de minister en de vakorganisaties aan de orde zijn
gekomen, beperkt tot aangelegenheden «voor zover de instellingsbe–
sturen daarbij belang hebben». Zijn, zo vroegen deze leden zich af, de
instellingsbesturen in de gewijzigde situatie eigenlijk niet ook materieel
werkgever en hebben zij daardoor niet altijd belang bij overleg omtrent
de rechtstoestand van het personeel. Moet ook vanuit het oogpunt van
gelijkwaardigheid een dergelijke bepaling eigenlijk niet als ongewenst
worden beschouwd?

De leden van de G.P.V.-fractie merkten vervolgens op dat in de
memorie van toelichting wordt vermeld dat het overleg met de vakorga–
nisaties eerst wordt afgerond, nadat het overleg met de instellingen is
afgesloten. Verdient het geen aanbeveling dit in de wet op te nemen,
vroegen dezeleden?

Artikel4.4.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden weten waar het van af
hangt of een geschillencommissie haar werkzaamheden uitstrekt over
een of meerdere instellingen?

De leden van de G.P.V.-fractie constateerden dat een belangrijke
wijziging ten opzichte van de huidige regeling omtrent geschillen is, dat
de uitspraken van de geschillencommissie voortaan bindend voor het
instellingsbestuur zullen zijn. Het was hen niet duidelijk geworden op
grond waarvan tot deze wijziging besloten was.

Deze leden wezen daarbij met name op de kritiek die de Onderwijsraad
ter zake heeft geoefend op een aan hem in september 1988 voor advies
toegezonden concept-voorstel tot wijziging van de WHBO, waarin een
voorstel werd gedaan dat analoog was aan de thans voorgestelde
regeling van een geschillencommissie. Deze leden vernamen graag het
standpunt van de regering op de kritiek van de onderwijsraad, welke hij
herhaalde in zijn commentaar op de eerste nota van wijziging.
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Artikel 4.5.

Dit artikel geeft de regering de bevoegdheid om op tal van terreinen
op het gebied van de arbeidsvoorwaarden regels vast te stellen. Met
name onderdeel e van het eerste lid geeft de regering daartoe veel
mogelijkheden. De leden van de fractie van de S.G.P. waren van mening
dat vaststelling van arbeidsvoorwaarden meer een zaak van de instel–
lingen zelf moet worden en minder op centraal niveau moet worden
geregeld. Is de regering het met dat uitgangspunt eens? In hoeverre past
dit artikel bij het geven van meer verantwoordelijkheid aan de instel–
lingen?

Daarbij stelden de leden van de fractie van de S.G.P. de vraag of er
geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen instellingen van
openbaar onderwijs en instellingen van bijzonder onderwijs? Immers voor
het bijzonder onderwijs kunnen alleen voorschriften worden vastgesteld
voor zover het aanspraken jegens het Rijk betreft.

Artikel 4.7.

De leden van de G.P.V.-fractie waardeerden het dat in het wetsvoorstel
een bepaling inzake commissies van beroep personeel bijzonder instel–
lingen was opgenomen. Het was hun echter opgevallen dat dit artikel een
aantal bepalingen bevat, die niet zijn opgenomen in de WHBO en/of
RPBO. Zij vroegen zich af of deze bepalingen vanaf artikel 4.7. lid 6,
tweede zin (Bij of krachtens ...) vanuit het oogpunt van globaliteit van
regelgeving niet zouden kunnen vervallen.

Artikel 6.3.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen wat precies moet worden
verstaan onder de passage «door tussenkomst van de inspectie».
Betekent dit dat de inspectie in het rapport veranderingen kan
aanbrengen?

Artikel 7.2.

Het in lid zeven en negen aangeduide «instellingsbestuur» vergt
verduidelijking voor de universiteiten. De leden van de C.D.A.-fractie
vroegen zich af welk orgaan in deze bevoegd is. Tevens wensten deze
leden een argumentatie waarom de mogelijkheid in het vierde lid
geboden tot dubbeltelling en daarmee ongelijkheid leidt als een student
voor een onderwijseenheid kiest voor de Open Universiteit.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het moeten aanbieden van
initieel onderwijs in de vorm van opleidingen niet op gespannen voet kan
komen te staan met ontwikkelingen in de richting van korte
programma's, certificering en flexibiliteit van programmering? Zij wilden
vernemen of hieraan niet moet worden toegevoegd een verkort
programma voor MBO-afgestudeerden die daarna een HBO-opleiding
volgen.

