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PROJECT INVOERING VERKORTING OVERBRENGINGSTERMIJN

Voor u ligt het rapport waarin de uitkomsten van een onderzoek, gehouden in het kader van het Project Invoering Verkorting



Overbrengingstermijn (PIVOT), zijn weergegeven. PIVOT is een project-organisatie die in mei 1991 door de Algemene
Rijksarchivaris in het leven is geroepen. De aanleiding daarvoor vormde de (voorgenomen) verkorting van de overbrengings-
termijn conform de nieuwe Archiefwet van vijftig naar twintig jaar. Vanuit het oogpunt van democratisering van het openbaar
bestuur moet deze termijnverkorting positief worden beoordeeld. Immers, eerder overgedragen archieven worden ook eerder
volledig toegankelijk voor het publiek. Voor de Rijksarchiefdienst betekent deze termijnverkorting echter dat, wanneer er
geen maatregelen worden genomen, zij overstroomd wordt met archiefmateriaal. De neerslag van dertig jaar overheids-
handelen zou bij de invoering van de nieuwe wet in een korte periode moeten worden overgebracht naar de depots van de -
archiefdiensten. Voor de centrale rijksorganen wordt de omvang van deze stroom van gegevensbestanden geschat op onge-
veer 600 strekkende kilometer over de periode 1943-1973 en over de periode 1973-1990 op nog eens eenzelfde hoe-
veelheid. Omdat een dergelijke hoeveelheid archiefmateriaal niet beheersbaar, noch hanteerbaar is en de opslag ervan te
kostbaar, heeft de Rijksarchiefdienst in het kader van PIVOT tezamen met de verschillende Hoge Colleges van Staat en de
ministeries maatregelen getroffen om deze vloed te kanaliseren.

Bij het uitvoeren van deze inhaaloperatie moesten reeds bestaande problemen bij de archiefzorg van de rijksoverheid in ver-
sneld tempo worden opgelost. Onder de Archiefwet 1962 zijn grote achterstanden ontstaan in het selecteren van naoorlogs
archiefmateriaal en in het overbrengen van archief van vóór 1940 naar de Rijksarchiefdienst. In inspectierapporten van de
Rijksarchiefdienst werd daar al op gewezen, maar door het rapport 'Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk' dat de Algemene
Rekenkamer in 1988 uitbracht, is dit probleem pas in zijn volle omvang tot politiek Den Haag doorgedrongen.

PIVOT is mogelijk geworden door de inzet van extra financiële middelen die de minister van WVC in 1991 heeft toegezegd:
fl. 17 miljoen over een periode van tien jaar (de looptijd van het project). Daarnaast zetten de ministeries en de Hoge Colle-
ges van Staat, verantwoordelijk voor selectie en overdracht van hun archieven, elk eigen middelen in om deze operatie
mogelijk te maken. Afspraken daarover zijn vastgelegd in convenanten die de verschillende secretarissen-generaal of
vertegenwoordigers van de Hoge Colleges van Staat met de Algemene Rijksarchivaris hebben gesloten.

1. De uitgangspunten van PIVOT

Om de hierboven beschreven papiervloed op een verantwoorde manier te kunnen beperken heeft PIVOT een nieuw selectie-
instrument ontworpen. De traditionele selectiemethoden zijn voor een operatie van deze omvang niet toereikend: zij zijn te
arbeidsintensief en dus te kostbaar waarbij de basis van de gevoerde selectie niet altijd duidelijk is geformuleerd. Bij de
traditionele selectie worden als criteria gebruikt: de inhoudelijke of informatieve waarde van documenten en de plaats die zij
innemen in het geheel van een dossier, een archief of verzameling archieven. Aangezien men bij die manier van selecteren
geen model hanteert waarmee men de context van de gegevens in kaart kan brengen, kan men aan de gegevens op zich
moeilijk een waarde toekennen. De functie van de gegevens is in dat geval niet te achterhalen. Het gevolg hiervan is een
subjectieve selectie omdat iedereen die selecteert een eigen interpretatie aan de gegevens geeft.

PIVOT gaat ervan uit dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van het overheidsorgaan of de organen
die deze documenten in het kader van hun taak en het daaruit voortvloeiende handelen hebben ontvangen of geproduceerd:
niet de informatiewaarde van documenten maar de waardebepaling van handelingen van overheidsorganen staat centraal.
Met de gegevensbestanden die naar de Rijksarchiefdienst worden overgebracht moet het handelen van de overheid in relatie
tot haar omgeving op hoofdlijnen te reconstrueren zijn. Daarbij wil PIVOT met het resultaat van de selectie op basis van deze
doelstelling bronnen voor de kennis van en het inzicht in de Nederlandse samenleving (en cultuur) veiligstellen voor blijvende
bewaring.

De methode om dit te bereiken is de methode institutioneel onderzoek van PIVOT. Deze methode is in de afgelopen jaren
ontwikkeld aan de hand van praktijkervaringen en nieuwe, theoretische inzichten uit binnen- en buitenland. Via wet- en
regelgeving en andere bestuurlijk-organisatorische bronnen wordt nagegaan welke handelingen overheidsorganen
verrichten. Op basis van de handelingen kan achterhaald worden welke neerslag er in principe zou moeten zijn. Met andere
woorden, de selectie zal niet meer plaatsvinden op basis van het archiefstuk zelf, maar op basis van de handeling.
Handelingen worden gewaardeerd in het kader van de context.

Uiteindelijk zal PIVOT de overbrenging van het geselecteerde materiaal naar de depots van de Rijksarchiefdienst
begeleiden. De rijksorganen zijn zelf verantwoordelijk voor de fysieke selectie en bewerking die de archieven en andere
gegevensbestanden moeten ondergaan om ze geschikt te maken voor overdracht. Desgewenst zal PIVOT hen daarbij advi-
seren. Richtsnoer voor de bewerking na het institutioneel onderzoek en de institutionele selectie vormen de door de Per-
manente Commissie Documentaire Informatievoorziening (PCDIN) in september 1991 aanvaarde 'Normen voor goede en
geordende staat' (zie hiervoor ook de PIVOT-brochure 'Om de kwaliteit van het behoud: normen 'goede en geordende staat'
(Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage 1993).

2. Het institutioneel onderzoek



Om het voor de selectie noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van de overheidsorganen is PIVOT institutionele
onderzoeken gestart bij de verschillende ministeries. De onderzoekers worden door PIVOT zelf en door de verschillende
ministeries ingezet. Zij nemen gezamenlijk ongeveer 130 onderzoeksgebieden of beleidsterreinen voor hun rekening. Per
beleidsterrein beschrijft de onderzoeker de historische ontwikkeling van dat beleidsterrein als context van de handelingen die
er sinds 1940 zijn verricht. De onderzoeksperiode verschilt per beleidsterrein, maar bestrijkt in het algemeen de periode 1940
tot heden.

Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt de Methode van Institutioneel Onderzoek (MIO), neergelegd in de brochure
'Handelend optreden' (PIVOT-brochure, 's-Gravenhage 1994). De resultaten van een institutioneel onderzoek worden
beschreven in een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO). Een RIO is de contextbeschrijving van een beleidsterrein waarop
overheidsorganen handelend optreden en omvat:
1. een historische schets van het beleidsterrein waarop het onderzoek betrekking heeft, inclusief:

- de doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein;
- de overheidsorganen en overige actoren;
- de onderlinge relaties tussen de actoren;
- de beleidsinstrumenten;
- een beschrijving van het taakgebied waartoe het beleidsterrein behoort.

2. een overzicht van de handelingen die overheidsorganen verrichten of hebben verricht, inclusief:
- de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum);
- de grondslag (bron) van elke handeling;
- het produkt van de handeling (indien bekend).

Zo mogelijk worden de handelingen thematisch of procedureel geordend, waardoor men de handelingen in hun context kan
zien.

Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de 'handeling'. Een handeling is een complex van activiteiten,
gericht op het totstandbrengen van een produkt, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een
bevoegdheid. Aangezien we niet alleen willen beschrijven wat de overheid moet doen maar ook wat zij daadwerkelijk doet,
gebruiken we als bron voor het beschrijven van het handelen niet alleen officiële wet- en regelgeving en de daaruit voort-
vloeiende algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten, ministeriële regelingen en beschikkingen zoals instel-
lings-, opheffings- en organisatiebesluiten als onderzoeksbron, maar ook jaarverslagen en jaaroverzichten, staatsalmanak-
ken, memories van toelichting op de rijksbegroting en op bovengenoemde wetten, beleidsnota's, archieven en literatuur.
Daarnaast vormen interviews met beleidsmedewerkers en andere deskundigen - in en buiten de overheid- op het
beleidsterrein een bron van informatie.

Naast het begrip 'handeling' neemt het begrip 'actor' in het institutioneel onderzoek een belangrijke plaats in. 'Actor' volgens
de PIVOT-methode wordt gedefinieerd als "een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt
op een beleidsterrein". Strekten de PIVOT-onderzoeken zich tot 1995 uit tot de handelingen van overheidsorganen in de
strikte zin van het woord, in de Archiefwet 1995 wordt, gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht, onder 'over-
heidsorgaan' verstaan "organen van overheidsstichtingen, verenigingen en vennootschappen die, ook voor zover zij niet
krachtens publiekrecht zijn ingesteld, toch met openbaar gezag zijn bekleed of waaraan toch één of meer overheidstaken zijn
opgedragen en de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend". Het begrip 'overheidsorgaan' is
hiermee aanzienlijk verbreed.

In de onderzoeksrapporten worden de handelingen van particuliere instellingen niet opgenomen. Wel wordt hun rol op het
beleidsterrein beschreven. Op grond van het acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief wordt bepaald of de archieven
van particuliere instellingen voor overbrenging in aanmerking komen.

3. De toepassingsmogelijkheden

De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO, worden daarna verwerkt in een wettelijk voorgeschre-
ven selectie-instrument: de selectielijst, in PIVOT-termen het "basis selectiedocument" (BSD). De selectielijst is een lijst van
handelingen die elk voorzien zijn van de waardering 'bewaren' of 'vernietigen'. De selectielijst volgt uit de beschrijving van het
RIO. In overleg met de betreffende instelling(en) wordt aan de hand van deze selectielijst bezien welke gegevensbestanden
voor 'de eeuwigheid' geselecteerd moeten worden en uiteindelijk overgebracht worden aan de Rijksarchiefdienst. De ontwerp
selectielijst wordt ter inzage gelegd bij verscheidene instanties en de zorgdrager(s) bied(t)(en) de ontwerp-selectielijst aan
aan de minister van OCenW.  De definitieve selectielijst wordt vastgesteld door de zorgdrager(s) in kwestie en de minister/-
staatssecretaris van OCenW.

Wanneer de inhaaloperatie eenmaal voltooid is, zijn we er nog niet. In de toekomst moet worden voorkomen dat nieuwe
achterstanden ontstaan bij selectie en overbrenging van gegevensbestanden. Om de toepassingsmogelijkheden van het



institutioneel onderzoek ook voor de toekomst te kunnen garanderen, is het daarom noodzakelijk om ontwikkelingen in taken,
handelingen en organisatie van de overheid, alsmede de grondslag van die taken en handelingen bij te houden. De verant-
woordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgdragers. Het RIO en het BSD kunnen gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling
van een structureel documentair informatieplan teneinde het beheer van de gegevensbestanden die de Rijksarchiefdienst na
20 jaar verwerft en het beheer van de gegevensbestanden bij de verantwoordelijke organen zelf te verbeteren.

Zo kan in samenwerking met de betreffende organen worden voorkomen, dat zich in de toekomst nieuwe, onbeheersbare
stuwmeren van archief en andere gegevensbestanden zullen vormen.

4. Volumevermindering archieven en vergroting opslagcapaciteit

Ook op deze terreinen is PIVOT werkzaam. Volumevermindering kan voor bepaalde archieven worden bereikt door middel
van substitutie: het overzetten van de informatie op een andere drager, bijvoorbeeld microfilm, microfiches en in de toekomst
wellicht beeldplaat. Inmiddels kon uitbreiding van de opslagcapaciteit met ca. 25 km. van bestaande depots in het Algemeen
Rijksarchief worden gerealiseerd door de installatie van verrijdbare stellingen (compactus).

Gewapend met de opgedane ervaring zal PIVOT ook over deze kwesties de rijksorganen kunnen adviseren, die daarmee bij
het moderne gegevensbeheer weer hun voordeel kunnen doen.

Algemeen Rijkarchief/PIVOT/Den Haag, juni 1995.
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HOOFDSTUK 1
LIJST VAN AFKORTINGEN

ACO Adviescommissie Onderwijsaanbod
amvb Algemene Maatregel van Bestuur
aio assistent in opleiding
art. artikel
BSD Basis Selectie Document
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
CRIHO Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs
HO Hoger Onderwijs
HOAK nota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit 1985
HOOP Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
IBG Informatie Beheer Groep
K.B. Koninklijk Besluit
NUFFIC Stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs
MUB Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie (Stb. 1997, 117)
OCenW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OU Open Universiteit
PAO Post-academisch onderwijs
PIVOT Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
RIO Rapport Institutioneel Onderzoek
RU Rijksuniversiteit
Stb. Staatsblad
Stcrt Staatscourant
VSNU Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
WHW Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593)
WO Wetenschappelijk onderwijs
WUB Wet universitaire bestuurshervorming 1970 (Stb. 1970, 601)
WWO-1 Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1960, 559)
WWO-2 Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562)



2



3

HOOFDSTUK 2
VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van het doel en organisatie van het institu-tioneel onderzoek op het
beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs alsmede van de wijze waarop dit Rapport Institutioneel Onderzoek op juistheid en
volledigheid getoetst is. Verder wordt het beleidsterrein gedefinieerd en ingegaan op de afbakening van dit terrein ten
opzichte van andere beleidsterreinen en de structuur van het onderzoek. Besloten wordt met een toelichting op de volgende
hoofdstukken van dit rapport.

Doel en organisatie van het onderzoek
Het Rapport Institutioneel Onderzoek is het resultaat van afspraken die gemaakt zijn tussen de Secretaris-Generaal van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Rijksarchiefdienst/PIVOT1. Een van de afspraken betreft het
verrichten van institutioneel onderzoek naar de taken en taakontwikkeling van de actoren binnen de verschillende
beleidsterreinen op het taakgebied Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.
Door de wisseling van samenstellers heeft het intitutioneel onderzoek ruim twee jaar in beslag genomen. Mw F. Kist heeft
van maart tot juli 1995 de Hoger Onderwijswet (Stb. 1876, 102) en een gedeelte van de WHW (Stb. 1992, 593)
geanalyseerd. De heer E.J. Keulemans heeft van november 1995 tot juli 1996 de WWO-2 (Stb. 1985, 562) en een gedeelte
van de WHW (Stb. 1992, 593) geanalyseerd. Mw Ch.M. Zeegers heeft van februari tot november 1997 de WWO-1 (Stb.
1960, 559) en de WHW (Stb. 1992, 593) geanalyseerd, de wijzigingingswetten van voornoemde wetten en die van de WWO-
2 alsmede alle uitvoeringsbesluiten. Daarnaast heeft zij de context beschreven en heeft zij de goedkeuringsprocedure binnen
het ministerie van OCenW verzorgd. 

