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34 678 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek en enkele andere 
wetten met het oog op het omvormen van het 
Associate degree-programma tot zelfstandige 
opleiding en het toevoegen van het 
niet-bekostigd onderwijs aan het 
diplomaregister (Wet invoering associate 
degree-opleiding) 

Nr. 10  AMENDEMENT VAN HET LID DUISENBERG 
Ontvangen 28 juni 2017 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden: 

 B

Artikel 1.3, derde lid, tweede volzin, komt te luiden: Zij verzorgen in elk 
geval bacheloropleidingen of associate degree-opleidingen in het hoger 
beroepsonderwijs, zij verzorgen in voorkomende gevallen masteroplei-
dingen in het hoger beroepsonderwijs en zij dragen in elk geval kennis 
over ten behoeve van de maatschappij. 

II

Artikel I, onderdeel O, komt te luiden: 

 O

In artikel 6.9. eerste lid, vervalt: of 7.10b. 

III

Artikel VI, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onderdeel c vervalt. 

2. In onderdeel d vervalt: en wordt na «verzwaarde toets nieuwe 
opleiding» ingevoegd: voor een bacheloropleiding of een masterop-
leiding. 
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Toelichting  

De indiener wil de belemmeringen in dit wetsvoorstel wegnemen zodat 
een bekostigde hbo-instelling of een rechtspersoon hoger onderwijs 
(RPHO) kan bestaan wanneer deze alleen associate degree-opleidingen 
aanbiedt. Dit kan zijn nadat alle andere hbo-bachelors en hbo-masters zijn 
gestaakt of vanaf een eventuele oprichting van de onderwijsinstelling. De 
indiener is van mening dat dit past bij de zelfstandigheid van de AD en 
instellingen de ruimte kan geven zich in dit onderwijsniveau te speciali-
seren. De waarborging van de kwaliteit zal net als bij elke AD of andere 
hbo-opleiding moeten lopen via de daarvoor geëigende wegen. Nu de AD 
inhoudelijk los kan komen te staan van een hbo-bachelor, rechtvaardigt 
volgens de indiener ook het geven van deze ruimte. Volledigheidshalve: 
de indiener wil met dit amendement – vanzelfsprekend – de mogelijkheid 
behouden dat een instelling zowel bachelor, AD als masteropleidingen 
aan kan bieden. 

Duisenberg
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