Artikel 7.3.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af waarom de relatieve
zwaarte van een studiepunt niet is genormeerd analoog aan art. 2.8. van
het Academisch Statuut. Zij vroegen commentaar op het standpunt van
de HBO-raad om in lid 2 de woorden «ten hoogste» te schrappen en in
een apart artikel de korte opleidingen te regelen.
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Hier lijkt, volgens de leden van de P.v.d.A.-fractie, vergeten om bij de
studies met een studielast van 252 studiepunten de hogere kunstoplei–
dingen te noemen. Daarnaast vroegen zij zich af of er niet moet worden
gekomen tot een internationale harmonisatie van studiepunten, ten einde
internationale uitwisseling van studenten gemakkelijker te maken. Kan de
wet aansluiten bij het bestaande Europese stelsel vroegen de leden?

Artikel 7.7.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen een reactie op het standpunt
van het Landelijk Beraad van Studentendecanen, om voor alle oplei–
dingen een propedeuse met 42 studiepunten te verplichten. Zij vroegen
op dit punt ook een standpunt van de regering over de positie in deze
van de Open Universiteit, die geen propedeuse kent.

Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of dit onderdeel niet
moet worden aangepast, zodat duidelijk is dat bij een opleiding van 168
studiepunten over een vierjarige periode de verplichte propedeuse 42
studiepunten moet omvatten.

Het voordeel van een dergelijk voorschrift is dat de studies onderling
vergelijkbaar worden en dat studenten makkelijker kunnen overstappen
naar een andere opleiding of instelling. Dit komt overeen met wat de
leden voor ogen hebben ten aanzien van de invoering van een stelsel van
selectieve propedeuse, dat zij opgenomen wilden zien in dit artikel van
de wet.

Selectieve propedeuse, waarbij het uitgangspunt is oriëntatie,
verwijzing en selectie binnen de te onderscheiden sectoren van hoger
onderwijs en in samenwerking tussen WO en HBO.

Deze leden begrepen niet waarom de leraren-opleiding verstoken moet
blijven van een propedeutisch jaar. Daarnaast wilden de leden in
overweging geven om voor de Open Universiteit de vereiste van prope–
deuse slechts voor een sector te laten gelden, omdat anders het open
toelatingskarakter van deze universiteit verloren gaat.

In de eerste nota van wijziging is het derde lid van dit artikel vervallen.
Het argument van de regering was dat het voor instellingen toch onvol–
doende houvast bood bij de inrichting van het onderwijs. De leden van
de fractie van de S.G.P. waren door dit argument niet overtuigd. De
propedeuse vervult voor zowel studenten als instellingen een belangrijke
functie in het hoger onderwijs. Studenten moeten in de propedeuse
inzicht krijgen in de aard en inhoud van de studie en op grond daarvan
bepalen of de studie inderdaad voor hen geschikt en haalbaar is. Voor
het rendement van het hoger onderwijs is deze oriënterende en verwij–
zende functie van de propedeuse van groot belang;

vandaar dat deze leden eraan hechten dat het oorspronkelijke derde lid
weer in artikel 7.7. wordt opgenomen. Instellingen krijgen daardoor de
verplichting om in de propedeuse het onderwijs een oriënterend karakter
te geven. Tevens vroegen deze leden of, in het belang van het rendement
van het hoger onderwijs, de instellingen niet verplicht moeten worden
om aan het eind van de propedeuse een advies te geven of het voor de
student, gezien zijn prestaties, zinvol is om de betreffende studie voort te
zetten. Daarnaast vroegen deze leden een reactie van de regering over
de mogelijkheid en wenselijkheid van een voor de student bindend advies
aan de student na een jaar propedeuse. Vaak is aan het einde van het
eerste jaar propedeuse wel duidelijk of een student al dan niet geschikt
is voor een studie hoger onderwijs in het algemeen respectievelijk voor
de gekozen opleiding.

Het vrijblijvend advies van een studentendecaan om een opleiding te
staken wordt nogal eens niet opgevolgd, wat voor de student uiteindelijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 073, nr. 10 67



veel frustraties kan opleveren, terwijl de instelling de nodige middelen
voor deze studenten beschikbaar moet houden. Het vierde lid geeft een
uitzondering voor de toepassing van dit artikel. De leden van de fractie
van de S.G.P. wilden weten of ook voor de opleidingen voor HBO'ers die
een WO-opleiding volgen of omgekeerd niet een uitzondering gemaakt
moet worden. Of geldt de propedeuse van de eerste opleiding ook als
propedeuse van de doorstroom-opleiding, vroegen deze leden.

De leden van de G.P.V.-fractie constateerden dat het oorspronkelijke
wetsvoorstel in dit artikel de bepaling bevatte (lid 3) dat de propedeuse
fase zodanig wordt ingericht dat deze een oriëntatie biedt op de verdere
studie en aan het einde van die fase verwijzing en selectie mogelijk
maakt. Bij de eerste nota van wijziging is dit artikel geschrapt. Deze
leden vroegen hoe dit te rijmen valt met de in het HOOP 1990
opgenomen conclusie dat de feitelijke werking van de propedeuse de
komende tijd grondig geëvalueerd zal moeten worden (conclusie 12) en
dat gezocht wordt naar mogelijkheden om de bestaande selectiemo–
menten te versterken (conclusie 13).