Het aanvangsjaar van het onderzoek is 1960, de invoering van een nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs (de WWO-
1, Stb. 1960, 559). Hiertoe is besloten omdat het archief van de Directie Wetenschappelijk Onderwijs tot die periode
geordend en beschreven is2. Conform de afspraken zal het archief vanaf 1960 met behulp van dit RIO (en het daaruit
volgend BSD) bewerkt worden. Voor de archieven van het Directoraat-Generaal Wetenschappelijk Onderwijs is geen
selectielijst conform de Archiefwet 1995, art. 5 en het Archiefbesluit, art. 2 t/m 5 vast gesteld. Het Basis Selectie Document
dat op basis van dit RIO wordt opgesteld zal, zodra vastgesteld, daartoe dienen.

Om de juistheid en volledigheid van het onderzoek te kunnen waarborgen, zijn er interviews gehouden met deskundigen op
het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs:

Werkzaam bij het ministerie van OCenW3:
De heer H. de la Croix; Beleidsmedewerker academische ziekenhuizen WO/FIN
De heer F.Y. Dijkstra; Hoofd WO/BL
Mevrouw J.M.W. Heppe Beleidsmedewerker budgettering WO/FIN
Mevrouw M.E. Leegwater-van der Linden; Coördinator Internationaal Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking en

kwaliteitszorg WO/BS
De heer  L. Oosterhuis; Beleidsmedewerker WO/BS

                                                
1 Convenant van 9 februari 1995

2 Inventaris van de archieven van de afdelingen Hoger Onderwijs, Hoger Onderwijs en Wetenschappen en het
Directoraat-Generaal voor de Wetenschappen van het ministerie van Onderwijs (, Kunsten) [tot 1965] en Wetenschappen
(1911) 1918-1975 (samenstelling: CAS/ITW; ISBN90-5164-010-2) Winschoten 1992.

3 Afkortingen binnen het ministerie van OCenW: Directie Wetenschappelijk Onderwijs = WO, Afdeling Bestuur = BS,
Afdeling Beleid = BL, Afdeling Financien = FIN

De heer N. Pijls; Beleidsmedewerker WO/BS
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De heer J. Reiff; Beleidsmedewerker Internationale Betrekkingen, voorheen werkzaam bij WO/BL
De heer A.J. van der Veen; Beleidsmedewerker WO/BS
De heer J.N. van Yperen; Beleidsmedewerker WO/FIN

Werkzaam bij andere organisaties
De heer R.G. Louw; Voormalig ambtenaar van het ministerie van OCenW (o.a. hoofd WO/BS),

nu werkzaam bij de RU te Leiden
De heer J.P.T. Kalkwijk; Coördinerend Inspecteur Hoger Onderwijs bij het Rijksinspectiekantoor Utrecht

van de Inspectie van het Onderwijs
De heer Vis; Beleidsmedewerker Wetenschappelijk Onderwijs bij de Onderwijsraad

Definitie beleidsterrein
Wetenschappelijk onderwijs omvat het onderwijs dat gericht is op de voorbereiding tot de zelfstandige beoefening van de
wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis.
De belangrijkste wetten op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs van 1960 zijn:
Wet op het wetenschappelijk onderwijs (WWO-1) (Stb. 1960, 559);
Deze werd gedeeltelijk ingetrokken bij invoering van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO-2) (Stb. 1985, 562)
zoals gewijzigd bij wet van 26 juni 1986 (Stb. 1986, 388);
Deze wet werd ingetrokken door de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) (Stb. 1992, 593).

De wet- en regelgeving kent verschillende bepalingen voor de onderscheiden instellingen voor wetenschappelijk onderwijs.
Deze instellingen zijn:

bekostigde universiteiten en hogescholen
De bekostigde universiteiten en hogescholen worden bij wet ingesteld. Met
de invoering van de WWO-1 verkregen zij rechtspersoonlijkheid. Zij staan
vermeld in de WWO-1 en 2 en de WHW.
De bekostigde universiteiten hebben het verzorgen van wetenschappelijk
onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek tot taak. In elk
geval verzorgen zij initiële opleidingen, verrichten zij wetenschappelijk
onderzoek, voorzien zij in de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker of
technologisch ontwerper en dragen zij kennis over ten behoeve van de maat-
schappij. Er zijn:

- bekostigde openbare rijksuniversiteiten en technische rijkshogescholen
Leiden, Groningen, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede,
(vanaf 1973) Rotterdam en (vanf 1975) Maastricht
- bekostigde gemeentelijke universiteit
Amsterdam
- bekostigde bijzondere universiteiten
Amsterdam, uitgaande van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs
Nijmegen, uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit
Tilburg, uitgaande van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant
tot 1973 Rotterdam

De term universiteit verwees naar ‘algemeen’ ; op een universiteit werd in meer dan drie takken van wetenschap (=
faculteiten) onderwezen. De hogescholen kenden slechts één faculteit. In wet- en regelgeving waren de bekostigde
universiteiten en hogescholen echter volledig gelijksoortig. Het onderscheid universiteit - hogeschool is met de invoering van
de WWO-2 in 1986 komen te vervallen. Vandaar dat in dit onderzoek voor de overzichtelijkheid louter voor de term
universiteit gekozen is. Met deze term worden ook de technische rijkshogescholen (nu universiteiten) bedoeld.

academische ziekenhuizen
Academische ziekenhuizen hebben sinds de invoering van de wijzigingswet op
de WWO-1 (Stb. 1969, 389) rechtspersoonlijkheid. Zij zijn verbonden aan
universiteiten.
Academische ziekenhuizen zijn werkzaam op het gebied van de patiëntenzorg
en staan mede ten dienste van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs
en onderzoek (het opleiden van student tot arts, verzorgen van de
beroepsopleiding van arts tot specialist, bij- en nascholing van
verpleegkundigen en paramedici en post-academisch onderwijs alsmede
fundamenteel en toegepast klinisch onderzoek). Dit is de zogenaamde
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werkplaatsfunctie voor de medische faculteit. Voor het beleid en de
bekostiging daarvan is de minister van OCenW verantwoordelijk. 
Er zijn academische ziekenhuizen bij:

- bekostigde openbare universiteiten
Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Maastricht
- bekostigde bijzondere universiteit
Amsterdam

Open Universiteit
Met de Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) werd in 1984 de Open
Universiteit in Heerlen opgericht.
Op de Open Universiteit wordt wetenschappelijk - en hoger beroepsonderwijs
gegeven. Zij verzorgt deze in de vorm van afstandsonderwijs. Met de wet van
25 juni 1997 (Stb. 1997, 284) kreeg de Open Universiteit een nieuwe taak
erbij: het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van het hoger
onderwijs.

aangewezen universiteiten
Krachtens respectievelijk art. 118 lid 1 WWO-1, art. 223 lid 1 WWO-2 en
art. 1.11 en 6.9 WHW kunnen instellingen voor wetenschappelijk onderwijs
tot universiteit aangewezen worden. Het getuigschrift van de aangewezen
universiteit geeft recht op de beschermde titulatuur. Enkele aangewezen
universiteiten zijn:

- Opleidingsinstituut voor bedrijfskunde, van de Stichting Nijenrode
te Breukelen

- Universiteit van Humanistiek van de Stichting Universiteit van
Humanistiek te Utrecht

 
interuniversitaire instituten

Een openbare universiteit kon met één of meerdere universiteiten bij
gemeenschappelijke regeling een interuniversitair instituut oprichten ten
behoeve van wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. Het instituut bezat
rechtspersoonlijkheid. Met de invoering van de WWO-2 in 1986 werden de
interuniversitaire instituten opgeheven.

Afbakening met andere beleidsterreinen
Het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs heeft raakvlakken met andere beleidsterreinen. In deze paragrafen wordt
aangegeven welke handelingen in dit RIO beschreven staan en welke in andere RIO’s behandeld worden. De grenzen zijn
niet altijd helder, vaak is er ook om praktische redenen voor een bepaalde afbakening gekozen. 

Een Academische Zaak, Deel II - Een Academische Zaak, Deel I
Het onderhavige RIO, Een Academische Zaak, Deel II, geeft een beschrijving van het handelen van alle rijksorganen op het
beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs. In het RIO Academische Zaak, Deel I4, wordt het handelen van de openbare en
bijzondere universiteiten op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs sinds 1985 beschreven. Dit onderscheid is een
gevolg van afspraken die tussen de universiteiten, het ministerie van OCenW en de Rijksarchiefdienst zijn gemaakt.
Op het moment van schrijven werd het RIO Een Academische Zaak, Deel I, aangevuld met het handelen van de Open
Universiteit. In onderhavig RIO worden wel de instelling en regelgeving van openbare en bijzondere universiteiten en de
Open Universiteit beschreven maar niet het handelen van organen van deze universiteiten.
Om de sterke samenhang tussen beide onderzoeken tot uitdrukking te brengen, dragen beide onderzoeken dezelfde titel.

Wetenschappelijk Onderwijs - Wetenschappelijk Onderzoek
De voorbereiding van het wetenschappelijk onderwijsbeleid vindt plaats in samenhang met het de beleidsvoorbereiding van
het wetenschappelijk onderzoek op universiteiten. Hetzelfde geldt voor de planning en bekostiging van wetenschappelijk
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten. Voorts werd het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten
in dezelfde wetgeving geregeld als het wetenschappelijk onderwijs.
                                                

4 Een Academische Zaak, Deel I. Een institutioneel onderzoek naar universiteiten op het beleidsterrein wetenschappelijk
onderwijs sinds 1985 (samenstelling J. van der Meer en A.T. Spieksma, Werkgroep Selectielijsten Universiteiten)



6

Het wetenschappelijk onderwijs wordt aan universiteiten in samenhang met het wetenschappelijk onderzoek gedoceerd.
Hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers en assistenten in opleiding geven onderwijs en beoefenen de wetenschap.
Desondanks is er voor gekozen het wetenschappelijk onderzoek in een afzonderlijk RIO te beschrijven. Het leeuwendeel van
het wetenschappelijk onderzoek vindt immers in andere instituten dan de universiteiten plaats. Organen als het Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO), de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) en de Koninklijke Bibliotheek (KB)
zijn belangrijke actoren op dit beleidsterrein. Het wetenschappelijk onderzoek wordt grotendeels gestuurd door het
wetenschapsbeleid, een andere sector dan het wetenschappelijk onderwijsbeleid. Ook organisatorisch is er binnen het
ministerie van OCenW een onderscheid tussen een eenheid ‘wetenschappelijk onderwijs’ en een eenheid ‘wetenschappen’.
Voorts wordt in de Rijksbegroting wetenschappelijk onderwijs afgezonderd van onderzoek en wetenschapsbeleid. Om de
omvang van onderhavig onderzoek te beperken wordt er een afzonderlijk RIO Wetenschappelijk Onderzoek geschreven.

Wetenschappelijk Onderwijs - Hoger Beroepsonderwijs
Sinds 1993, de invoering van de WHW (Stb. 1992, 593), wordt het hoger beroepsonderwijs in dezelfde wet geregeld als het
wetenschappelijk onderwijs. Het proces van samensmelting van beide onderwijsvormen is reeds met de wet doorstroming
HBO-WO uit 1979 (Stb. 1979, 301) in gang gezet. Het HBO was echter vanaf het begin van de onderzoeksperiode (1960) in
andere wetgeving geregeld:

- 1919 - 1962 in de Wet op het Nijverheidsonderwijs
- 1963 - 1985 in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO)
- 1985 - 1992 in de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO)

Vanuit historisch oogpunt ligt een afbakening van het HBO voor de hand. Het HBO zal in een ander RIO beschreven worden.
In de toekomst, bij het onderhoud van RIO’s en BSD’s voor de periode na 1997, kan men er voor kiezen beide terreinen te
integreren in één onderzoek.

Wetenschappelijk Onderwijs - Agrarisch Onderwijs
De handelingen van de minister van Landbouw ten opzichte van de rijkslandbouwhogeschool te Wageningen tot 1992 zijn
beschreven in het RIO Agrarisch Onderwijs5. In onderhavig RIO worden de handelingen van de periode daarna
geanalyseerd. Deze scheiding is aangebracht omdat de minister van Landbouw gaandeweg minder het onderwijsbeleid
bepaald heeft. Tot 1967 wordt het wetenschappelijk landbouwonderwijs bij afzonderlijke wet geregeld. Bij wet van 20
december 1967 (Stb. 1967, 684) wordt de regeling van dit landbouwonderwijs bij de WWO-1 gevoegd. Sindsdien gelden in
veel gevallen dezelfde bepalingen voor het wetenschappelijk landbouwonderwijs als voor het reguliere wetenschappelijke
onderwijs. Vanaf 1992, met de invoering van de WHW (Stb. 1992, 593) is het hogere landbouwonderwijs volledig
gelijkgeschakeld met het overige hogere onderwijs.

Wetenschappelijk Onderwijs - Studiefinanciering
Binnen het ministerie van OCenW is een institutioneel onderzoek naar het deelbeleidsterrein
studiefinanciering verricht: het RIO Leergeld6. In Leergeld worden de handelingen betreffende de financiële ondersteuning
van studenten beschreven. Het kan daarbij gaan om beurzen, giften en leningen. Deze zaken worden in onderhavig
onderzoek dus buiten beschouwing gelaten. De beurzen die in het kader van specifieke programma’s worden verstrekt, zoals
bijvoorbeeld ERASMUS, worden in dit RIO beschreven.

Wetenschappelijk Onderwijs - Beheer van de rijksbegroting
In dit RIO wordt de bekostiging van het wetenschappelijk onderwijs beschreven, voor zover het beleidsterrein specifiek is.
Voor de procedure van het vaststellen van de rijksbegroting voor het wetenschappelijk onderwijs wordt verwezen naar het
RIO Per slot van rijksrekening7.

Wetenschappelijk Onderwijs - Personeelsbeleid
Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken zal een RIO betreffende Personeelzaken samen-gesteld worden. Hierin wordt

                                                
5 Agrarisch Onderwijs. Een onderzoek naar actoren, taken en handelingen op het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs in

de periode 1945 - 1992 (samenstelling G.M.C.J. Smeets; ISBN 90-74442-30-7) ‘s-Gravenhage, 1995.  PIVOT-rapport nr 26.

6 Leergeld. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein studiefinanciering, 1945-1994 (samenstelling J. van der
Meer en G.J. Willighagen; ISBN 90-74442-47-1) ‘s-Gravenhage, 1997. Pivot-rapport nr 42.

7 Per slot van rijksrekening. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting, 1940-1993
(samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-17x) ‘s-Gravenhage 1994. PIVOT-rapport nr 15. 
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onder andere de aanstelling en beloning conform het ambtenarenrecht beschreven. In onderhavig RIO wordt niet op deze
zaken ingegaan. Binnen het wetenschappelijk onderwijs kent men naast het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR)
eigen rechtspositiebesluiten. De rechtspositiebesluiten van 1960, 1984 en 1987 worden behandeld in het RIO betreffende
Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit. Wel wordt in dit RIO de aanstelling van specifieke ambenaren of benoeming van
commissieleden, zoals hoogleraren of leden van de Adviescommissie Onderwijsaanbod beschreven evenals de vaststelling
van rechtspositieregels voor bovengenoemde personen.

Wetenschappelijk Onderwijs - Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit
Binnen het ministerie van OCenW zal een afzonderlijk RIO betreffende Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit
samengesteld worden. Hierin worden tevens de rechtpositiereglementen behandeld. Deze elementen blijven in dit RIO dus
buiten beschouwing.

