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De vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen1 heeft de
minister van Onderwijs en Wetenschappen bij brief van 26 januari 1992
een aantal vragen voorgelegd over de vijfde nota van wijziging op dit
wetsvoorstel voorgelegd.

Bij brief van 3 februari 1992 heeft de minister vragen beantwoord.

De commissie brengt van het gevoerde overleg verslag uit door
openbaarmaking van vragen en antwoorden.

De voorzitter van de Commissie,
Van Leijenhorst

De griffier van de Commissie,
Hillen

1 Samenstelling:
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Leijenhorst (CDA), voorzitter, Niessen
(PvdA), Ginjaar-Maas (VVD), ondervoor–
zitter, Van der Vlies (SGP), Lankhorst (Groen
Links), Franssen (VVD), Jorritsma-Lebbink
(VVD), Janmaat-Abee (CDA), Leijnse
(PvdA), Nuis (D66), De Cloe (PvdA), Lilipaly
(PvdA), Van Gelder (PvdA), Frissen (CDA),
Van der Camp (CDA), Tuinstra (CDA),
Netelenbos (PvdA), Versnel-Schmitz (D66),
Witteveen-Hevinga (PvdA), Huibers (CDA)
en Quint-Maagdenberg (PvdA)
Plv –leden: Boers-Wijnberg (CDA), G. H.
Terpstra (CDA), Reitsma (CDA), Akkerman
(PvdA), Kamp (VVD), Schutte (GPV),
Willems (Groen Links), Dees (VVD), Korthals
(VVD), Van der Hoeven (CDA), Buurmeijer
(PvdA), Ter Veer (D66), Van Gijzel (PvdA),
Huys (PvdA), Vermeend (PvdA), Deetman
(CDA), Lansink (CDA), Roosen-van Pelt
(CDA), Beijlen-Geerts (PvdA), Groenman
(D66), Leerling (RPF), Van lersel (CDA) en
J. H. van den Berg (PvdA).
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Antwoorden op vragen van de vaste Commissie voor Onderwijs
en Wetenschappen, gesteld op 26 januari 1992

1. In hoeverre kan ervan worden uitgegaan dat met deze vijfde nota
van wijziging het wetsvoorstel «af» is?

Met deze vijfde nota van wijziging en de daarbij behorende vragen en
antwoorden meent ondergetekende dat de schriftelijke behandeling van
het wetsvoorstel in deze kamer is voltooid. Daarmee is niet gezegd dat
het wetsvoorstel «af» is in de zin dat daarin geen wijzigingen meer zullen
worden aangebracht. Niet moet worden uitgesloten dat het wetsvoorstel
aanleiding geeft tot amendementen. Voorts kan de mondelinge beraad–
slaging leiden tot toezeggingen om tot nadere aanpassingen te komen.
Ook technische aanpassingen zoals de verwerking van de amende–
menten op het wetsvoorstel tot wijziging van de bestuursorganisatie
Open Universiteit zullen nog volgen. Meer in algemene zin wil ondergete–
kende nog wijzen op de in de nota naar aanleiding van het eindverslag
(pagina 6/7) genoemde onderwerpen die na de behandeling van de
WHW nog aan de orde zullen komen.

2. In hoeverre kan men er zeker van zijn dat ondanks het feit dat er
met name bij de universiteiten niet voldoende capaciteit is om de
begeleiding te verwezenlijken, er toch voldoende inhoudelijke gegevens
zijn voor het afwijzen van studenten via een bindend advies?

De ondergetekende deelt niet de zorg dat er onvoldoende inhoudelijke
gegevens zijn voor het afwijzen van studenten via een bindend studie–
advies. De benodigde inhoudelijke gegevens voor dit advies zijn in feite
de bij de instelling reeds bekende studieprestaties van de studenten,
hetgeen relatief een geringe last voor de instelling met zich meebrengt.
Inhoudelijke gegevens die zouden moeten leiden tot het afzien in het
concrete geval van een bindend studie-advies behelzen motieven en
situaties van de desbetreffende student, die deze zelf zal moeten aanle–
veren. Ook daar is dus sprake van een geringe last voor de instelling.

3. Geconstateerd wordt, dat studenten in het wetenschappelijk
onderwijs (w.o.) de schriftelijke raad doorgaans naast zich neerleggen.
De consequenties blijken dan pas wanneer de student in een latere fase
van de studie in de problemen dreigt te komen. Kan een cijfermatig
overzicht worden gegeven van het niet-nakomen van de schriftelijke raad
in relatie tot de studie-uitval in een latere fase van de studie (voor welk
percentage van de studenten is een negatieve beoordeling achteraf
gerechtvaardigd gebleken)?

Het gevraagde cijfermatige overzicht met betrekking tot het niet
nakomen van een schriftelijke raad in reiatie tot de studieuitval in een
latere fase van de studie kan niet worden verstrekt. Het uitgebrachte
onderzoek van CSO/SCHOB; 1987 beperkte zich tot de propedeutische
fase.

4. De Onderwijsraad wijst er in haar advies op, dat afwijzing van
studenten na het propedeusejaar betrekking heeft op de gehele
opleiding, terwijl daarbinnen uiteenlopende bovenbouwstudierichtingen
kunnen bestaan. Kan de norm, waaraan een student moet voldoen om in
aanmerking te komen voor een voortzetting van de studie in de
post-propedeuse fase variabel zijn, afhankelijk van de door de student
gekozen bovenbouwstudierichting?
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De norm, waaraan een student moet voldoen om in aanmerking te
komen voor voortzetting van de studie in de post-propedeutische fase, is
- op advies van de Onderwijsraad en op verzoek van de instellingen van
hoger onderwijs - geobjectiveerd. Dit impliceert dat deze norm niet
variabel kan zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de door de student gekozen
bovenbouwrichting. Hierdoor is de uitvoerbaarheid van de regeling en de
rechtszekerheid voor de student verbeterd.