Artikel 7.8.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich met VSNU, LSVB en het
Landelijk College van Studentendecanen af of het tweede lid voldoende
ruimte geeft voor compensatieregelingen. Ook misten zij hier met de
VSNU een vrijstellingsregeling en vroegen op dit punt een nadere
toelichting.

Artikel 7.9.

De leden van de C.D.A.-fractie zagen voordelen in het verplicht
vermelden van de onderdelen van het examen op het getuigschrift
(analoog aan art. 16, lid 3, WWO) en vroegen op dit punt een reactie van
de regering.

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat op het getuigschrift
vermeld dient te staan uit welke onderdelen het examen heeft bestaan.

Artikel 7.10.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of hier niet moet worden
geregeld, dat studenten een aantal malen per jaar in de gelegenheid
worden gesteld examens af te leggen en dat de uitslag binnen 30 dagen
bekend moet worden gemaakt?

Artikel 7.11.

Bij de onder lid 2 genoemde elementen misten de leden van de
C.D.A.-fractie regeling van het aantal malen dat een tentamen of examen
kan worden afgenomen tijdens een studiejaar en een regeling van een
vaste termijn van bijvoorbeeld ten hoogste 30 dagen tussen afleggen van
tentamen of examen en bekendmaking van de uitslag.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren van mening dat in de
onderwijs– en examenregeling dient te worden opgenomen met welke
frequentie tentamen of examen kan worden afgenomen.
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Artikel 7.12a.

Kortheidshalve verwezen de leden van de P.v.d.A.-fractie naar de
opmerkingen die zij maakten over de dubbelrol van de inspectie en de
vraag wat nu exact de toegevoegde waarde is van dit registratiecollege
boven een sectorale indeling en het begrip macradoelmatigheid als
sturingsmechanisme?

Artikel 7.12b

Hoe worden de hoger onderwijs opleidingen van de Open Universiteit
ingeschreven in het centraal register, zo vroegen de leden van de
C.D.A.-fractie zich af.

Wanneer door het centrale register opleidingen hoger onderwijs
jaarlijks per 1 juli bekend wordt gemaakt welke opleidingen er door
instellingen van hoger onderwijs worden verzorgd, ontstaat hierdoor het
probleem dat deze termijn niet synchroon loopt met de inschrijvings–
termijn voor studenten, zo stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie.

Als gesproken wordt over hoofdonderdelen vroegen deze leden of
hiermee niet via de achterdeur de sector-indeling wordt opgevoerd. Het
kwam deze leden voor dat een hoofdindeling volgens de hoofdonder–
delen landbouw, natuurlijke omgeving, techniek en recht toch wat aan de
beperkte kant was om te leiden tot een voldoende heldere indeling van
studierichtingen. Deze leden vroegen ook of het niet vanzelfsprekend is
dat aan de opleidingen een propedeutische fase is verbonden.

Artikel 12b

In dit artikel wordt gesteld dat in het centrale register hoger onderwijs
moet worden aangegeven of de opleiding hoger beroepsonderwijs dan
wel wetenschappelijk onderwijs betreft. Voor de Open Universiteit kan
dat problemen opleveren, omdat zij opleidingen hebben die tot het hoger
onderwijs behoren zonder dat zij terug te leiden zijn tot HBO of WO.
Wordt de Open Universiteit gedwongen tot aanpassing van deze oplei–
dingen of wil de regering dit wetsvoorstel in die zin aanpassen dat ook
algemeen hoger onderwijs in het centraal register kunnen worden
opgenomen, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie?

Artikel 12c

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen vanuit welke achtergrond de
drie gebieden van onderwijs genoemd worden als minimaal voor de
indeling van het centraal register. Zij vroegen naar de motivatie voor het
in het tweede lid aangegeven exclusieve recht op registratie van instel–
lingen voor hoger landbouwonderwijs voor het onderdeel landbouw en
natuurlijke omgeving.