Wetenschappelijk Onderwijs - Instellingen binnen het Onderwijs
Binnen het taakgebied Onderwijs (waaronder o.a. de beleidsterreinen: Primair Onderwijs, Beroepsonderwijs en
Volwasseneneductie, HBO, Voortgezet Onderwijs etc.) zijn beleidsoverschrijdende organen werkzaam. Het betreft hier
voornamelijk de Onderwijsraad, de Inspectie van het Onderwijs en de Informatie Beheer Groep. De instelling van deze
organen wordt in een apart RIO beschreven.

Structuur van het onderzoek
Na de lijst van afkortingen (Hoofstuk 1) en de verantwoording van het onderzoek (Hoofdstuk 2) wordt in Hoofdstuk 3 een
beschrijving gegeven van de historische ontwikkeling van de wetgeving op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs
van 1945 tot 1997. Deze beschrijving plaatst de handelingen uit Hoofdstuk 5 in een context. Voorzover mogelijk is deze
zogenaamde context-beschrijving bij de handelingen zelf, dus in Hoofdstuk 5, geschreven. De context is onder andere van
belang om de handelingen te structureren. Daarnaast verklaart het wijziging van handelingen of geeft het een nadere uitleg
van een handeling.

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van overheidsorganen (actoren) die een rol spelen op het beleidsterrein. De neerslag van de
handelingen van deze actoren valt onder de Archiefwet 1995. De zorgdrager van deze actoren is krachtens de Archiefwet
1995, art. 5 verplicht een selectielijst op te stellen.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de handelingen van de overheidsorganen (actoren) op het beleidsterrein
Wetenschappelijk Onderwijs, 1960 - 1997. De handelingen zijn naar onderwerp van bemoeienis geordend, dus niet per actor.

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van alle wet- en regelgeving die geraadpleegd is. Hierbij moet worden opgenomen dat de
wijzigingswetten niet expliciet vermeld zijn. Zo is de Wet Tweefasenstructuur een wijzigingswet van de WWO-1 en wordt dus
niet apart genoemd.
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HOOFDSTUK 3
GESCHIEDENIS WET- EN REGELGEVING, 1945 - 1997

Periode 1945-1960
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1960, 559)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond in academische kringen een groeiend onbehagen over de falende structuur en
organisatie van het hoger onderwijs. De tijd was voorbij dat de universiteit kon fungeren als centrum van wetenschap en kon
functioneren in volledige autonomie en distantie van de samenleving.
In 1946 besloot de minister van Onderwijs tot instelling van de Staatscommissie tot Reorganisatie van het Hoger Onderwijs,
de zogenaamde Commissie Reinink. In haar rapport van 1949 deed de Commissie een aantal aanbevelingen over de
inrichting van het wetenschappelijk onderwijs. Zij bepleitte een grotere zelfstandigheid voor de universiteiten. Zo dienden
universiteiten een grotere bestuursvrijheid te kennen. Ook wat betreft de instelling van studierichtingen: universiteiten
dienden studierichtingen te kunnen vormgeven.
Op 18 mei 1949 werd de Commissie voor de Hoger-onderwijswetgeving geïnstalleerd, de Commissie van der Pot. Haar taak
was het om aan de hand van het eindrapport van de Commissie Reinink en rekening houdend met ministeriële aanwijzingen
een nieuwe wet, inclusief uitvoeringsregels, te ontwerpen. Op 16 februari 1951 verscheen het voorontwerp van een Wet op
het Hoger Onderwijs. Later kwam de term ‘wetenschappelijk onderwijs’ in zwang. In beide gevallen werd gerefereerd naar
het academisch onderwijs. Dit ontwerp ontving veel kritiek.

Naast een vergroting van de zelfstandigheid van de universiteit kwam in de jaren ‘50 ook de enorme toestroom van
studenten in de aandacht. Dit werd enerzijds veroorzaakt door het onderwijsbeleid: De toelating werd versoepeld en het
studiebeurzenstelsel begunstigde een grotere instroom. Anderzijds was ook de lange studieduur oorzakelijk. In 1955 wezen
leden van de Tweede Kamer op het verschil tussen de in de universitaire programma’s aangegeven studieduur en de
werkelijke. In de wijziging van de Hoger Onderwijswet uit 1956 werd aan de faculteiten de mogelijkheid gegeven de
studieduur te begrenzen. De minister had zich reeds jaren hard gemaakt voor het wegsturen van studenten na het
overschrijden van een bepaalde termijn of na het herhaaldelijk zakken voor hetzelfde tentamen. De mogelijkheid om
studenten na twee keer zakken te weigeren werd met succes toegepast bij de Economische Hogeschool te Rotterdam, zo
bepleitte hij. Nadat de Economische Hogeschool en de Medische Faculteit in 1973 tot openbare universiteit waren ingesteld,
heeft de nieuwe Rijksuniversiteit te Rotterdam deze regel tot 1985 kunnen toepassen. Voor de overige universiteiten is dit
nooit mogelijk geweest.

Voorts stelde de minister de doelstelling van het universitair onderwijs ter discussie. Zo signaleerde hij een spanning tussen
de twee doelstellingen van het wetenschappelijke onderwijs: het vormen en voorbereiden tot enerzijds het zelfstandig
beoefenen van de wetenschap en anderzijds het bekleden van maatschappelijke functies. De samenleving had, volgens de
minister, meer behoefte aan de tweede categorie dan aan de eerste. Zo had het bedrijfsleven aangedrongen op jongere
afgestudeerden met een groter aanpassingsvermogen.

Om aan de nieuwe ontwikkelingen recht te doen legde een hernieuwde Commissie van der Pot, geïnstalleerd in 1959, een
herzien wetsontwerp op tafel. Na een lange voorbereidingstijd werd in 1960 de de Hoger Onderwijswet uit 1876 vervangen
door de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (kortweg de WWO-1, Stb. 1960, 559).
De WWO-1 regelde alle instellingen van wetenschappelijk onderwijs: zowel de openbare als de bijzondere universiteiten
alsmede de hogescholen. De gewenste zelfstandigheid van de instellingen werd vormgegeven door de verlening van
rechtspersoonlijkheid waardoor de universiteiten het beheer in eigen handen kregen. Waren de openbare universiteiten en
hogescholen voor 1961 onderdeel van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, vanaf 1961 waren zij zelfstandige
overheidsorganen met eigen regels voor het personeel, het beheer van eigendommen en de verwerving van inkomsten.
Op grond van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs was de autoriteit van de minister op het gebied van het bijzonder
wetenschappelijk onderwijs uiteraard beperkt. De WWO-1 hield een subsidieregeling voor het bijzonder wetenschappelijk
onderwijs in. Om voor bekostiging in aanmerking te komen stelde de wet eisen van deugdelijkheid, dezelfden die voor de
openbare instellingen golden. Dit zelfde gold voor de Universiteit van Amsterdam: het werd rechtspersoonlijkheid toegekend
en kon, mits het aan bovengenoemde eisen voldeed, voor bekostiging in aanmerking komen. In beide gevallen was de norm
voor verlening van de rijksbijdrage 95%. Zowel de bijzondere universiteiten als de Universiteit van Amsterdam vielen onder
dezelfde financiële bepalingen als de openbare universiteiten.
De rijksbijdrage had het karakter van lump-sum: een bedrag voor de gewone dienst en voor de kapitaaldienst. Wel werd in
de Staten-Generaal beraadslaagt over de algemene schema’s. Bij afwijking daarvan diende de minister toestemming te
vragen aan de Staten-Generaal. Een zuivere lump-sum lag niet in de bedoeling. Zo waren af- en overschrijvingen op posten
van de begroting gebonden aan de goedgekeuring van de minister. De minister vermoedde interne moeilijkheden binnen
universiteiten als de curatoren het lump-sum bedrag onder wetenschappers dienden te verdelen.
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Volgens de minister diende de bestuurskracht van de openbare universiteiten vanwege de nieuwe rechtspersoonlijkheid
versterkt te worden. Aan de regeling van de bestuursorganisatie en de bevordering van de samenwerking tussen de
verschillende universitaire organen is in de WWO-1 veel aandacht besteed. Het bestuur kende een dubbele leiding in bestuur
en beheer:
1. curatoren. Aangezien een rechtspersoon één uiteindelijk verantwoordelijke bestuursinstantie diende te kennen, had de
minister voor naleving van het geheel der bepalingen een curatorium aangewezen. Het college van curatoren had
zeggenschap over hetgeen in wet- en regelgeving aan hen gedelegeerd was.
2. senaat en faculteiten. De senaat behartigt de belangen van onderwijs en wetenschapsbeoefening. Zij was daarin
autonoom.
Voor sommige beslissingen was vastgelegd wanneer de curatoren en de senaat dienden te overleggen. Zo stelden zij in
overeenstemming het bestuursreglement vast. In dit bestuursreglement werd de inwendige bestuursorganisatie en de
werkzaamheden en taakafbakening van de verschillende universitaire colleges uitgewerkt. Dit bestuursreglement werd door
de Kroon goedgekeurd.
De behartiging van de belangen van de universiteit kon worden opgedragen aan een gemeenschappelijke vergadering van
curatoren en het college van rector en assessoren.
Het overleg ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken kan worden opgedragen aan een college waarin de rector
magnificus en een curator deel uitmaakten. Met de instelling van het college beoogde de minister de afstand tussen het
curatorium als beherend college en de organen aan wie de behartiging van onderwijs en wetenschap was toevertrouwd, te
overbruggen.
Ook kwam er met de WWO-1 in het curatorencollege een permanente vertegenwoordiging van de senaat.

Om faculteiten de vrijheid te geven om aan de eisen van wetenschap en maatschappij te voldoen werd de instelling van
nieuwe studierichtingen makkelijker gemaakt. Bij amvb konden interfaculteiten of tussenafdelingen ingesteld worden.
Daarnaast konden faculteiten nieuwe studierichtingen instellen die echter wel de goedkeuring van de minister behoeften.
In de WWO-1 werd wettelijk bescherming geboden aan het in de loop der jaren onstane gebruik van academische titels,
maar werd ook het aantal titels uitgebreid.

De faculteiten bleven verantwoordelijk voor de inhoud en lengte van de verschillende studies. Wel werd in de wet
opgenomen dat de faculteiten een regeling inzake de studieduur dienden vast te stellen. De verantwoordelijken dienden zelf
toe te zien op naleving ervan. Deze constructie bleek in de praktijk niet te werken.

Periode 1961- 1986
Wet houdende wijzing van de WWO i.v.m. een algemene herziening van de bekostigingsregeling voor openbare
en bijzondere instellingen van wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1970, 494)
Wet universitaire bestuurshervormingen (Stb. 1970, 601)
Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1972, 355)
Wet Rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8)
Wet Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1975, 656)
Wet Rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1975, 717)
Regeling post-academisch onderwijs (Stb. 1977, 525)
Wet wederzijdse doorstroming hoger onderwijs (Stb. 1979, 301)
Wet Twee-Fasenstructuur (Stb. 1981, 137)
Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573)
Tijdelijke Wet Taakverdeling Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1984, 255)
Wet op het wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 1985, 562)
Invoeringswet WWO (Stb. 1986, 388)
Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen WO (Stb. 1987, 355)

Gedurende deze periode werden er twee soorten bijzondere wetten ingevoerd: wetten die betrekking hebben op bepaalde
universiteiten (Rotterdam, Twente en Limburg) en wetten die betrekking hebben op bepaalde onderwerpen (Machtigingwet
inschrijving studenten, Wet Universitaire Bestuurshervormingen 1970, de Wet herziening bekostigingsregeling 1970 etc.).

Het beleid van de overheid was er in de periode 1961-1971 in toenemende mate op gericht om het wetenschappelijk
onderwijs in beginsel gelijkelijk voor alle bevolkingsgroepen toegankelijk te maken. Zo werden studiebeurzen soepel
toegekend. Ook verviel door de invoering van de Mammoetwet in 1968 de dwingende toelatingseis van het gymnasium;
steeds meer diploma’s gaven toegang tot het wetenschappelijk onderwijs. De capaciteitsproblemen bleven uiteraard bestaan
evenals de rendementsproblemen. De organisatie van het universitaire onderwijsbestel was gericht op het opleiden van een
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klein aantal studenten uit een homogene sociale laag voor een gering aantal maatschappelijke en wetenschappelijke
posities. De idee van twee verschillende opleidingen kwam steeds meer naar de voorgrond: één korte en praktijkgerichte en
één ter vorming van wetenschapsbeoefenaren. Het kandidaatsexamen zou een selecterende functie kunnen krijgen; de
toelating vormen tot de meer wetenschappelijk gerichte opleiding. Het Academisch Statuut van 1876 werd in 1963
vervangen: hierin werd voor veel studierichtingen de studieduur verkort tot vijf jaar waarbij een selecterende propedeuse
werd ingevoerd.
In 1963 stelde de Academische Raad de Commissie Studieduur o.l.v. de hoogleraar Posthumus in met als taak een beter
inzicht te verwerven in de oorzaken van de lange studieduur. Aan de commissie werd gevraagd welke voor- en nadelen
verbonden zouden zijn aan een verandering van de studieopbouw naar Angelskasisch model (een model dat een bachelors
en een masters kent). In 1967 volgde de aanstelling van Posthumus als regeringscommissaris voor het wetenschappelijk
onderwijs. Zijn opdracht behelste het voorbereiden van de herziening van de structuur van het wetenschappelijk onderwijs.
Posthumus werd de grondlegger van de Wet Herstructurering wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1975, 656). Hoewel de wet is
aangenomen in de Tweede Kamer, is het nooit ingevoerd. De belangrijkste idee van deze wet was de begrenzing van de
cursusduur van studierichtingen. De cursusduur moest in de propedeutische fase één jaar en in de doctorale fase drie jaren
bedragen. De inschrijvingsduur bedroeg per fase één jaar meer. Op grond van onderwijskundige bezwaren waren
uitzonderingen mogelijk op de beperkte cursusduur. Het Bureau Toetsing beoordeelde de programmavoorstellen van de
faculteiten. Dit Bureau is ingesteld en heeft honderden voorstellen getoetst ondanks het feit dat de Wet nooit in werking is
getreden.

