
Amendementen zijn in de volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of 
overgenomen amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.  

 

 

[LOGO]  Den Haag, 13 mei 1997    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs  
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25161 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband 

met de positiebepaling van de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van 
de bestuursorganisatie  

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 mei 1997 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 

I ond F 
14 (Jorritsma-van Oosten) 
Na de eerste volzin die aangeeft dat het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, is het 
volstrekt overbodig om in een tweede volzin toe te voegen dat het er ook één kan zijn, te weten de 
voorzitter. 
Dit kan ten onrechte de suggestie wekken dat hiernaar de voorkeur uitgaat.  Daarom moet de 
tweede volzin vervallen. 
Aangenomen. Voor GL SP PvdA D66 GPV SGP RPF VVD GN U55+ 
 
15 (Van Gelder ea) 
Het hoeft geen vanzelfsprekendheid te zijn dat de  opleidingscommissies adviseren  aan het college 
van bestuur. Ingevolge art 11.3, tweede lid wordt geregeld welk  orgaan de onderwijs- en 
examenregeling vaststelt. Dat orgaan zou ook het aanspreekpunt dienen te zijn voor de 
opleidingscommissie.  
Aangenomen. Tegen: SP 
 

Art I ond C 
11 → 12 (Beinema) 
Dit amendement beoogt de instelling dan wel de opheffing van regionale studiecentra te 
onderwerpen aan de goedkeuring van de minister. In het wetsvoorstel is dat een bevoegdheid van 
het college van bestuur en de      raad van toezicht waarop de minister (en indirect via hem de 
Kamer) weinig of geen invloed kan uitoefenen.  
Ingetrokken 
 
Art I ond F 
9 → 13 (Cherribi) 
Het amendement biedt garantie voor de aanstelling en samenstelling voor een meerhoofdig college 
van bestuur door de raad van toezicht. 
Verworpen. Voor: GL SP VVD GN U55+ CD GH 
 

16 (Jorritsma) 
Sluiting van regionale studiecentra. Ingetrokken 
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