Een opleiding dient bij het Centrale register opleidingen te worden
aangemeld voor 1 februari voor het kalenderjaar voorafgaande aan het
studiejaar waarin een aanvang gemaakt zal worden met het onderwijs.
Dit betekent dat de opleiding anderhalf jaar voordat daadwerkelijk met
onderwijs wordt begonnen, met alle relevante feitelijke gegevens
aangemeld moet worden. De leden van de fractie van de S.G.P. waren
van mening dat anderhalf jaar een te lange termijn is voor de instellings–
besturen om adequaat te kunnen reageren op bijvoorbeeld nieuwe
behoeften aan hoger onderwijs. Zij wilden weten welke gronden aan de
termijn van anderhalf jaar ten grondslag liggen en op welke bezwaren
een termijn van een jaar of van een half jaar stuit.
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In het vijfde lid van dit artikel wordt gesproken over de «weigering van
registratie». Niet wordt vermeld op welke gronden registratie kan worden
geweigerd anders dan op de gronden genoemd in het vierde lid, zo
stelden de leden van de V.V.D.-fractie.

In de toelichting op de eerste nota van wijziging wordt gesproken over
«de eventuele resultaten van een onder de verantwoordelijkheid van de
inspectie uitgevoerd onderzoek». Er wordt slechts gesproken over de
resultaten. Niet wordt vermeld wie beslist en op grond van welke criteria
wordt beslist of de kwaliteit toereikend of ontoereikend is en dat in het
laatste geval derhalve niet wordt geregistreerd en dus niet wordt
bekostigd. Gelden daarbij eindniveaus van een opleiding of wordt ook
bekeken of de opleidingen een bepaald niveau hebben kunnen realiseren
in verband met de aanwezigheid of afwezigheid van voldoende expertise
en infrastructuur, vroegen deze leden? Is het bovenstaande bewust
verzuimd te regelen c.q. te vermelden? In artikel 1.14 van het oorspron–
kelijk wetsvoorstel wordt de instellingen opgedragen «zoveel mogelijk»
gezamenlijk kwaliteitsbeoordelingen te doen uitvoeren. Los van nadere
vraagstellingen hiernaar, wilden de leden, hier aan het woord, graag een
nadere toelichting op de aanduiding «zoveel mogelijk» ontvangen.
Waarom is hier niet een dwingender voorschrift geformuleerd? In
aansluiting op het voorgaande regelt artikel 2.5 van dit wetsvoorstel dat
de minister de bevoegdheid heeft aan de bekostiging voorwaarden te
verbinden ten aanzien van de kwaliteitszorg.

De leden van de V.V.D.-fractie was de samenhang tussen de artikelen
1.14, 2.5. en 7.12c niet duidelijk. Zij verzochten die samenhang alsnog te
verduidelijken!

Los hiervan wilden deze leden nog het volgende aan de orde stellen.
Wil een opleiding in het register worden opgenomen en dus bekostigd
kunnen worden, dan moet vooraf duidelijkheid bestaan over de kwaliteit.
Ook tussentijds moet de kwaliteit gemeten kunnen worden. Een negatief
resultaat moet kunnen leiden tot beëindiging van de registratie en
stopzetting van de bekostiging (zie artikel 7.24a en 7.24b).

A contrario redenerend zou ook opname in het register door de
minister van een kwaliteitskenmerk moeten worden voorzien. De wet
regelt dit niet. Moet dit niet alsnog geschieden? Waarom wordt niet
alsnog aan de zogeheten Programma-Toetsingscommissie een wettelijke
basis gegeven, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie?

Artikel 7.13

Het college voor promotie wordt in de wetstekst niet nader uitgewerkt,
waardoor onduidelijk is wat de samenstelling en status van dit college is,
meenden de leden van de fractie van de P.v.d.A.

Artikel 7.15

De leden van de C.D.A.-fractie en die van de P.v.d.A.-fractie stelden
met de VSNU vast, dat in dit artikel niet was voorzien in het kunnen
uitreiken van een doctoraal getuigschrift op basis van een programma
van 168 punten bij een opleiding met studielast van meer dan 168
punten. Zij waren van mening, dat deze omissie moest worden goedge–
maakt en vroegen hierop een reactie van de regering.

Artikel 7.16

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de regering te bevestigen, dat
ook onder het regime van dit artikel de instelling Nijenrode de titel BBA
(Bachelor in Business Administration) voor 3-jarige w.o. programma's
mag blijven voeren.
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Artikel 7.19a

Dit bij nota van wijziging ingevoerde artikel riep bij de leden van de
C.D.A.-fractie nog de volgende vragen op:

1. moeten deficiënties vóór inschrijving zijn weggewerkt?
2. kan een aangewezen instelling nadere eisen stellen op het gebied

van persoonlijkheidsstructuur e.d.?
3. kan een instelling nadere eisen stellen gebaseerd op het concur–

rency-principe van een relevante werksettting?

