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Besluit van 4 april 2003 tot vaststelling van het
tijdstip, bedoeld in artikel VII, eerste lid, van de
Wet van 2 april 1998, houdende wijziging van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en de Wet op de studiefinanciering
ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en
onderzoekplan 1996 aangekondigde
maatregelen (Stb. 216) en artikel 12.1b, tweede
lid, van de Wet studiefinanciering 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, drs. Annette D.S.M. Nijs, MBA, van 31 maart 2003, nr.
WJZ/2002/61617 (6122), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII, eerste lid, van de Wet van 2 april 1998, houdende
wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het
hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen
(Stb. 216) en artikel 12.1b, tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het tijdstip, bedoeld in artikel VII, eerste lid, van de Wet van 2 april 1998,
houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in
het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen
(Stb. 216) en artikel 12.1b, tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000
is 1 januari 2008.
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Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met
de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 april 2003
Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
A. D. S. M. Nijs

Uitgegeven de eerste mei 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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NOTA VAN TOELICHTING

Dit koninklijk besluit regelt de datum waarop de zogenoemde oplei-
dingen kort-hbo, die zijn verbonden aan bekostigde en aangewezen
instellingen voor hoger beroepsonderwijs, uiterlijk moeten zijn
afgebouwd.

Bij Wet van 2 april 1998, houdende wijziging van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studie-
financiering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan
1996 aangekondigde maatregelen (Stb. 216), is besloten tot invoering van
een normatieve studielast in het hoger onderwijs van 168 studiepunten
volgens het op dat moment bestaande studielastenstelsel. De opleidingen
die op 31 augustus 1998 aan een instelling waren verbonden en een
geringere studielast hadden, hebben sindsdien een overgangsrechtelijke
status. Vanaf dat moment was het niet meer mogelijk nieuwe korte
opleidingen ter registratie in het Centraal register opleidingen hoger
onderwijs (Croho) aan te melden.

De beëindiging van het kort-hbo sluit aan bij de invoering van de
bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs en bij het accreditatie-
systeem.

In 2001 is onderzoek gedaan naar de feitelijke maatschappelijke
betekenis van de opleidingen, die worden gerekend tot het korte hoger
beroepsonderwijs (kort-hbo).

Met het PAEPON en de HBO-raad is bestuurlijk overleg gevoerd over de
uitkomsten van bedoeld onderzoek. Beide organisaties zijn konden zich
vinden in de beëindiging van het kort-hbo.

Bij brief van 23 mei 2002 (Kamerstukken II 2001/02, 26 807, nr. 31) is de
beleidsreactie op het onderzoeksrapport «Kort-hbo: een verkennend
onderzoek» aan de Tweede Kamer aangeboden en op 12 september 2002
is deze beleidsreactie in het Algemeen Overleg aan de orde geweest
(Kamerstukken II 2002/03, 26 807, nr. 34). Het voorstel tot beëindiging van
het kort-hbo als Croho-opleiding kan op voldoende steun van de Tweede
Kamer rekenen. De instellingen hebben voldoende mogelijkheden om de
programma’s op zinvolle wijze in een gewijzigde structuur voort te zetten,
zoals aangegeven onder punt 4c van de beleidsreactie opleidingen
kort-hbo van 23 mei 2002 met het kenmerk HBO/AS/2002/14649.

Op 31 december 2007 vervalt de registratie van de opleidingen kort-hbo
in het Croho. Dit is tevens de laatste datum waarop de instellingen een
getuigschrift kort-hbo kunnen uitreiken en waarop studenten voor
kort-hbo aanspraak hebben op studiefinanciering. Met deze termijn
hebben instellingen en studenten voldoende ruimte om de opleidingen
tijdig af te ronden en wordt eveneens voorkomen dat er een gat valt
tussen de beëindiging van enkele maatschappelijk relevante korte
opleidingen op het terrein van de gezondheidszorg en de start van nieuwe
structurele voorzieningen op dat terrein.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
A. D. S. M. Nijs
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