Voorts stonden de jaren ‘60 in het teken van omwentelingen in de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Binnen de
universiteit werd ook naar verandering gestreefd. Zowel bij de overheid als bij studenten was er behoefte aan een wijziging
van de bestuursstructuur. De studenten wilden zelf de inhoud en vorm van het onderwijs bepalen. De overheid wilde
tenslotte een betere beheersing van de uitgaven en terugdringing van de studieduur. De in 1965 door de Academische Raad
ingestelde Commissie Maris kreeg de opdracht voorstellen te doen ter verbetering van van de universiteiten binnen de
WWO-1. Deze voorstellen hadden een sterk hiërarchisch karakter en richtten zich voornamelijk op de doelmatigheid van
bestuur en beheer van de instellingen. De voorstellen kwamen dus geenszins tegemoet aan de wensen van de studenten.
In 1969 bracht Veringa (1967-1971) zijn nota Bestuurshervormingen van de universiteiten en hogescholen uit. Deze nota
was een compromis tussen de Raden-Universiteit van de Studenten Vakbond en de voorstellen van de Commissie Maris.
Deze nota legde de grondslag voor de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB 1970).
De WUB 1970 had tot strekking om als een afzonderlijke, tijdelijke regeling de overgang mogelijk te maken van de
traditionele naar nieuwe bestuursorganen, waarvan de samenstelling en bevoegdheden in de WUB waren geregeld. Dit
betekende een ingewikkelde regelgeving van het wetenschappelijk onderwijs. Immers de WWO-1 bleef in tact maar de
bepalingen van de oude bestuursorganen -zoals het college van curatoren, de senaat, het college van rector en assessoren
en de (hoogleraren)faculteit- werden door de WUB buiten werking gesteld. De nieuwe organen -college van bestuur,
universiteitsraad, faculteitsbestuur en -raad en vak- en werkgroep waren echter geen exacte kopie in gedemocratiseerde
vorm van de oude bestuursorganen. In het Uitvoeringsbesluit werd bepaald door welk WUB-orgaan een aan een oud orgaan
toebedeelde bevoegheid werd toebedeeld.
Zoals gezegd was de WUB bedoeld als tijdelijke regeling. Zodra er voldoende ervaring zou zijn opgedaan diende de
beproefde organisatiestructuur in de WWO worden ingepast. De bij de WUB 1970 ingestelde Commissie Bestuurshervorming
diende de werking van de wet te evalueren opdat de inpassing zo soepel mogelijk zou verlopen. Uiteindelijk is de WUB tot
1986, de invoering van de WWO-2, van kracht geweest.
De universiteiten konden de grondstructuur van hun bestuursmodel nader uitwerken in het bestuurs- en kiesreglement. De
wet gaf slechts een globale regeling voor de totstandkoming en inrichting van een nieuwe bestuursvorm: de vakgroep. Deze
nam de plaats in van de leerstoel die voorheen als basiseenheid kon worden beschouwd. Vervolgens gaf de wet aan hoe het
interdisciplinaire onderzoek kon worden bevorderd, namelijk door de instelling van werkgroepen. De coördinatie van de
beleidslijnen van de eenheden op het basisniveau geschiedde door het bestuursorgaan op het middenniveau: de faculteit of
de subfaculteit. In de WWO-1 was de faculteit in de eerste plaats een deelgebied van onderwijs en wetenschap. Tot de
invoering van de WUB verwees de term ook naar de bestuursvergadering van hoogleraren. Met de WUB wijzigde de
samenstelling van de bestuursvergadering; vanaf 1970 hadden er de leden van het wetenschappelijk en niet-
wetenschappelijk personeel alsmede de studenten zitting in. Teneinde de democratisering van de bestuurlijke verhoudingen
te realiseren, konden alle leden van de universitaire gemeenschap een aandeel leveren in de beleidsbepaling. Het bestuur
van de faculteit werd gevormd door de faculteitsraad (algemeen bestuur) en het faculteitsbestuur (dagelijks bestuur). De
senaat en het college van rector en assessoren werden opgeheven. De functie van rector magnificus bleef gehandhaafd. Hij
was de voorzitter van het college van dekanen en bleef de vertegenwoordiger van de universiteit naar buiten toe. De hoogste
bestuursorganen van de universiteit werden de universiteitsraad en het college van bestuur. De universiteitsraad kreeg de
bevoegdheid tot regeling en bestuur van  de zaken van de universiteit als geheel voor zover dat niet bij of krachtens de wet
was opgedragen aan het college van bestuur. Zo had de universiteitsraad budgetrecht: zij kon de begroting goedkeuren en
amenderen. Het college van bestuur kwam te fungeren als het dagelijks bestuur van de universiteit en kreeg een aantal in de
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wet omschreven beheersbevoegdheden. Met de constructie van deze beide toporganen beoogde men een einde te maken
aan het in de WWO-1 neergelegde dualistische bestuursstelsel. Het college van bestuur was verantwoording schuldig aan de
minister. Hierop was preventief toezicht van toepassing. Een aantal besluiten was onderworpen aan de goedkeuring van de
minister. Voorts kon de minister door de universiteitsraad en het college van bestuur genomen besluiten schorsen en
vernietigen.

De rechtstreekse deelneming aan de beleidsvorming op de verschillende niveau’s geschiedde door vertegenwoordiging door
middel van verkiezingen. Ieder lid van de universitaire gemeenschap had actief en passief stemrecht. Als onafhankelijk
beroepscollege werd de Universitaire Kiesraad ingesteld. De universiteitsraad bestond voor een zesde uit leden die geen
deel uitmaakten van de universitiare gemeenschap om zo de banden met de maatschappij te behouden en te verstrevigen.
Artikel 55 van de WUB 1970 gaf universiteiten de mogelijkheid machtiging te vragen om van het in de WUB gestelde af te
wijken. De universiteiten maakten veelvuldig gebruik hiervan maar de machtiging werd in veel gevallen niet afgegeven.

Met de wet houdende wijzing van de WWO i.v.m. een algemene herziening van de bekostigingsregeling voor openbare en
bijzondere instellingen van wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1970, 494) werd de bekostiging van openbare en bijzondere
universiteiten gelijkgesteld. Vanaf 1970 werden beide universiteiten voor 100 % bekostigd.
De planning van het wetenschappelijk onderwijs werd gecentreerd rond de begroting van de universiteiten. Dit was een
zogenaamde vraagbegroting. Deze werd jaarlijks bij de minister ingediend. Door zijn goedkeuring werd zijn beleid bekend.8

Voorts veranderde de status van het academisch ziekenhuis door de Beksotigingswet uit 1970. Voorheen hadden deze
ziekenhuizen verschillende juridische posities: zo konden zij ondergebracht zijn in een aparte stichting of als organisatie-
onderdeel van de Medische Faculteit. In 1970 werd de academische ziekenhuizen bij wet rechtspersoonlijkheid verleend. Het
gevolg hiervan was dat de verhouding met de universiteiten geregeld diende te worden. Het academisch ziekenhuis werd
ondergeschikt gemaakt aan de universiteit. De organische samenhang werd vormgegeven door de klininsche hoogleraren
afdelingshoofd van het ziekenhuis te maken en hun medewerkers de staf van het ziekenhuis te laten zijn.

Met de Wet Rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8) kreeg de nieuwe Rijksuniversiteit te Rotterdam een iets van de WUB
1970 afwijkende bestuursvorm. Deze rijksuniversiteit was een gevolg van de fusie tussen de openbare Medische Faculteit en
de particuliere Nederlands Economische Hogeschool te Rotterdam. Zo bestond de universiteitsraad uit twee kamers en had
haar trustfonds een voordrachtsrecht in de benoeming van leden van bestuursorganen. De Rotterdamse universiteit behield
het judicium abeundi: de voorloper van het bindend studie-advies: na het twee keer zakken voor hetzelfde tentamen kon een
student de toegang tot examens ontzegd worden.

Met de invoering van de Wet Rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1975, 717) werd de eerste universiteit met twee faculteiten
geopend. Tot 1986 was er immers een juridisch onderscheid tussen hogescholen en universiteiten: Universiteiten hadden
meer dan drie faculteiten (= tak van wetenschap) en hogescholen hadden er maar één. Ter compensatie van de verwachte
economische achteruitgang door de sluiting van de mijnen werd de nieuwe Medische Faculteit in Maastricht gevestigd.
Daarnaast werd de Algemene Faculteit in het leven geroepen.

Het wetgevingsproces inzake de herstructurering was nog steeds gaande. De invoering van de Wet Herstructurering werd
echter steeds uitgesteld. Dit kwam onder andere doordat minister De Brauw (1971 - 1972) andere ideeën over het
wetenschappelijk onderwijs had dan zijn voorganger Veringa. Niet verkorting van de studieduur doch verhoging van het
collegegeld en een nieuw stelsel van studiefinanciering verdienden zijns inziens de aandacht. Voorts richtte hij zich op een
samenhangende opzet van het zogenaamde post-secundaire onderwijs (het HBO en het WO). In de Nota Het
overheidsbeleid inzake tertiair onderwijs (ook wel Nota De Brauw, 1971) bepleitte hij een wet voor het gehele tertiaire
onderwijs alsmede een gecoördineerd planningssysteem voor het HBO en het WO. De voorstellen werden afgewezen omdat
zij te complex en te duur werden bevonden en omdat de universiteiten een verlies aan autonomie vreesden. Voorts had men
de handen vol aan de invoering van de WUB.

                                                
8 Zie voor een uitgebreidere behandeling van de planning en bekostiging van 1960-1993 het desbetreffende hoofdstuk.

Met de Machtigingswet inschrijving studenten (1972) wilde de wetgever tijdelijke voorzieningen treffen om daar waar de
beschikbare onderwijscapaciteit dreigt te worden overschreden, de inschrijving van studenten aan universiteiten te beperken.
Hiertoe werd de Centrale Commissie en het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing ingesteld. Deze dienden de plaatsing
van de studenten te coördineren omdat door de inschrijvingsbeperking op sommige wetenschapsgebieden een overschot
aan inschrijvingen ontstond. In 1984 werd de wet gewijzigd en kon de inschrijving eveneens beperkt worden op grond van
het arbeidsmarktcriterium. In 1993 werd de machtigingswet in de WHW opgenomen.
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Minister van Veen (1972-1973) pakte het proces van herstructurering weer op. Met de instelling van de Commissie
Voorbereiding Herprogrammering Wetenschappelijk Onderwijs beoogde hij een gecoördineerde aanpak voor de
studieduurverkorting. Gezien zijn korte ambtsduur kreeg hij de herstructurering niet van de grond.
De onderwijsminister van Kemenade (1973-1977) richtte zich in zijn Contourennota (1975) vooral op de instrumentele functie
van het onderwijs. Hij zag het als een middel om maatschappelijke hervormingen door te voeren en de maatschappelijke
ongelijkheid te verminderen. Blijkens de nota Hoger Onderwijs in de Toekomst voorzag hij pas in de laatste fase een
integratie tussen het HBO en het WO. Geheel in de geest van het onderwijs voor allen, de education permanente,
presenteerde van Kemenade in 1977 de Nota Open Universiteit in Nederland. De Commissie de Moor bereidde de stichting
ervan voor en deed de nota De Oprichting van een Open Universiteit verschijnen. Kenmerkend voor de Open Universiteit is
de afwezigheid van toelatingsvoorwaarden, het onderwijs op afstand en in eigen tijd. In 1984 werd de Open Universiteit te
Heerlen geopend.
Pais (1977-1981) greep de thema’s integratie en herstructurering weer aan. Hij stimuleerde de integratie van het HBO en het
WO door de invoering van de Wet wederzijdse doorstroming hoger onderwijs in 1979. Deze wet regelde de wijze waarop
studenten van het HBO door konden stromen naar het WO en vice versa. Voorts vond het gedachtengoed van Posthumus
en de Wet Herstructurering in de Wet Twee Fasenstructuur zijn beslag. In 1977 presenteerde minister Pais zijn nota Hoger
Onderwijs voor Velen waarin hij een lans brak voor de studieduur verkorting door invoering van een twee-fasen
onderwijsmodel. In 1980 stelde hij wederom de invoering van de de Wet Herstructurering uit en in 1982 werd de Wet Twee-
Fasenstructuur ingevoerd. De Wet Herstructurering is nooit ingevoerd.
Met de Wet Twee-Fasenstructuur werd het studieprogramma verdeeld in twee fasen. De eerste fase ging bestaan uit een
propedeutische en een doctorale fase. De maximale cursusduur werd gesteld op vier jaar, de inschrijvingsduur op zes. Aan
de propedeuse werd een oriënterende, verwijzende en een selectieve functie toegekend. Een nader te bepalen deel van de
studenten zouden na de doctoraal fase kunnen doorstromen naar de tweede fase. In deze fase ging het om specifieke
professionalisering in het kader van een toekomstige beroepsuitoefening. De tweede fase kende een cursusduur van
maximaal twee jaar met een eventuele uitloop van drie maanden.
Door de invoering van het assistent-onderzoekerschap wilde men met de herstructurering een positieve bijdrage leveren aan
het universitaire wetenschappelijke onderzoek. De assistent-onderzoeker kreeg een bezoldigde aanstelling voor drie á vier
jaar en kon na afloop promoveren. De assistent-onderzoeker werd in de periode Deetman de assistent in opleiding (AIO). De
AIO’s werden uit het Personeel-budget van de universiteiten betaald. AIO’s doen onderzoek en geven onderwijs. Omdat zij
daarnaast ook opgeleid (zouden) worden, ontvingen zij een relatief laag salaris. Vanaf 1986 werd de rechtspositie van de
AIO’s geregeld.
In de Wet Twee-Fasenstructuur werd gekozen voor een grotere autonomie van de universiteiten dus decentralisatie van de
besluitvorming. Zo kon het aantal toegangsplaatsen voor de tweede faseopleidingen bepaald worden door de universiteiten
zelf met een mogelijkheid tot ingrijpen van de minister. De tweede fase-opleidingen werden afhankelijk van een afzonderlijke
ministerië1le verklaring van bekostiging. Dit is echter nooit gebeurd. De tweede fase voorzover door de overheid bekostigd,
bestaat uit het AIO-schap en een aantal post-doctorale medische opleidingen. Daarnaast zijn er nog diverse andere post-
academische opleidingen. De minister heeft voor deze opleidingen wel startsubsidies gegeven. Na deze subsidies moeten
deze opleidingen zichzelf bedruipen en staan zij dus buiten de twee fasenstructuur.
Reeds in 1959 had de Commissie van der Pot ter bevordering van de maatschappelijke functie van de universiteiten de
mogelijkheid van het post-academisch onderwijs geopperd. Men wilde de wensen van het bedrijfsleven kunnen honoreren.
Het zou echter tot 1977 duren eer het post-academisch onderwijs van de grond kwam. Om de zogenaamde dialoog van de
universiteit met haar alumni levend te houden werd vanaf 1977 de verzorging van het post-academisch onderwijs in het
takenpakket opgenomen. Eind jaren ‘80 bleek dat het bedrijfsleven een groeiende behoefte had aan het zogenaamde
contract-onderwijs en post-academische opleidingen.

In de jaren ‘80 stond de invoering en vormgeving van de twee fasenstructuur centraal maar eveneens de ontwikkeling naar
één hoger onderwijsstelsel met diverse variaties daarbinnen. Voorts begon de overheid anders te denken over haar eigen rol
in de samenleving.
Toen Deetman (1982-1989) aantrad was de Wet Twee-Fasenstructuur net in werking getreden. Al snel bleek dat de criteria
voor doorstroming naar de tweede-fase aangescherpt dienden te worden. Voorts bleken financiëel-economische motieven bij
de inrichting van het wetenschappelijk onderwijs een steeds grotere rol te spelen. In 1983 ging de operatie Taakverdeling en
Concentratie (TVC) van start. Door de samenwerking tussen verschillende disciplines te bevorderen, onderzoeksactiviteiten
te concentreren en desintegratie te voorkomen wilde men 10% bezuinigen. Om deze operatie goed en tijdig te laten verlopen
werden er tijdelijke bepalingen in aanvulling op de geldende wetten vastgesteld: de Tijdelijke Wet Taakverdeling
Wetenschappelijk Onderwijs uit 1984. Van 1987 tot 1991 zorgde de operatie Selectieve Krimp en Groei (SKG) voor de
opheffing van studierichtingen. Ook hiertoe werd in 1987 een tijdelijke wet ingevoerd: de wet maatregelen 1987-1991 inzake
voorzieningen WO (Stb. 1987, 355).
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Begin jaren ‘80 begon het proces van het in elkaar schuiven van de verschillende wetten die zich op het wetenschappelijk
onderwijs richtten: vooral de integratie WUB,  de WWO-1 (inclusief de wijzigingswet Twee-Fasenstructuur) en de wetten met
betrekking tot de universiteiten te Rotterdam en Limburg bleek wenselijk. Dit proces zou vijf jaar in beslag nemen.
De WUB 1970 werd grotendeels opgenomen in de nieuwe WWO-2, een aantal regelingen zijn echter veranderd. Zo is de
bestuursstructuur vereenvoudigd, kregen de universiteiten meer bevoegdheden om zelf in bestuurszaken te voorzien en
werd het onderzoeksmanagement versterkt. Voorts werden andere onderwerpen tot wijziging aangekondigd: de herziening
van de planning en bekostigingsbepalingen, de gevolgen van de herziening van de advies- en overlegstructuur in het hoger
onderwijs, de herziening van de bestuursstructuur van de academische ziekenhuizen en de eventuele invloed van de
dereguleringsoperatie.