Het probleem dat aan dit artikel kleeft is dat er grote verschillen per
instelling kunnen ontstaan met betrekking tot verplicht te stellen vakken
in de vooropleiding. Daarnaast vroegen deze leden, waarom het
colloqium doctum uitsluitend van toepassing wordt verklaard op de
instelling waarbinnen dit is behaald. De wetstekst en memorie van
toelichting spreken elkaar tegen, waardoor onduidelijk is of deficiënties
weggewerkt moeten zijn alvorens een student zich kan inschrijven of dat
de deficiëntie moet zijn weggewerkt alvorens hij toegang tot de examens
heeft.

Bovendien wilden deze leden weten op dit artikel ook betrekking heeft
op de diploma's die zijn bedoeld in artikel 7.21.

Niet duidelijk is of aanvullende eisen, zoals die nu vaak gesteld worden
ten aanzien van deeltijd-opleidingen, waarbij gewerkt moet worden in
een voor het toekomstig beroep relevante werksetting (concurrency
principe), gesteld mogen worden op grond van dit wetsartikel, meenden
de leden van de C.D.A.-fractie.

De leden van de V.V.D.-fractie wilden weten op personen die in het
bezit zijn van een verklaring van een MBO-school dat, met goed gevolg
eindexamen is afgelegd, zonder dat het praktijkjaar is doorlopen, ook
onder dit wetsvoorstel bij een hogeschool kunnen worden ingeschreven.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen ook het oordeel van de
regering of zij het wenselijk acht dat instellingen de inschrijving van
studenten voor zogeheten concurrency-opleidingen kunnen weigeren
indien zij niet beschikken over een bijbehorende werkkring.

Artikel 7.20

De leden van de fracties van P.v.d.A. en van de S.G.P. meenden, dat
niet alleen de instellingsbesturen, maar ook de inspectie zich moet
houden aan een uitspraak van de onderwijsraad, zoals hier bedoeld.

Artikel 7.21

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of in dit artikel ook aandacht
moet worden besteed aan deficiënties, die ook de bezitter van de in lid 1
genoemde getuigschriften kan hebben. Met de belangenvereniging SPD
stelden deze leden ook nog de vraag of «een examen van een hogere
beroepsopleiding» in dit verband geen betere omschrijving is!

Artikel 7.22

Zijn afwijkingen van de genoemde leeftijdsgrens mogelijk b.v. voor het
kunstonderwijs, zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af?

De leden van de V.V.D.-fractie wilden weten of de specifieke inschrij–
vingsmogelijkheden die er thans zijn voor het kunstonderwijs met name
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voor degenen die jonger zijn 21 jaar onder dit wetsvoorstel gehandhaafd
blijven.

Artikel 7.23

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden in overweging geven om voor
de Open Universiteit de toegangseis voor de post-propedeutische fase te
laten vervallen. Zij vernamen gaarne, waarom voor de Open Universiteit
is gekozen voor een systeem van ontheffingen. Deze leden wilden
antwoord op de vraag of dit systeem niet in strijd is met het karakter van
de Open Universiteit, vanwege de vrije toelating tot cursussen en de
keuzevrijheid in de volgorde van cursussen.

In dit artikel misten de leden van de C.D.A.-fractie de mogelijkheid tot
het geven van een vrijstelling op grond van een in het buitenland
afgelegd examen. Zij realiseerden zich, dat ook voor de Open Universiteit
aanpassing van dit artikel nodig is.

Artikel 7.24

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen een nadere toelichting over het
verband tussen de artikelen 7.24a en 14.1. Deze vraag wilden zij met de
VSNU toespitsen op de vraag of het niet nakomen van de registratie– en
promotievoorschriften de deugdelijkheid van de opleiding aantast?

Artikel 7.25

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen opnieuw of dit artikel
de mogelijkheid tot certificering afsloot?

Artikel 7.28

Wat wordt bedoeld met «vermeld, onderscheidenlijk vermeld en
bedoeld», zo vroegen de leden van de C.D.A.-fractie.

Artikel 7.30

De leden van de C.D.A.-fractie achtten de in het vierde lid gegeven
formulering onduidelijk en gevoelig voor subjectieve beoordeling. Dat
betreft de kwalificatie «in ernstige mate», «misbruik maken van» en
«afbreuk doen aan de eigen aard van de instelling».

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de regering een voorbeeld
kan geven hoe de inschrijving als extraneus in strijd zou kunnen zijn met
de aard of het belang van het onderwijs?