5. In hoeverre wordt er rekening mee gehouden dat studenten na een
afwijzing nog maar vier jaar recht hebben op een gemengde studiefinan–
ciering, en dus bij een propedeuse direct moeten kunnen doorstromen?
Wat is in dit verband het reëel perspectief in de praktijk van de student
waard?

De constatering dat een student nog vier jaar heeft op gemengde
studiefinanciering, evenveel jaren als de cursusduur, na een afgegeven
bindend studie-advies is juist. De student dient dan in de volgende jaren
het nominale studietempo van die opleiding te volgen. Dit is wel degelijk
een reëel perspectief, vooral omdat mag worden verondersteld dat
mogelijke aanpassingsproblemen van de student in het hoger onderwijs
aan de nieuwe onderwijssituatie en de nieuwe omgeving zijn verholpen.
Tevens heeft de student via studiebegeleiding (verplicht als het gaat om
bindend studie-advies) meer inzicht gekregen in zijn werkelijke studiemo–
gelijkheden. Ondergetekende wijst in dit verband op de grote aantallen
studenten die later tijdens de studie uitvallen. Daarmee wordt niet
ontkend dat in een aantal gevalien de studeerbaarheid van opleidingen
een knelpunt kan opleveren. Dit is de reden waarom bij de behandeling
van het HOOP is aangekondigd dat over de verbetering van de studeer–
baarheid in het hoger onderwijs door een onafhankelijke commissie
advies zal worden uitgebracht.

6. In hoeverre kunnen instellingen de inschrijving van een student voor
een bepaalde opleiding weigeren op basis van een afwijzend studie–
advies voor een soortgelijke opieiding, uitgebracht door een andere
instelling?

7. Wat is de procedure voor een studierichting waar een bindend
advies aan verbonden is, als een op een andere studierichting afgewezen
student wederom in de gevarenzone komt?

6/7. Instellingen kunnen niet de inschrijving weigeren van een student
voor een bepaalde opleiding op basis van een bindend studie-advies voor
een soortgelijke opleiding uitgebracht door een andere instelling.
Uiteraard geldt dan dat de student de propedeuse aldaar opnieuw moet
doorlopen. Indien dit niet bevredigend verloopt kan wederom een
bindend studie-advies volgen. Hetzelfde geldt de student die wederom in
de gevarenzone komt, maar nu in een andere studierichting.

8. Kan nader worden ingegaan op het gestelde, dat de verwachting
gewettigd is, dat slechts een beperkt aantal studenten geconfronteerd
zal worden met een afwijzing?

De verwachting dat slechts een beperkt aantal studenten wordt gecon–
fronteerd met een bindend studie-advies is gebaseerd op aantal overwe–
gingen. Allereerst is met de instellingen over het bindend studie-advies in
het kader van de hoofdlijnenakkoorden afgesproken dat zij hun studiebe–
geleiding zullen intensiveren. Verbeterde studiebegeleiding betekent een
snellere onderkenning van de vertraging bij studievoortgang en de
oorzaken daarvan. Voorts gaat het bij bindend studie-advies om
«ongeschikte» studenten, dus een beperkte groep. Voorts is in het wette–
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lijke systeem voorzien in het niet laten afgeven van een bindend studie–
advies voor die studenten die gerechtvaardigde redenen hadden voor
hun slechte studie-prestaties. Tenslotte is het bindend studie-advies, in
tegenstelling tot het thans geldende studie-advies, niet vrijblijvend.
Studenten die hun gekozen studie willen voortzetten begrijpen dat en
zullen er naar handelen. Het instrument heeft daarmee een preventieve
werking.

9. Kan de regering ingaan op het door de Landelijke Studenten
Vakbond geopperde idee van een presentieplicht?

Het door de Landelijke Studentenvakbonden geopperde idee van een
presentieplicht is ingebracht in het overleg dat wordt gevoerd met
studenten en instellingen ter verbetering van de studievoortgang ook na
de propedeuse. Maatregelen in die sfeer moeten nadrukkelijk als comple–
mentair worden gezien op het bindend studie-advies. Na afronding van
het overleg zal ondergetekende nader zijn conclusies over de studie–
voortgangscontrole in de studiefinanciering aan de Staten-Generaal
meedelen.

10. In hoeverre worden universiteiten en hogescholen feitelijk (ook
financieel) aangemoedigd om hun studenten in het eerste jaar daadwer–
kelijk intensief te begeleiden?

Universiteiten en hogescholen worden feitelijk aangemoedigd om
studenten te begeleiden. Uiteraard vragen studenten en hun organisaties
hier aandacht voor. Deze begeleiding is onderdeel van de afgesloten
hoofdlijnenakkoorden. De voortgang van de realisatie van de afspraken
wordt periodiek door ondergetekende besproken met de gezamenlijke
instellingen.

11. In hoeverre hebben of krijgen studenten medezeggenschap op het
instellen van het bindend advies en de minimumeisen voor
doorstroming?

De beslissing of en ten aanzien van welke opleidingen studenten
kunnen worden afgewezen, alsmede de vaststelling van de regels voor
uitoefening van die bevoegdheid zijn wat betreft het h.b.o. aangemerkt
als medezeggenschapsaangelegenheden. Daarmee is medezeggenschap
van studenten gewaarborgd. Voor het w.o. zijn deze bevoegdheden
toebedeeld aan de universiteitsraad waarin, zoals bekend, studenten
zitting hebben.
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