De veranderde planning en bekostiging werd geregeld in de Invoeringswet WWO-2 (Stb. 1986, 388).9  Reeds in de jaren ‘60
bleek dat de uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs tot grote hoogten waren gestegen. Dit kwam enerzijds door de
toename van het aantal studenten en anderzijds door financiële gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs.
Zo werd de planning en financiering een onderwerp van beleidsnotities. Vanafde invoeringswet WWO-2 werd de rijksbijdrage
berekend aan de hand van bekostigingsmodellen. In 1985 hanteerde men het Plaatsen-Geld-Model (PGM). Daarna werden
deze bekostigingsmodellen echter vaak gewijzigd.
De rijksijdrage was op basis van lump-sum. De universiteiten kenden bestedingsvrijheid zolang zij hun taken naar behoren
uitvoerden. Met deze bekostigingssystematiek beoogde men kwaliteit en doelmatigheid te bevorderen.
Voorts werd een tweejarige planningscyclus geïntroduceerd, bestaande uit een overheidsplan WO om het jaar en de
vaststelling door de universiteiten van een ontwikkelingsplan in het andere jaar. In 1987 werd het eerste overheidsplan
samengesteld, als onderdeel van het Hoger Onderwijs en Onderzoeks Plan (HOOP 1987). In het HOOP wordt overigens ook
het beleid ten opzichte van het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) gepresenteerd. Het begrip ‘taak’ werd opgenomen als
basiseenheid van bekostiging. Het algemeen financieel schema verdween.
Andere wijzigingen van de Invoeringswet WWO-2 waren onder andere:

- de indeling in faculteiten in het het Academisch Statuut verdween. Dit werd door de universiteiten zelf neergelegd
in het bestuursreglement c.q. voor de bijzondere universiteiten, het structuurreglement;

- de doelstelling van het centraal register inschrijving studenten werd uitgebreid;

                                                
9 Zie voor een uitgebreidere behandeling van de planning en bekostiging van 1960-1993 het desbetreffende hoofdstuk.

- de opneming van de herziene regeling collegegelden in de WWO;
- opheffing van interuniversitaire instituten.

Hieruit blijkt al dat deze wet niet slechts een invoeringswet is. Zo werd bij de Invoeringswet bijvoorbeeld ook de Academische
Raad opgeheven. Zijn adviesfunctie werd overgenomen door de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs. In de overlegfunctie
van de Dagelijkse Raad van de Academische Raad werd voorzien door hetgeen in art. 5 WWO bepaald is: het
geïnstitutionaliseerde overleg tussen de minister en de universiteiten. De beroepsfunctie van het College van Beroep van de
Academische Raad is toegevoegd aan het takenpakket van de Universitaire Kiesraad, die dientengevolge is omgezet in het
College van Beroep voor het wetenschappelijk onderwijs.

De Machtigingswet inschrijving studenten werd niet in de WWO-2 geïntegreerd en bleef van kracht.

Periode 1987 - 1997

Wet op de harmonisatie collegegelden hoger onderwijs en de invoering van één inschrijvingsduur eerste fase
hoger onderwijs (Harmonisatiewet, Stb. 1988, 334)
Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (Stb. 1992, 593)
Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s (Stb. 1993, 29)

Op 16 oktober 1985 verscheen de nota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit. Daarin werd onder andere de nieuwe
bestuursfilosofie inzake het hoger onderwijs aangekondigd. De bestaande bestuurlijke en juridische regelingen werden niet
langer geschikt geacht. Voor de toekomst zou een pluriforme en gedecentraliseerde beleidsvorming in het hoger onderwijs
nodig zijn. De overheid wilde haar besturingslast verminderen en een coördinerende en kwaliteitsbewakende rol spelen.
Door de doeleinden van het wetenschappelijk onderwijs buiten beschouwing te laten (te weten het opleiden voor zowel de
zelfstandige beoefening van de wetenschap en als voor maatschappelijke beroepen) haalde de minister de angel uit de
discussie. Juist deze tegenstelling had het verzet tegen de verkorting van de cususduur geïnspireerd.
Deetman vond het belangrijk dat de universiteiten de studenten een grotere vrijheid zouden geven bij het maken van een
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selectie uit het onderwijsaanbod. Om nieuwe studiecombinaties mogelijk te maken, zou een deel van het Academisch
Statuut geschrapt moeten worden.
De instellingen waren zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, onder meer via evaluatie. De minister wenste daarin
aanvullend te voorzien, via de Inspectie van het hoger onderwijs. Visitatiecommissies zouden zowel instellingen als
studierichtingen moeten evalueren.

In de Wet op de harmonisatie collegegelden hoger onderwijs en de invoering van één inschrijvingsduur eerste fase hoger
onderwijs (de zgn. Harmonisatiewet) uit 1988 werden de eigen bijdragen aan en de inschrijvingsrechten in het hoger
onderwijs geregeld. Hiermee werd het gecombineerde inschrijvingsrecht bij HBO en WO geïntroduceerd. In totaal heeft
iedere Nederlander recht op zes jaar inschrijving tegen gereduceerd tarief; daarna volgt een meer kostendekkende
tariefstelling. Om de overgang van HBO naar WO en vice versa te versoepelen kregen afgestudeerden twee jaar
inschrijvingsduur extra indien zij een HBO danwel WO-opleiding wilden volgen. 

Deetman maakte met de HOAK-nota ook een begin met de overkoepelende wetgeving voor alle vormen van hoger
onderwijs. In deze nota werd voorzien in een tweejaarlijks Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP). De in de 1987 hield
vast aan het naast elkaar bestaan van het HBO en het WO als afzonderlijke deelsystemen waartussen wel een intensieve
samenwerking en uitwisseling zou moeten plaatsvinden. De ideeën uit de HOAK-nota en het HOOP vonden in de Wet op het
Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (de zgn. WHW uit 1992) hun neerslag. Hierin werden bepalingen met
betrekking tot instellingen van het HBO en het WO alsmede de Open Universiteit opgenomen.
Zo vond de autonomie zijn beslag in de zelfregulering. De universiteiten dienden ruimte te hebben om zich te kunnen
aanpassen aan veranderende behoeften aan onderwijs en onderzoek: onderwijs in dienst van de samenleving. Dat
betekende dat universiteiten de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs moest dragen. De Inspectie van het Onderwijs zou
daarop toezien en zonodig aanbevelingen doen ter verbetering. In geval van blijvend gebrek aan kwaliteit kan de minister de
bekostiging van desbetreffende instelling beëindigen.
De Machtigingswet Inschrijving Studenten uit 1972 werd vervangen door de capaciteitsregulering en de arbeidsmarktfixus uit
de WHW. Op die wijze probeerde men de instroom van in het hoger onderwijs te reguleren. Ieder die gekwalificeerd was had
toegang tot het wetenschappelijke onderwijs. De toegang kan tijdelijk beperkt worden als de onderwijsvraag het aanbod
gedurende lange tijd overstijgt. Bij structurele discrepanties tussen vraag en aanbod van afgestudeerden, kon de minister
een zogenaamd arbeidsmarkt-fixus instellen voor een opleiding.
De relatie tussen overheid en samenleving stond in de jaren ‘80 breed ter discussie. De contacten van universiteiten en
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waren geïntensiveerd. Contract-onderwijs en contract-onderzoek waren
toegenomen. Het flexibel inspelen op marktwensen leverde veelal extra financiering op. Dit had tot gevolg dat de wijze van
sturing door de overheid veranderde: het kenmerkte zich door globale aanwijzingen gericht op rechtszekerheid, redelijkheid
en behoorlijk bestuur. Er kwamen twee vormen van overheidssturing. Allereerst die van de reguliere onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten van de instellingen voor zover die plaats had via de jaarlijkse begrotingscyclus en daarnaast de twee
jaarlijkse plancyclus.
Zo wordt het Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP) om het andere jaar vastgesteld en bevat het voor een periode van
vier jaar de voornemens van de overheid ten aanzien van het te voeren beleid. Conform de in het Bekostigingsbesluit WHW
(Stb. 1993, 715) vastgelegde berekeningssystematiek wordt de rijksbijdrage aan universiteiten vastgesteld. Door een
objectieve systematiek beoogt men gelijke gevallen, gelijk te behandelen. De bijdrage wordt nog steeds door middel van
bekostigingsmodellen (HOBEK en STABEK) vastgesteld. 
Met de invoering van de wijziging op de WHW (Stb. 1996, 434) kunnen universiteiten een aanvullende rijksbijdrage
ontvangen als zij verbeteringen aanbrengen in de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie en de inrichting van de
onderwijsprogramma’s.10

Vanaf eind jaren ‘80 richtte de minister van Onderwijs zich steeds meer op
de internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs. In eerste
instantie wilde de minister van Onderwijs de mobiliteit van de studenten
verhogen. Daartoe werden de ERASMUS en COMETT-programma’s ingesteld.
ERASMUS is in 1995 opgegaan in het programma SOCRATES.
Op basis van een protocol tussen de ministers van Onderwijs van Nederland en van de Antillen en Aruba wordt een
actieprogramma ontwikkeld om de doorstroom van studenten uit Aruba en de Nederlandse Antillen naar Nederlandse
universiteiten te verbeteren.
In het kader van Culturele verdragen en het buitenlands beleid worden er
regelmatig leningen of beurzen verstrekt aan studenten uit
ontwikkelingslanden en landen in Midden en Oost Europa.

                                                
10 Zie voor uitgebreidere behandeling van de bekostiging na 1993 het desbetreffende hoofdstuk.
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In 1997 wilde de minister de mobiliteit en uitwisseling van studenten beter
inbedden in de reguliere onderwijsactiviteiten.
In EG-verband werd met de richtlijn 89/48/EEG uit 1988 de wederzijdse erkenning van hoger-onderwijsdiploma’s geregeld.
Op basis van de hieruit voortvloeiende Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s kan de minister van Onderwijs
onder andere een EG-verklaring afgeven aan een onderdaan van een EG-lidstaat die toelating tot een beroep in Nederland
verlangt waarvoor bepaalde opleidingsvereisten gesteld zijn.
De stimulering en ontwikkeling van samenwerking tussen Nederland en haar
buren (zoals Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Bremen en Vlaanderen) wordt
geregeld in het programma voor grensoverschrijdende samenwerking hoger
onderwijs 1997-2000. In dat programma staat de bestuurlijke en
onderwijskundige samenwerking van universiteiten en hogescholen centraal.
Daarbij is de vorming van transnationale instellingen niet uitgesloten.
Ronddom vier thema’s zijn internationale overleggroepen geformeerd:
bekostiging hoger onderwijs, kwaliteitszorg, de overgang van secundair naar
hoger onderwijs en de structuur van hoger onderwijs.

In 1997 werd de WHW gewijzigd met de wijziging modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB). Hierbij werden de
bevoegdheden van de minister met betrekking tot de benoeming van leden van het college van bestuur en de rector
magnificus alsmede de schorsing van besluiten beëindigd. Met de instelling van een Raad van Toezicht poogde de minister
te komen tot integraal bestuur en beheer en een kwalitatieve versterking van de organisatie van onderwijs en onderzoek.



16

HOOFDSTUK 4
ORGANISATIE EN TAKEN VAN DE ACTOREN, 1960 - 1997

Aangewezen universiteiten
Krachtens de WHW (Stb. 1992, 593) is het bestuur van aangewezen universiteiten sinds 1993 verplicht inlichtingen en
jaarverslagen aan de minister van Onderwijs te doen toekomen.

Academische Raad, 1960-1985
Oprichting en opheffing
Opgericht in 1960 met de invoering van de WWO-1 (Stb. 1960, 559) en
opgeheven in 1985, met de invoering van de WWO-2 (Stb. 1985, 562).
Doel en taken
De Academische Raad had als doel: het bevorderen van een doelmatige
samenwerking tussen ministers en universiteiten alsmede de aanpassing van
het wetenschappelijk onderwijs aan de ontwikkelingen van de wetenschap en
aan de behoeften van de maatschappij.
Hiertoe had de Raad een advies-, een overleg en een beroepsfunctie.
De Academische Raad adviseerde de Ministers van Onderwijs en van Landbouw
alsmede de universiteiten inzake de ontwikkeling van het wetenschappelijk
onderwijs. Het beschouwde de ontwikkelingsplannen van de universiteiten en
hogescholen in onderling verband en bracht zijn oordeel ter kennis van de
minsters. Deze adviesfunctie is na de opheffing overgenomen door de
Adviesraad voor het Hoger Onderwijs (zie aldaar).
Tevens vormde de Raad zowel een schakel tussen de  Nederlandse
universiteiten en hogescholen onderling als tussen deze instellingen en de
maatschappij. De Dagelijkse Raad van de Academische Raad fungeerde als een
overlegorgaan voor deze partijen. Deze overlegfunctie is na de opheffing
behartigd in het reguliere overleg dat de minister van Onderwijs conform
art. 5 WWO-2 met de instellingen voor het wetenschappelijk onderwijs
voerde.
Voorts besliste de Raad in het beroep van een lid der universitaire
gemeenschap tegen een uitspraak van een universitair tuchtcollege alsmede
in het beroep van een student tegen de ontzegging van de toegang tot een
universiteit. Deze beroepsfunctie is na 1985 overgenomen door de
Universitaire Kiesraad, die dientengevolge is omgezet in het College van
Beroep voor het Wetenschappelijk Onderwijs (zie aldaar).
Vier keer per jaar bracht de Raad verslag uit aan de Kroon over de ontwikkeling van het academische onderwijs. Dit verslag
werd aan de Staten-Generaal ter kennis gegeven.
Organisatie
De Kroon benoemde de voorzitter (tevens lid) en de ten hoogste tien leden van de Academische Raad. Tot 1970 benoemden
de bekostigde en aangewezen universiteiten en hogescholen ieder twee leden en wees de Academische Raad uit zijn
midden een vice-voorzitter aan. Na 1970 benoemde de Kroon tevens de vice-voorzitter en wees iedere instelling drie leden
aan.
Ter voorbereiding en uitvoering van haar besluiten, wees de Academische Raad ten hoogste negen leden aan, waaronder
de voorzitter en de vice-voorzitter, die de Dagelijkse Raad vormden. De Dagelijkse Raad kon de Ministers van Onderwijs en
Landbouw, namens de Academische Raad, adviseren over het wetenschappelijk onderwijs.
Ter bevordering van het interuniversitair overleg stelde de Academische Raad secties in. In elke sectie had een betrokken
hoogleraar zitting. De secties brachten, desgevraagd of uit uit eigen beweging, advies uit aan de Dagelijkse Raad. De
Dagelijkse Raad voorzag dit advies van eigen opmerkingen en deed het vervolgens toekomen aan de Academische Raad.
Als de Academische Raad hen daartoe machtigde, konden de secties de ministers van Onderwijs en Landbouw en de Kroon
adviseren over het wetenschappelijk onderwijs.
Als laatste kon de Academische Raad ook commissies instellen om hem van advies te dienen over een bepaalde zaak. Er
werd in ieder geval een commissie van advies ingesteld inzake algemene vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling
van het wetenschappelijk onderzoek.
De Academische Raad werd bijgestaan door een bezoldigd secretaris die leiding gaf aan het bureau van de Academische
Raad.
Op 9 september 1974 installeerde de Academische Raad een Permanente
Planningscommissie die haar terzijde stond bij de planning en
besluitvorming. Ook kon de Academische Raad ad-hoc commissies instellen
zoals bijvoorbeeld de Commissie voor evaluatie van de WUB 1970 op 27
september 1974. Deze commissies adviseerden de Academische Raad.
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Ad-hoc commissies ingesteld door de minister van Onderwijs inzake wetenschappelijk
onderwijs