De leden van de fractie van de S.G.P. wilden meer duidelijkheid
hebben over de mogelijkheid voor instellingen van bijzonder onderwijs
om de inschrijving van studenten te weigeren dan wel hun inschrijving in
te trekken. Dit artikellid geeft daarvoor twee gronden. Deze leden wilden
een nadere verklaring van de zinssnede «in ernstige mate afbreuk doen
aan de eigen aard van de instelling». Is «in ernstige mate» niet in hoge
mate subjectief bepaalt en daarom moeilijk hanteerbaar? En waarom
moet de inbreuk «ernstig» zijn voordat een instelling van bijzonder
onderwijs de inschrijving van een student kan weigeren? Is bijvoorbeeld
het weigeren van een student de grondslag en doelstelling van de
instelling te onderschrijven zo'n ernstige inbreuk? Vervolgens wilden
deze leden weten hoe het woord «misbruik maken van» moet worden
opgevat. Betekent dit dat de student doelbewust, met opzet afbreuk
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moet doen aan de eigen aard van de instelling. Of is er ook sprake van
misbruik wanneer de student weliswaar in ernstige mate afbreuk doet
aan de eigen aard van de instelling zonder dat hij dat met opzet heeft
gedaan. De leden van de fractie van de S.G.P. gaven dan ook de
voorkeur aan de formulering van artikel 37 lid 5 van de Wet HBO, waarin
bevoegde gezagen van bijzondere instellingen van adspirant-studenten
mogen vragen een verklaring te ondertekenen waarin zij de grondslag en
doelstellingen respecteren respectievelijk onderschrijven.

Artikel 7.31

Bij dit artikel wilden de leden van de C.D.A.-fractie opnieuw wijzen op
de dubbeltelling voor tegelijkertijd inschrijving aan de Open Universiteit.
Deze leden hadden vernomen, dat over deze kwestie overleg is gevoerd
en conclusies zijn getrokken, die niet in het wetsvoorstel zijn terug te
vinden. Zij vroegen hierop een reactie van de regering. Zou tevens toege–
licht kunnen worden of het wetsvoorstel inderdaad beoogt de extra–
inschrijvingsduur bij doorstroming alleen te verlenen als de tweede
opleiding minimaal een studielast van 168 studiepunten heeft, zo
vroegen deze leden.

Als algemene vraag wilden de leden van de V.V.D.-fractie weten of het
in een situatie, waarin de wet op de studiefinanciering het recht op
bekostiging maximeert, waarna studenten bij het vervallen van het recht
op bekostiging door kunnen studeren tegen betaling van de kostprijs van
het onderwijs, nog noodzakelijk is om het recht van inschrijving te
beperken. Zij vroegen of in dit artikel de doorstromingsprogramma's voor
HBO-afgestudeerden die een WO-opleiding willen volgen geregeld moet
worden. Doorstromingsprogramma's die betekenen dat er sprake is van
84 studiepunten, hetgeen 2 extra jaren betekent.

De leden van de fractie van de V.V.D. gaven er de voorkeur aan dat
instellingenbesturen in uitzonderingsgevallen een verlenging van de
inschrijvingsduur kunnen verlenen voor zolang dat nodig en verantwoord
is, bijvoorbeeld ten aanzien van studenten met een handicap. De voorge–
stelde verlenging voor gehandicapte studenten lijkt deze leden als te
knellend te moeten worden gekwalificeerd.

Zij vroegen t.a.v. lid 6 waarom niet evenals bij de universiteiten ook
voor de Open Universiteit dubbeltelling van de inschrijvingsduur wordt
uitgesloten.

Lid 1 bepaalt de inschrijvingsduur op zes jaren. De leden van de fractie
van de S.G.P. wilden van de minister weten of het niet wenselijk zou zijn
om die zes jaar op te splitsen in twee jaar propedeuse en vier jaar
doctoraal. Immers door de inschrijfduur algemeen op zes jaar te stellen
wordt de regel dat studenten maximaal twee jaar over de propedeuse
mogen doen ondergraven; en de regering zal ongetwijfeld geen
voorstander zijn van studenten die zes jaar in de propedeuse blijven
hangen. Graag een reactie van de regering op dit punt.

Lid 4 van dit artikel geeft instellingsbesturen de bevoegdheid om de
inschrijvingsduur voor gehandicapten eenmalig met maximaal een jaar te
verlengen. De leden van de fractie van de S.G.P. vonden deze regeling te
karig. Zij wilden ook de instellingsbesturen meer vrijheid geven om deze
zaak zelf te regelen. Een regeling die de instellingsbesturen de
bevoegdheid geeft om «de benodigde verlenging» met een maximum
van drie jaar vonden deze leden beter. Graag wilden zij een reactie van
de minister op dit punt.

Lid 5 van dit artikel stelt degene die een volledige studie in het HBO of
het WO heeft gevolgd en zich vervolgens laat inschrijven voor een studie
in het WO respectievelijk het HBO voor de nieuwe studie een inschrij–
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vingsduur van drie jaar krijgt indien het om een volledige studie van 168
punten gaat. De leden van de fractie van de S.G.P. wilden weten of deze
drie jaren ook gelden voor studenten die een doorstroomopleiding van
meestel 84 punten, volgen.

In de memorie van toelichting op het zesde lid wordt gesteld dat bij
inschrijving aan meer instellingen van hoger onderwijs de inschrijfduur
niet dubbel telt, maar dat de Open Universiteit daar uitdrukkelijk van
wordt uitgezonderd. In de wetstekst van artikel 7.31 lid 6 komt daaren–
tegen die afzonderlijke positie van de Open Universiteit niet naar voren.
De leden van de fractie van de S.G.P. wilden ook van de regering een
nadere toelichting op het feit dat de dubbeltelling met de inschrijving aan
een instelling van hoger onderwijs en de Open Universiteit gehandhaafd
blijft.

De leden van de G.P.V.-fractie constateerden dat het wetsvoorstel
geen mogelijkheid van verlenging van inschrijvingsduur op grond van
overmacht of persoonlijke omstandigheden ten aanzien van de universi–
taire lerarenopleidingen kent. Blijkens art. 7.35 lid 8 bestaat er ook geen
mogelijkheid tot uitschrijving met reservering van inschrijvingsduur voor
degenen die een dergelijke opleidmg volgen. Ingeval van een ziekte van
langer dan 6 maanden kan daardoor de reeds gevolgde opleiding niet
meer tot het beoogde resultaat leiden. De leden van de G.P.V.-fractie
vroegen of de regering mogelijkheden zag om dit effect teniet te doen.

Artikel 7.35

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of dit artikel in de praktijk
geen aanleiding kan geven tot moeilijkheden en ongewenste procedures.

Zij wensten t.a.v. lid 8 uitgelegd te krijgen waarom het 4e lid niet van
toepassing wordt verklaard op de lerarenopleiding.

Artikel 7.36

De leden van de V.V.D.-fractie stelden de vraag in hoeverre het
verstandig is om in de wet zelf de hoogte van het collegegeld te regelen.
Zij vroegen zich af of het niet voor de hand ligt om dit via een
zogenaamde zware voorhangprocedure bij algemene maatregel van
bestuur te regelen. Ten aanzien van het principe van flexibilisering van
het collegegeld maakten zij reeds in het algemene doel de nodige
opmerkingen, waarnaar deze leden kortheidshalve verwezen.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af welk bedrag aan de
collegegeld een student betaalt in geval hij zich in de loop van het
studiejaar inschrijft.

Artikel 7.43

De leden van de C.D.A.-fractie hadden uit dit artikel begrepen, dat te
betalen extra voorzieningen voor studenten aan de Open Universiteit niet
mogelijk zijn. Zij vroegen de Regering dit standpunt nader te onder–
bouwen ook in vergelijking met onderwijsbenodigdheden bij de andere
instellingen.

Artikel 7.46

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of de introductie van
dit principe wel omkleed is met de nodige zorgvuldigheidsprocedures,
waardoor kan worden voorkomen dat deze fixus wordt toegepast op
andere gronden dan die van fysieke onmogelijkheid nog meer studenten
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op te nemen. Daarnaast vroegen zij of het stelsel van selectieve prope–
deuse in de plaats kan komen van het stelsel van gewogen loting.

Ten aanzien van hun opmerkingen over de lotingsprocedure voor
allochtone studenten verwezen zij kortheidshalve naar het algemene
deall

Artikel 7.48

Deze leden hadden veel twijfels over de introductie van een overheids–
fixus op grond van maatschappelijke behoeft. Zij zagen meer heil in een
goede studie– en beroepskeuzevoorlichting.

Artikel 7.52

Ten aanzien van het College van Beroep voor het hoger onderwijs
vroegen deze leden waarom de regeling conform de WWO en de WHBO
niet is gehandhaafd. Zij meenden dat maximale onafhankelijkheid van het
College dient te worden gegarandeerd en dat dient te blijken uit de
verantwoordelijkheden.

Zij vroegen m.b.t. lid 2 eveneens wie de benoeming van de voorzitter,
de plaatsvervangend voorzitter of voorzitters en de overige leden en de
eventuele plaatsvervangende leden bepaalt en welke procedure daarbij
volgens het voorliggende voorstel wordt gehanteerd.

Artikel 7.58

In dit artikel wordt het besluit tot aanwijzing en intrekking van
aanwijzing genomen door onze Minister, terwijl in de huidige WWO de
aanwijzing en intrekking van aanwijzing bij Koninklijk Besluit geschiedt.
De leden van de C.D.A.-fractie achtten de vigerende wetgeving zorgvul–
diger qua rechtsbescherming (schorsende werking, horen Raad van
State).

Waarom is er, anders dan in de WWO vanaf gezien de aanwijzing van
mstellmgen te doen geschieden bij Konmklijk Besluit, vroegen deze
leden?