Oprichting
De minister kan gedurende de gehele beleidscyclus ad-hoc commissies instellen. Zo heeft hij met de navolgende
beschikkingen commissies ingesteld:
- Instellingsbeschikking Commissie van Advies Bestuurscrisis Rijksuniversiteit Leiden van 31 mei
1994, Uitleg, no. 17, WO/PR-94027646 (Stb. 1994, 480)
- Instellingsbeschikking Commissie Onderzoek Bestuurscrisis THD van 4 november 1983, HW/IW/A
428.162
- Instellingsbesluit Voorbereidingscommissie part-time hoger onderwijs van 18 maart 1983 nr O en
A/EFF/2-76026 (Stcrt 1983, 83)
- Instellingsbeschikking Commissie Vooronderzoek Beleidsproblematiek Hoger Onderwijs van 5
januari 1977 nr HW/OS 296.598
- Installatie Commissie Post-Academisch Onderwijs-Welzijnswerk door de staatssecretaris op 26
februari 1976
- Instelllingsbeschikking Commissie Samenwerking HTO-TWO van 6 februari 1975 (Stcrt. 35), nr
BVO/SFO-129705
- Instellingsbeschikking Adviescommissie wijziging wetten van 1 september 1975. nr DGWO/JZWO
270806 (Stcrt. 1975, 172)
- Installatie Adviescommissie Studierichting Sociaal-Culturele Wetenschappen in 1975
- Installatie door de staatssecretaris van de adviescommissie toelatings-criteria wetenschappelijk
onderwijs op 10 november 1975
- Instellingsbeschikking van 25 juni 1975 overlegorgaan pao (post-academisch onderwijs)
geneeskunde, nr DGWO/OWWO/IS 266340 (Stcrt. 1975, 132)
- WUB, Instelling Commissie voor bestuurshervorming WUB 1970 (Stb. 1970, 601), art. 56 lid 1
- Instellingsbeschikking Commissie Ontwikkeling Wetenschappelijk Onderwijs (Commissie de Moor)
van 24 november 1970, DGW 194.148 (Stcrt. 1970, 232) zoals gewijzigd bij beschikking van 6 april
1973, DGW/AZW 231.931 (Stcrt 1973, 189) in Commissie Ontwikkeling Hoger Onderwijs
- Instellingsbesluit Commissie reken- en informatieverwerkende apparatuur bij het wetenschappelijk
onderwijs (Stcrt. 1966, 217) zoals gewijzigd bij beschikking van 5 februari 1976, nr DGHW/02WO
278533 (Stcrt. 1976, 35)
Taken
Deze commissies adviseren de minister in de gehele beleidscyclus van het wetenschappelijk onderwijs.

Adviescommissie Onderwijsaanbod, 1993-
Oprichting
De Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO) is ingesteld bij beschikking van de Minister van OCenW
van 17 juni 1993, Uitleg, OenW-regelingen, no 18, HBO/PR-93038356, instelling Adviescommissie
Onderwijsaanbod
Doel en taken
Ter beoordeling van de doelmatigheid van opleidingen aan bekostigde universiteiten en de Open
Universiteit stelt de Minister van Onderwijs een Adviescommissie Onderwijsaanbod in. Op basis van
art. 6.3 lid 1 van de WHW (Stb. 1992, 593) geeft de Adviescommissie Onderwijsaanbod een
beoordeling aan universiteiten over de doelmatigheid van de opleidingen die desbetreffende
universiteit voornemens is te verzorgen. Bij deze beoordeling betrekt de commissie de behoefte aan
wetenschappelijk onderwijs, gelet op het geheel van de voorzieningen en de spreiding daarvan.
Daarnaast beoordeelt de ACO eveneens de onderwijskundige aspecten en of het een nieuwe opleiding
betreft. De Commissie houdt rekening met het profiel van de instelling.Op een negatief advies van de
Adviescommissie kan de Minister van Onderwijs rechten ex art. 1.9 WHW (d.w.z. rechten van
erkenning en bekostiging) intrekken. De Minister licht de Adviescommissie Onderwijsaanbod in over
zijn besluit.
De Adviescommissie beoordeelt ook bestaande opleidingen op doelmatigheid.
De procedure van de doelmatigheidsbeoordeling wordt geregeld in de Regeling van de Advies-
commissie Onderwijsaanbod van 21 augustus 1995, met betrekking tot de werkwijze van de
adviescommissie onderwijsaanbod.
Verder adviseert de ACO de minister van Onderwijs inzake het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan
(HOOP). Dit is echter geen wettelijke taak.
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Organisatie
Deze commissie telt vijf leden.
Het secretariaat van de Onderwijsraad houdt het secretariaat van de Adviescommissie Onder-
wijsaanbod.

Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, 1985 - 1991
Oprichting en opheffing
De Adviesraad werd opgericht bij beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985,
DG/HW/RA 751 818, Stcrt no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs.
De opheffing volgde 6 jaar later bij beschikking van 2 juli 1991, Uitleg no 18a, WJZ-91 059 212/1306,
van de minister van O. en W., mede namens de Minister van LNV, houdende beëindiging van de
werkzaamheden van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs (A.R.H.O.) met ingang van 1 augustus
1991.
Taak
De ARHO werd opgericht om de minister van Onderwijs inzake het wetenschappelijk onderwijsbeleid
tijdelijk te adviseren. Deze voorlopige regeling werd getroffen omdat de minister voor de
adviesstructuur in het hoger onderwijs een wettelijke regeling wilde treffen. Tot die regeling van kracht
werd, was de ARHO het adviesorgaan inzake het hoger onderwijsbeleid. Hiermee gaf de minister
uitdrukking aan zijn wens tot een verdere harmonisatie tussen HBO en WO te komen. De ARHO heeft
de adviesfunctie van de Academische Raad, na diens opheffing, overgenomen.
De ARHO bracht jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.
Organisatie
De Raad bestond uit ten minste vijf en ten hoogste negen permanente leden, waaronder de voorzitter,
tijdelijke leden en adviserende leden. De Raad werd bijgestaan door een secretaris, die belast was met
de dagelijkse leiding van het bureau van de Raad. Dit bureau bestond uit ten hoogste zeven
personeelsleden, waaronder de secretaris.

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
Op grond van de WHW (Stb. 1992, 593) adviseert de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid de minister van
Onderwijs inzake het Hoger Onderzwijs en Onderzoeksplan (HOOP).

Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer diende op grond van de WWO-1 (Stb. 1960, 559) en WWO-2 (Stb. 1985, 562) in te stemmen met
de aanwijzing van de accountant door de minister van Onderwijs ter controlering van de jaarrekeningen van instellingen van
wetenschappelijk onderwijs. Ook diende het het programma van deze accountant goed te keuren.

Centrale Commissie en Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing van aanstaande
eerstejaarsstudenten (CCAP en CBAP), 1972-1993
Plaatsingscommissies, 1972-1993
Commissie van Beroep Aanmelding en Plaatsing Studenten, 1975-1993

Oprichting en opheffing
De CCAP en de CBAP werden ingesteld bij de beschikking van de minister zonder portefeuille belast
met het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855,
houdende regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking aanmelding en
plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170)

De volgende plaatsingscommissies zijn opgericht:
- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1984 HW/AS-436.224-III, houdende instelling van
een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der economie (Stcrt. 1984, no. 117)
- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1984 HW/AS-436.224-II, houdende instelling van
een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der bestuurskunde (Stcrt. 1984, no. 117)
- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1984 HW/AS-436.224-I, houdende instelling van
een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der bedrijfskunde (doctorandus) (Stcrt. 1984, no.
117)
- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1983 HW/AS-420 099/I, houdende instelling van
een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der bedrijfskunde (ingenieur) (Stcrt. 1983, no. 129)
- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1983 HW/AS-420 099/II, houdende instelling van
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een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der theaterwetenschap (Stcrt. 1983, no. 129)
- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1981 HW/AS/T/384.809, houdende instelling van
een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der informatica (Stcrt. 1981, no. 129)
- Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en het
wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende regelen voor een zo
gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de onderscheiden studierichtingen over
de universiteiten en hogescholen (Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt.
1972, no. 170)
- Beschikking van de staatssecretaris van OenW, dr. G. Klein, van 12 mei 1975,
DGWO/OWWO/AS/2/264 800, houdende handhaving en instelling plaatsingscommissies voor 1975-
1976 (Stcrt 1975, no. 130)

De Commissie van Beroep Aanmelding en Plaatsing Studenten werd ingesteld bij beschikking van de
staatssecretaris van OenW, dr. G. Klein, van 14 augustus 1975, DGWO/OW-WO/AS/2/269 198,
houdende instelling Commissie van Beroep aanmelding en plaatsing studenten (Stcrt. 1975, no. 185),
zoals gewijzigd bij beschikking van de minister van OenW van 22 juni 1978

Met de invoering van de WHW (Stb. 1992, 593) in 1993 werden bovengenoemde organen opgeheven.
De taken worden vanaf dat moment uitgevoerd door de produktgroep Plaatsing, Gegevensbestanden
en Diplomawaardering (PGD) van de Informatie Beheer Groep (zie aldaar).
Doel en taken
Op grond van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1972, 355) kon de minister van Onderwijs
de inschrijving voor bepaalde opleidingen beperken. Een gevolg was een overschot aan inschrijvingen.
Om deze personen zo goed mogelijk te plaatsen werden er per wetenschapsgebied
plaatsingscommissies ingesteld. De plaatsingscommissies verstrekten plaatsingsbewijzen aan
degenen die zich voor wetenschappelijk onderwijs hebben aangemeld. De CCAP coordineerde de
werkzaamheden van de plaatsingscommissies. Het organiseerde de aanmeldingsprocedures van
aanstaande studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Ook adviseerde de CCAP de minister van
Onderwijs inzake het wetenschappelijk onderwijs.
Het CBAP verrichtte de uitvoerende werkzaamheden van de CCAP. Zo bereidde het CBAP de
werkzaamheden administratief en organisatorisch voor, verzond het de plaatsingsbewijzen en gaf het
inlichtingen.
De Commissie bezwaarschriften CCAP en plaatsingscommissies besliste inzake het beroep van een
aanstaande student tegen de CCAP en de plaatsingscommissies.

Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur, 1981-1985
Oprichting
De Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur is bij ingesteld beschikking van 27 augustus 1981
Nr HW/J 389004 (Regeling Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur, Stcrt 1981,
177), zoals gewijzigd bij beschikking van 30 december 1985 Nr HW/J 780233.
Het was eerst gevestigd bij de Academische Raad en vanaf 1985 bij de Universitaire Kiesraad waarvan de naam werd
gewijzigd in het College van Beroep voor het Wetenschappelijk Onderwijs (zie aldaar).
Taken
De Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur had als taak: het doen van een uitspraak in het beroep van de
student aan openbare universiteiten en interuniversitaire instituten tegen de afgewezen inschrijving of tegen de afgewezen
verlenging van de inschrijvingsduur.
Organisatie
De commissie bestond uit drie leden die allen dienden te voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een
arrondissementsrechtbank. Zij werden benoemd door de minister van
Onderwijs.

College van Beroep voor het Wetenschappelijk/ Hoger Onderwijs 1985-
Oprichting
Het College van Beroep voor het wetenschappelijk onderwijs werd opgericht met de WWO-2 (Stb.
1985, 562) en is gevestigd te Den Haag. Met de invoering van de WHW (Stb. 1992, 593) in 1993
veranderde de naam in het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
Taken
Het College nam na de opheffing van de Universitaire Kiesraad, de Academische Raad en de
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Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur, de beroepsfunctie van deze organen over.
Het College van Beroep oordeelt bij uitsluiting over het (hoger) beroep tegen beslissingen/ uitspraken
van organen van bekostigde universiteiten en interuniversitaire instituten. Het beroep kan worden
ingesteld over:
- een beslissing strijdig met enig algemeen verbindend voorschrift;
- detournement de pouvoir
- de afwezigheid van een beslissing doordat een orgaan bij afweging van belangen niet tot een

beslissing heeft kunnen komen
-  een beslissing die strijdig is met het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk

bestuur
Op grond van de WWO-2 en de WHW adviseert het College de minister van Onderwijs en de
universiteiten over het universitaire kiesrecht. En op grond van de WWO-2 adviseert het College over
het reglement van studierichtingen gericht op het buitenland.
Vanaf 1993 konden ook H.B.O.-studenten voor het (hoger) beroep bij het College terecht. Het College
van Beroep voor het Wetenschappelijk/Hoger Onderwijs wordt benoemd door de Kroon. Sinds 1993
oordeelt het College over het beroep ingesteld tegen:
- beslissingen met betrekking tot de vooropleidingseisen, aanvullende eisen en vrijstellingen voor

de inschrijving van studenten
- beslissingen met betrekking tot de inschrijvingsduur, de rechten van inschrijving, CRIHO en het

collegegeld
Organisatie
Het college heeft tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Het college houdt zitting in kamers van
drie of vijf leden. Tot 1997 was één van de kamers belast met het uitbrengen van adviezen aan de
minister van Onderwijs, de universiteiten en interuniversitaire instituten over het universitaire kiesrecht.
_

Commissie van Onafhankelijke Deskundigen van de Inspectie van het Onderwijs, 1993-
Oprichting
Krachtens de WHW (Stb. 1992, 593) kan de Inspectie voor het Onderwijs commissies van onafhankelijke deskundigen
instellen.
Taken
De commissies staan de Inspectie in haar meta-evaluatieve taak ter zijde. De commissie brengt op verzoek van de Inspectie
verslag uit over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs aan de universiteiten. Voorts kunnen de commissies
ingesteld worden als er een verschil van mening bestaat tussen de visitatiecommissies en de universiteiten over de kwaliteit
van onderwijs. In dat geval visiteert de Inspectie zelf of laat het de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen visiteren.

Commissie van Toezicht op aangewezen universiteiten en bijzondere leerstoelen en lectoraten,
1960-1993

Oprichting en opheffing
De commissie werd opgericht bij de WWO-1 (Stb. 1960, 559) en opgeheven bij de invoering van
de WHW (Stb. 1992, 593)
Taak
Van 1960 tot 1993 werd het toezicht op de aangewezen universiteiten en bijzondere leerstoelen
en lectoraten uitgeoefend door een commissie bestaande uit ten minste vijf leden. De commissie
zag toe of de bepalingen in de WWO werden nageleefd. Mocht dit niet het geval zijn dan
stelde zij hiervan de Minister van Onderwijs in kennis.
Voorts tekende de voorzitter van de commissie de diploma’s en getuigschriften die door aan-
gewezen universiteiten werden afgegeven. Bij weigering kon een doctorandus kroonberoep aan-
tekenen.
De commissie deed eens per jaar aan de Minister van Onderwijs verslag van haar werkzaamheden.

Commissie Wederzijdse Doorstroming, 1979-1986
Oprichting en opheffing
Bij wet van 30 mei 1979 (Stb. 1979, 301), houdende voorlopige voorzieningen met betrekking
tot de wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs wilde de
wetgever de doorstroming van studenten van HBO naar WO en vice versa versoepelen. De
doorstroming moest vooral in de beginfase van de opleidingen gebeuren. Hiertoe werden o.a. de
Commissies Wederzijdse Doorstroming opgericht.
Er zijn commissies wederzijdse doorstroming voor de volgende gebieden geweest:
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a. hoger technisch onderwijs - technische wetenschappen;
b. hoger landbouwonderwijs - landbouwwetenschappen;
c. hoger landbouwonderwijs - diergeneeskunde;
d. hoger economisch en administratief onderwijs - rechtsgeleerdheid;
e. hoger economisch en administratief onderwijs - economische wetenschappen
f. onderwijs voor opleidingsscholen voor onderwijzers - sociale wetenschappen
g. hoger sociaal-pedagogisch onderwijs - sociale wetenschappen
Met de invoering van de Wet van 23 april 1986 (Stb. 1986, 232) houdende wijziging van de
WWO en de WVO (horizontale doorstroming HBO- WO) werden de Commissies Wederzijdse
Doorstroming opgeheven. De doorstroming van studenten van HBO naar WO en vice versa is vanaf
die tijd in de wet (WWO-2, art 27)  geregeld: de bezitter van een HBO-propedeuse kan doorstromen
naar het wetenschappelijk onderwijs.
Taken
Taken van de Commissie Wederzijdse Doorstroming waren:
- het beslissen op een verzoek van een HBO-student om afgifte van een verklaring inzake

toelating tot het afleggen van het propedeutisch examen in een studierichting binnen het
wetenschappelijk onderwijs;

- het adviseren naar aanleiding van het verzoek van een HBO-student, in hoeverre aan deze naar
haar oordeel gedeeltelijke vrijstelling van het afleggen van het propedeutisch examen in een
studierichting binnen het wetenschappelijk onderwijs kon worden gegeven;

- het adviseren naar aanleiding van het verzoek van een WO-student, in hoeverre aan deze naar
haar oordeel gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het volgen van lessen in vakken of
onderdelen van vakken aan een school voor hoger beroepsonderwijs zou kunnen worden
verleend;

- het beoordelen van de werking van de Wet van 30 mei 1979 (Stb. 301), houdende voorlopige
voorzieningen met betrekking tot de wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs -
wetenschappelijk onderwijs waaronder is begrepen:
* het beoordelen van het studieverloop van de HBO- en WO-studenten die na het advies

van de Commissie hun studie aan resp. de universiteit of het HBO hadden voortgezet.

Organisatie
De Commissies bestonden uit een voorzitter, tevens lid en ten minste vier leden. Het ledental diende
oneven te zijn.

Externe Adviescommissie nevenwerkzaamheden instellingen van wetenschappelijk
onderwijs, 1993

Oprichting
Beschikking van de Minister van OenW van 23 februari 1993, Uitleg, OenW-Regelingen, no 8 en
9, WO/PR-93008743, tot instelling van de Externe adviescommissie nevenwerkzaamheden
instellingen van wetenschappelijk onderwijs
Taak
De commissie rapporteerde aan de minister over de universitaire regels inzake de nevenwerk
zaamheden van universitair personeel.

HBO-Raad
De HBO-Raad adviseerde de minister van Onderwijs op het terrein van wetenschappelijk onderwijs over die zaken die op het
raakvlak van WO met HBO lagen. Zo adviseerde het:

- van 1979 -1986 inzake de instelling van een commissie wederzijdse doorstroming;
- van 1981 tot 1993 inzake het Open Universiteit Statuut.

Informatie Beheer Groep, 1993 -
In onderhavig RIO wordt louter de taak van de Informatie Beheer Groep (IBG) met betrekking tot het wetenschappelijk
onderwijs behandeld. De instelling en organisatie van de IBG wordt in een apart RIO behandeld.
Oprichting
De IBG voert de taken uit die voorheen door de Informatiseringsbank onder verantwoordelijkheid van de minister van
Onderwijs werden verricht. De delegatie van taken is geregeld in de Wet Verzelfstandiging Informatiseringsbank (Stb. 1993,
714).
Doel en taken
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De taak van de IBG betaat uit het uitvoeren van en wet- en regelgeving op het terrein van de studiefinanciering11 en op
andere beleidsterreinen waarop het ministerie van OCenW zich begeeft, zoals onder andere de verzorging van uitkeringen
van onderwijspersoneel, de inning van lesgeld, diplomawaardering en (op basis van de WHW, Stb. 1992, 593) het beheren
van het Centraal Register Inschrijving Studenten Hoger Onderwijs (CRIHO) en Centraal Register Oplei-
dingen Hoger Onderwijs (CROHO).
Op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs is het beheer van het CRIHO en CROHO een
belangrijke taak. In het CRIHO worden de inschrijvingen van studenten, auditoren en extraneï aan
bekostigde universiteiten, de Open Universiteit en HBO-instellingen geregistreerd, hun studievoortgang
gecontroleerd en hun afstuderen vastgelegd.
De IBG is houder ex Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 655). Dit houdt in dat de IBG bevoegd is het
doel, de inhoud en het gebruik van het CRIHO te bepalen. Het verricht de activiteiten ten dienste
waarvan de registratie is ingericht. Zo verstrekt het desgevraagd informatie aan de Colleges van
Bestuur over de inschrijvingsduur van hen die ingeschreven staan danwel ingeschreven wensen te
worden en de studievoortgang. Ook kan het IBG op grond van deze gegevens beslissen op verzoeken
om toekenning van studiefinanciering.
Omdat de studenten zich bij de IBG inschrijven, vervielen de taken van de hierboven genoemde
plaatsingscommissies. Deze commissies plaatsen studenten bij studierichtingen indien er een
overschot aan inschrijvingen was. Deze taak is door de IBG overgenomen.

                                                
11 Zie voor het RIO betreffende dit beleidsterrein: Leergeld. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein

studiefinanciering, 1945-1994 (samenstelling: J. van der Meer en G.J. Willighagen; ISBN 90-74442-47-1) ‘s-Gravenhage
1997. Pivot-rapport nr 42.

De universiteit deelt voor 1 december mee hoeveel studenten en auditoren zich voor een opleiding
kunnen inschrijven. Als het aantal aanmeldingen hoger ligt dan meldt de IBG dit voor 1 april aan het
College van Bestuur. Het College van Bestuur meldt voor 1 mei of het aanleiding ziet het aantal
plaatsen te verhogen.
Indien het aantal aanmeldingen daarna nog steeds het aantal plaatsen voor deze opleiding overtreft
dan kan een student/ auditor zich pas na overlegging van een bewijs van toelating inschrijven. Dit
bewijs van toelating wordt door de IBG verstrekt.

Voorts is de IBG sinds de invoering van de WHW in 1993 belast met de aanleg, het beheer en de
bekendmaking van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Het CROHO is een
systematisch geordende verzameling gegevens met betrekking tot de opleidingen die door de
instellingen voor hoger onderwijs verzorgd worden.
Opleidingen aan bekostigde universiteiten, de Open Universiteit, aangewezen universiteiten en HBO-
instellingen dienen te worden goedgekeurd en geregistreerd. Het Centraal Register Opleidingen Hoger
Onderwijs (CROHO) combineert beide functies. Een aanmelding tot registratie in CROHO geldt als
verzoek tot goedkeuring van de opleiding; registratie door de minister geldt als besluit tot goedkeuring.

Vervolgens is de IBG op grond van de WHW bevoegd toestemming te geven een in Nederland
wettelijk beschermde titel te voeren na het behalen van een examen aan een huitenlandse universiteit.
Organisatie
De voormalige Informatiseringsbank is met ingang van 1 januari 1994 een zelfstandig bestuursorgaan
geworden onder de naam Informatie Beheer Groep, gevestigd te Groningen.
De bestuursorganen van de IBG zijn de Raad van Toezicht en de hoofddirectie. De Raad ziet toe op de werkzaamheden van
de hoofddirectie en staat die met raad en daad terzijde. De hoofddirectie is belast met de dagelijkse leiding van de IBG.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, de voorzitter daaronder begrepen. De Minister van OCenW benoemt de leden op
voordracht van de Raad.
De hoofddirectie bestaat uit ten hoogste drie leden. Deze worden benoemt door de Raad van Toezicht. Zij vertegenwoordigt
de IBG in en buiten rechte. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Commissie van Toezicht CRIHO
Oprichting
Regeling van de staatssecretaris O en W van 21 juli 1993, Uitleg OenW Regelingen, no 18a WO/PR-93053850 (Reglement
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CRI-HO)
Taak
De Commissie van Toezicht CRIHO toetst de naleving van het Reglement CRIHO door het IBG

Projectgroep CRIHO
Oprichting
Beschikking van de Minister van OCenW van 24 december 1992, Uitleg, OenW-Regelingen, no 1, WO/PR-92094727, inzake
de instelling van de Projectgroep CRIHO
Taak
De Projectgroep CRIHO adviseert de stuurgroep verbetering CRIHO inzake verbetering van het
CRIHO
Organisatie
De projectgroep CRIHO delegeert de uitvoering aan werkgroepen. De Projectgroep bestaat uit negen leden.

Stuurgroep verbetering CRIHO
Oprichting
Beschikking van de Minister van OCenW van 2 december 1992, Uitleg, OenW-Regelingen, no 1, WO/PR-92087819
Taak
De Stuugroep verbetering CRIHO stelt richtlijnen op ter verbetering van de werking van het
CRIHO

Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft tot taak toezicht te houden op alle vormen van het onderwijs waaronder het
wetenschappelijk onderwijs. Dit toezicht vindt zijn basis in de Grondwet. Het toezicht is opgedragen aan de minister van
Onderwijs en wordt op grond van de WHW uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs.
In het RIO Wetenschappelijk Onderwijs wordt louter de Inspectietaak met betrekking tot het wetenschappelijk onderwijs
behandeld. De instelling en organisatie van de Inspectie van het Onderwijs wordt in een apart RIO behandeld.
Taken
De inspectie heeft de volgende wettelijke taken m.b.t. tot instellingen:

- het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften (de controletaak). Door middel van instellingenbezoek
en documentanalyse. Van de bevindingen wordt een verslag gemaakt door het bevoegd gezag van de instelling;

- het bekend blijven met de toestand van het onderwijs (de evaluatietaak). Vanwege de ministeriële
verantwoordelijkheid dient de minister opde hoogte te zijn van de actuele staat van het wetenschappelijk
onderwijs, speciaal met betrekking tot de kwaliteit daarvan. De Inspectie verzamelt daartoe informatie over de
wijze waarop instellingen functioneren en aan hun onderwijsopdracht gestalte geven. De resultaten worden
gepubliceerd. Door terugkoppeling worden instellingen in de gelegenheid gesteld hun beleid aan te passen. De
Inspectie houdt tevens toezicht op het functioneren van het stelsel van kwaliteitszorg van de universiteiten;

- het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs door overleg met bevoegde gezagsorganen (de
stimuleringstaak);

- het gevraagd en ongevraagd rapporteren aan en adviseren van de minister (de rapportagetaak);
- het onderzoeken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt door de meta-evaluatie van evaluatierapporten

van anderen (de visitatiecommissies) en door evaluatie van de reactie van instellingen op deze rapporten
(evaluatie van de ‘bestuurlijke hantering’). Ook kan de minister de inspectie opdragen onderzoek te verrichten
naar de kwaliteit van afzonderlijke instellingen.

In 1992 is in het universitair onderwijs de eerste visitatiecyclus afgerond. In het kader van de evaluatie van de ‘bestuurlijke
hantering’ heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzocht of de instellingen hun beleid hebben aangepast naar aanleiding
van de uitkomsten van de visitaties. In 1995 heeft de inspectie deze evaluatie uitgevoerd bij de instellingen die in 1992 zijn
gevisiteerd.
In 1995 heeft de inspectie de meta-evaluatie gedaan van visitaties die in 1994 zijn uitgevoerd.
Organisatie
De inspectie staat onder leiding van een inspecteur-generaal van het onderwijs die samen met drie hoofdinspecteurs de
Inspectieraad vormt. Het kantoor van de Inspectieleiding is in Utrecht. Het toezicht op het onderwijs is verdeeld naar drie
sectoren. Elk van de drie hoofdinspecteurs is verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie van een of meer
onderwijssectoren. De hoofdinspecteur van het hoger onderwijs zetelt in Breda. Er zijn drie inspectiekantoren: te Breda,
Utrecht en Zwolle. Iedere inspecteur oefent in het eigen ambtsgebied het toezicht uit op de instellingen van wetenschappelijk
onderwijs.
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Instellingen voor wetenschappelijk onderwijs
Zie het hoofdstuk betreffende de Verantwoording van dit onderzoek.

Landelijke Commissie voor de Academische studievoorlichting
Oprichting
De commissie werd opgericht bij beschikking van de minister van OKW van 9 augustus 1963, nr
103.823 D.G.W. (Stcrt 1963,159).
Taak
De Commissie gaf voorlichting over het academische onderwijsaanbod

Minister van Financiën
De minister van Financiën heeft op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de rijksbegroting
op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs een aantal taken:

- Van 1960 tot 1986 stelde de minister samen met de minister van Onderwijs op grond van de WWO-1 (Stb. 1960,
559) het algemeen financieel schema voor de universiteiten op. Van 1986 tot 1993 stelde hij dit schema op grond
van de Invoeringswet WWO-2 (Stb. 1986, 388) louter voor de academische ziekenhuizen op;

- Van 1970 tot 1986 stelde de minister in samenwerking met de minister van Onderwijs een voordracht op inzake
de verhoging van de rijksbijdrage aan een universiteit als het beroep van een universiteit hiertoe leidde;

- Van 1970 tot 1993 diende de minister in te stemmen met het voorstel van de miniser van Onderwijs over de
verdeling van de inkomsten van verkoop en verhuur van terreinen of gebouwen van bekostigde universiteiten en
academische ziekenhuizen.

Voor de vaststelling van de Rijksbegroting raadplege men het RIO Per slot van Rijksrekening, PIVOT-rapport nr. 15.

Minister van Landbouw
De minister van Landbouw speelt op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs een belangrijke rol. Deze wordt uitgebreid
beschreven in het RIO Agrarisch Onderwijs12. Ook in het Hoofdstuk betreffende de verantwoording van dit onderzoek wordt
ingegaan op de rol van de minister van Landbouw. In dit RIO wordt het handelen van de minister van Landbouw vanaf 1993
beschreven. De minister van Onderwijs stelt de beleidskaders vast waarbinnen de minister van Landbouw handelt.