Artikel 7 A

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wensten niet bij wet uitgesloten
te zien dat instellingen voor hoger onderwijs, indien zij dit wensten,
zouden kunnen fuseren. Zij dachten dat daartoe eveneens de bestuurs–
structuur van hoge scholen en universiteiten op eenzelfde wijze georga–
niseerd moet worden en overeenkomstig in de wet vastgelegd.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af wat precies de
juridische status is van een gemeenschappelijke regeling?

Hoofdstuk 8en 9

Deze hoofdstukken zijn conform de WHBO en de WWO geregeld.
Deze leden vroegen of het niet voor de hand ligt om voor het hoger
onderwijs over de hele linie, behoudens de Open Universiteit, de
bestuursstructuur op een zelfde wijze te regelen. Wat is de ratio om dit
eventueel niet te doen?

Artikel 8.7

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen, waarom dit artikel een
beperkte werking heeft vergeleken met artikel 51 WWO.
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Deze leden meenden dat hier de regeling zoals genoemd in artikel 51
WWO van toepassing moet zijn. Dit impliceert dat de zinssnede «op al
wat de universiteiten aangaat, daaronder begrepen het toezicht» in dit
artikel moet worden opgenomen.

Artikel 8.17

Het tweede lid stelt dat voor proeven op mensen of dieren de universi–
teitsraad richtlijnen dient vast te stellen na het advies te hebben
ingewonnen van een door hem daartoe ingestelde commissie. De leden
van de S.G.P.-fractie hadden enkele vragen hierover. In de eerste plaats
vroegen zij of er in het HBO geen proeven genomen worden met mensen
of dieren. Dient dit artikel ook niet te gelden voor het HBO, indien ook
daar proeven genomen worden?

In de tweede plaats wilden de leden weten welke functie de in dit
artikel genoemde commissie heeft, en hoe die commissie is samenge–
steld.

In de derde plaats wilden deze leden weten welk toezicht er van de
overheid is op proeven met mensen en dieren, die op universiteiten
plaatsvinden. Zij vroegen ook of het niet wenselijk is dat proeven op
mensen ter kennis worden gebracht van de regering, zeker wanneer het
om nieuwe proeven gaat.

Artikel 8.78

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of het bij toegenomen
autonomie van de instellingen nog van zelf spreekt deze vertegenwoor–
diging wettelijk voor te schrijven.

Kan de regering uiteenzetten hoe in een systeem van toenemende
zelfregulering een bepaling past dat een ambtenaar, aangewezen door de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de vergaderingen van
het college van bestuur bijwoont? Is de regering bereid deze bepaling te
schrappen?

Artikelen 9.20; 9.24; 9.27

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of de personeelsge–
leding in de medezeggenschapsraad in het hoger beroepsonderwijs
vergelijkbare bevoegdheden kan krijgen als werknemers ingevolge de
wet op de ondernemeningsraden of tenminste het initiatiefrecht.

De leden van de C.D.A.-fractie sloten zich aan bij de opmerkingen van
de HBO-raad n.a.v. de toezeggingen van de regering op het punt van de
geschillenregeling en het zelf regelen van de instelling van deelraden.

Artikel 14.1

De leden van de fractie van de S.G.P. wilden weten welke waarde dit
artikel heeft naast artikel 1.7 lid 3 waar de voorwaarden voor bekostiging
staan vermeld. Hoe verhouden beide artikelen zich tot elkaar?

Artikel 15.10

Door dit artikel blijft de bepaling uit de WHBO gehandhaafd, dat het
onderwijs gegeven wordt in de plaats van vestiging (artikel 14, lid 5
WHBO). Deze bepaling is indertijd vanwege het schaalvergrotingsproces
in de wet opgenomen. Nu dit proces voltooid is lijkt dit artikel overbodig.
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De leden van de V.V.D.-fractie wilden weten waarom uitsluitend voor
de hogescholen de bepaling blijft gehandhaafd dat het onderwijs moet
worden gegeven in de plaats van vestiging.

De leden van de G.P.V.-fractie constateerden met de leden van de
andere fracties dat door dit artikel de bepaling uit de WHBO gehand–
haafd blijft dat het onderwijs wordt gegeven in de plaats van vestiging
(art. 14 lid 5 WHBO). Gezien het feit dat deze bepaling destijds is
gesteld vanwege het schaalvergrotingsproces en gezien het feit dat de
schaalvergrotingsoperatie voltooid is, vroegen deze leden of deze
bepaling niet achterwege kon worden gelaten.

Artikel 15.23

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden vernemen waarom dit orgaan
moet worden opgeheven.

De voorzitter van de Commissie,
Van Leyenhorst

De griffier van de Commissie,
Hillen
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