Minister van Onderwijs
Directie wetenschappelijk onderwijs13

Lijst van ministers van Onderwijs en Wetenschappen

Periode Kabinet

J.J. Gielen 3-7-1946 tot 7-8-1948 Beel I
F.J.Th. Rutten 7-8-1948 tot 15-3-1951 Drees I
F.J.Th. Rutten 15-3-1951 tot 2-9-1952 Drees II
J.M.L. Cals 2-9-1952 tot 13-10-1956 Drees III
J.M.L. Cals 22-12-1958 tot 19-5-1959 Beel II
J.M.L. Cals 19-5-1959 tot 24-7-1963 De Quay
Th.H. Bot 24-7-1963 tot 14-4-1965 Marijnen
I.A. Diepenhorst 14-41965 tot 22-11-1966 Cals
I.A. Diepenhorst 22-11-1966 tot 5-4-1967 Zijlstra
G.H. Veringa 5-4-1967 tot 6-7-1971 De Jong
C. van Veen 6-7-1971 tot 20-7-1972 Biesheuvel I
M.L. De Brauw (w) 6-7-1971 tot 20-7-1972 Biesheuvel I
C. van Veen 20-7-1972 tot 11-5-1973 Biesheuvel II
J.A. Van Kemenade 11-5-1973 tot 19-12-1977 Den Uyl
F.H.P. Trip (w) 11-5-1973 tot 19-12-1977 Den Uyl

                                                
12 Agrarisch Onderwijs. Pivot-rapport nr 26.

13 De ontwikkeling, uitvoering en terugkoppeling van het wetenschappelijk onderwijsbeleid heeft de minister van
Onderwijs binnen het ministerie van Onderwijs aan de Directie Wetenschappelijk Onderwijs gemandateerd: Organisatie- en
mandaatregel OCenW van 8 juli 1997, WJZ-97011056. Uitleg 1997, nr 3
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A. Pais 19-12-1977 tot 11-9-1981 Van Agt I
M.W.J.M. Peijnenburg (w) 19-12-1977 tot 1-4-1979 Van Agt I
L. Ginjaar (w) 1-4-1979 tot 3-5-1979 Van Agt I
A.A.Th.M. van Trier (w) 3-5-1979 tot 11-9-1981 Van Agt I
J.A. van Kemenade 11-9-1981 tot 29-51982 Van Agt II
W.J. Deetman 29-5-1982 tot 4-11-1982 Van Agt III
W.J. Deetman 4-11-1982 tot 14-7-1986 Lubbers I
W.J. Deetman 14-7-1986 tot 15-9-1989 Lubbers II
G.J.M. Braks 15-9-1989 tot 7-11-1989 Lubbers II
J.M.M. Ritzen 7-11-1989 tot 22-08-1994 Lubbers III
J.M.M. Ritzen 22-08-1994 tot .. Kok

Taken
De minister van Onderwijs is de belangrijkste actor in dit RIO. Het gaat te ver om alle taken van de minister van Onderwijs op
het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs hier op te sommen. Kortweg kan gezegd worden dat de minister van
Onderwijs:

- het ontwikkelen en voeren van beleid met betrekking tot instellingen van wetenschappelijk onderwijs;
- het houden van toezicht op het wetenschappelijk onderwijs
- het zorgdragen voor bepaalde vormen van universitaire samenwerking.

Organisatie
Als gevolg van de pacificatie van het onderwijs heeft het ministerie van Onderwijs vanaf het begin van deze eeuw zich vooral
bezig gehouden met de gelijkschakeling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Juristen en administrateurs hielden zich
bezig met het produceren van regels en wetten. Het onderwijsbeleid was in feite in het uitvoering geven aan wettelijke
garanties, zodat alle maatschappelijke krachten c.q. levensbeschouwelijke richtingen tot hun recht konden komen mits er aan
bepaalde voorwaarden was voldaan. Dit overheidsbeleid wordt gekenmerkt als distributief: de centrale overheid beperkte
zich tot financieel-administratieve instrumenten. In de periode na de Tweede Wereldoorlog was het ministerie van Onderwijs
klein. De organisatie was opgebouwd rond onderwijssectoren met een klein aantal specialistische afdelingen zoals de
Directie Wetgeving en Juridische Zaken.
In de jaren ‘60 veranderde het distributieve karakter van het onderwijsbeleid in een constructief karakter. Deze wijziging werd
vooral ingezet door de groeiende rol van de staat in het algemeen en de erkenning van het belang van onderwijs voor
maatschappelijke emancipatie in het bijzonder.
Vanaf 1964 werden er aparte eenheden voor beleidsontwikkeling ingesteld. Velddirectoraten, gegroepeerd rond type
onderwijs, voerden het beleid uit. Echter in 1966 deed de toegenomen werkdruk een behoefte aan efficiency ontstaan. In
plaats van een Directie Juridische Zaken voor het hele ministerie kreeg de Directie WO eigen specialistische afdeling
Juridische Zaken.
Nog geen tien jaar later bleek dat deze organisatievorm ongeschikt was. Besluitvormingsprocedures en
verantwoordelijkheden waren te onduidelijk en het accent lag te veel op uitvoerende taken. Het organisatie-adviesbureau
McKinsey concludeerde dat het ministerie zich moest concentreren op beleidsontwikkeling en de uitvoering aan de
onderwijsinstellingen moest delegeren. Zo werd in 1973 de reorganisatie doorgevoerd. De Eenheid Coördinatie
Wetenschappen bleef bestaan. Daarnaast kwamen drie nieuwe eenheden: Onderwijsbeleid, Onderzoeksbeleid en de
Eenheid Instellingen en Opleidingsziekenhuizen. De oude functionele structuur van Personele, Juridische en Financiële
Zaken werd ingeruild voor een programma- en clientgerichte structuur.
In 1985 werd de Directie HBO opgelost in het geheel: DGWO (directoraat-generaal wetenschappelijk onderwijs) werd DGHW
(directoraat-generaal hoger onderwijs en wetenschappen). De organisatie werd conform de beleidscyclus ingericht: een
onderdeel Toekomstverkenningen, een onderdeel Beleidsvoorbereiding, een onderdeel Beleidsinstrumentatie en een
onderdeel Velden (universiteiten, academische ziekenhuizen en huisvesting). Het laatste onderdeel diende zorg te dragen
voor het leervermogen van de organisatie. Door de mogelijkheid om beleidseffecten terug te koppelen naar de
beleidsmakers was evaluatie van het beleid organisatorisch vormgegeven.
In 1990/1991 volgde de reorganisatie van Ritzen. De directoraat-generalen werden afgebroken en vervangen door
velddirecties (zoals Wetenschappelijk Onderwijs), ondersteunende directies (zoals Facilitair Bedrijf), aspectdirecties (zoals
Wetgeving en Juridische Zaken) en de horizondirectie Onderzoek en Wetenschapsbeleid. Voor de uitvoering van financiële
zaken werd de Centrale Financiën Instellingen (CFI) ingesteld; het financiële loket van het ministerie.

Minister van Volksgezondheid
Van 1984 tot 1987 diende de minister van Volksgezondheid op grond van de Tijdelijke Wet taakverdeling WO (Stb. 1986,
255) in te stemmen met beslissingen van de minister van Onderwijs inzake de taakverdeling binnen en tussen academische
ziekenhuizen. Van 1987 tot 1991 diende de minister op grond van de Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen WO
(Stb. 1987, 355) in te stemmen met de beëindiging van de bekostiging van voorzieningen van universiteiten en academische
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ziekenhuizen in het kader van de Groei en Krimp operatie.
Van 1960 tot 1993 diende de minister op grond van de WWO-1 en de WWO-2 in overleg te treden met de minister van
Onderwijs inzake de honorering van de bouwplannen van een academisch ziekenhuis.

Minister van Sociale Zaken
Van 1960 tot 1993 diende de minister op grond van de WWO-1 en de WWO-2 in overleg te treden met de minister van
Onderwijs inzake de honorering van de bouwplannen van een academisch ziekenhuis.

Nuffic
Oprichting
De Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) is
in 1952 opgericht.
Taken
De Nuffic heeft als hoofdtaken:
* het ondersteunen van de internationalisering hoger onderwijs: studentenuitwisselingen;
* bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking op gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschappen;
* bevordering van erkenning van Nederlandse diploma’s in het buitenland en buitenlandse diploma’s in Nederland en het

feitelijk uitvoeren van de waardering;
* verzorgen van voorlichting over onderwijssamenwerking
Iedere vier jaar wordt er een bestuurlijke overeenkomst tussen de Nuffic en de ministeries van
OCenW en Buitenlandse Zaken gesloten. De overeenkomst uit 1997 biedt voor het eerst een
kader voor meerjarige afspraken over de inschakeling van de Nuffic bij uitvoering van internatio
naal beleid van de overheid.
De verhouding tussen overheid en Nuffic is van een subsidierelatie verschoven naar een output-
financiering, waarbij kwaliteitstoetsing plaatsvindt.
Een van de belangrijkste Nuffic-taken is het organiseren en financieren van studentenuitwisse
lingen. De basis voor de mobiliteit tussen studenten in het hoger onderwijs zijn de diverse cultu
rele akkoorden tussen landen. Maar ook financiële middelen vanuit ontwikkelingssamenwerking
worden ingezet om het studieverblijf van een aantal studenten uit Derde Wereldlanden te
bekostigen. Voorts verstrekt de Nuffic beurzen aan Nederlandse studenten die in het buitenland
willen studeren. Wat deze laatste taak betreft oefent het Nuffic openbaar gezag uit en valt het
dus onder de Archiefwet 1995.

Onderwijsraad
Oprichting
De Onderwijsraad is een permanent adviescollege met betrekking tot de uitvoering van het
landelijk onderwijsbeleid, ingesteld bij wet (Stb. 1919, 49).
Taken
De Onderwijsraad adviseert de minister van Onderwijs op het terrein van het wetenschappelijk
onderwijs over een gevarieerd aantal zaken:

- vanaf 1993 over het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP);
- vanaf 1993 inzake de aanwijzing van een instelling tot universiteit;
- van 1986 tot 1993 het overheidsplan;
- van 1981 tot 1993 over het Open Universiteit Statuut;
- van 1977 tot 1993 over het reglement van studierichtingen gericht op het buitenland;
- van 1972 tot 1993 over de onderwijsfixus van een bepaalde opleiding;
- van 1984 tot 1987 de taakverdeling tussen universiteiten.

Raad van State
De Raad van State adviseert de minister van Onderwijs over o.a.:

- van 1960 tot 1993 over het ontnemen van rechten van erkenning en bekostiging van bijzondere universiteiten;
- van 1960 tot 1986 over de intrekking van de bevoegdverklaring een bijzondere leerstoel of lectoraat te vestigen;
- van 1977 tot 1993 over het reglement van studierichtingen gericht op het buitenland

Ook adviseert de Raad van State de minister van Onderwijs over het beroep inzake:
- het bestuurreglement van de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam van 1960 tot 1986
- de aanwijzing van een instelling tot universiteit vanaf 1993
- de aanstelling van een hoogleraar van 1960 tot 1985
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Rijksaccountantdienst
Op grond van de WWO-1 en WWO-2 controleerde de Rijksaccountantdienst de jaarrekeningen
van de instellingen van wetenschappelijk onderwijs.

Sociaal Economische Raad
Op grond van de WHW adviseert de SER de minister van Onderwijs vanaf 1993 over het Hoger
Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP).

Spreidingscommissies in het wetenschappelijk onderwijs, 1984-1988
Oprichting
De Spreidingscommissies zijn ingesteld bij Tijdelijke Wet taakverdeling WO (Stb. 1984, 255).
Deze wet gold tot 1988.
Taak
De commissies wezen plaatsen toe aan studenten d.m.v. spreidingsbewijzen wegens de ophef
fing of samenvoeging van studierichtingen in het wetenschappelijk onderwijs.

Universitaire Kiesraad
Oprichting
Met het Uitvoeringsbesluit WUB 1970 (Stb. 1971, 292) werd de Universitaire Kiesraad ingesteld.
Met de invoering van de WWO-2 (Stb 1985, 562) werden deze taken overgenomen door het
College van Beroep voor het Wetenschappelijk Onderwijs (zie aldaar).
Taken
Studenten konden tot 1985 bij de Universitaire Kiesraad in hoger beroep over het universitaire
kiesrecht. De Kiesraad had twee hoofdtaken:
- het adviseren van de minister en de centrale stembureau’s over het universitaire kiesrecht;
- het beslissen inzake het beroep tegen beslissingen van stembureau’s, centrale stembureau’s,  college van bestuur van

universiteiten en hogescholen met betrekking tot het vaststellen van de kiezersregisters, kandidaatopgaven, het van
onwaarde verklaren van een stemming in een kiesdistrict en de vaststelling van de einduitslag van de verkiezingen voor
de universiteitsraad, de hogeschoolraad, de faculteitsraad alsmede met betrekking tot de voorziening van een vacature in
een raad.

Organisatie
Bij  het besluit Universitaire Kiesraad (Stb. 1978, 733) werd de rechtsgang bij en de organisatie
van de Universitaire Kiesraad geregeld.
De raad bestond uit drie tot vijf leden die door de minister van Onderwijs worden benoemd.

Vakminister
Krachtens de WHW (Stb. 1992, 593) beoordeelt iedere minister die het aangaat de kwaliteit van opleidingen die gericht zijn
op een beroep waarvoor bepaalde eisen gesteld zijn. Die eisen hebben te maken met kennis, vaardigheden en inzicht op het
beleidsterrein waarop desbetreffende minister werkzaam is.

HOOFDSTUK 5

HANDELINGEN, 1960-1997

5.1 Ontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid
In dit hoofdstuk wordt zowel de vorming, evaluatie als verantwoording van beleid behandeld. Deze
functies hangen immers nauw samen. Zo vindt beleidsontwikkeling mede op basis van evaluatie plaats
en kan verantwoording pas plaatsvinden na evaluatie.

5.1.1 Instellen van de Academische Raad

Van 1960 tot 1985 was de Academische Raad een belangrijke actor die de Minister van Onderwijs en
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de Minister van Landbouw bij stond in de planning van het wetenschappelijk onderwijs.
Het adviseert de minister van Onderwijs en na 1970 ook de instellingen van wetenschappelijk
onderwijs. De Academische Raad werd met de invoering van de WWO-2 in 1986 opgeheven. De
adviestaak werd overgenomen door de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs.
De leden werden bij K.B. benoemd.

1.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van de Academische Raad
Periode: 1960-1985
Grondslag:
Produkt: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 5

2.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter goedkeuring van het reglement van orde van de

Academische Raad
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Sb. 1960, 559), art. 7 lid 5 en 14 lid 1
Produkt: K.B.

3.
Actor: Academische Raad
Handeling: het uitbrengen van verslag aan de Minister van Onderwijs over zijn werkzaamheden
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 6 lid 4
Produkt: rapport

5.1.2 Instellen Adviesraad voor het Hoger Onderwijs

De Adviesraad voor het Hoger Onderwijs (ARHO) werd in 1985 tijdelijk ingesteld om de adviestaak van
de inmiddels opgeheven Academische Raad te behartigen totdat de minister van Onderwijs de
adviesstructuur in het hoger onderwijs wettelijk geregeld had. In 1991 werd de ARHO opgeheven.

4.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs
Periode: 1985-1991
Grondslag:
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Produkt: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt
no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs. Opheffing
bij beschikking van 2 juli 1991, Uitleg no 18a, WJZ-91 059 212/1306, van de minister
van O. en W., mede namens de Minister van LNV, houdende beëindiging van de
werkzaamheden van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs (A.R.H.O.) met ingang
van 1 augustus 1991.

5.
Actor: Adviesraad voor het Hoger Onderwijs
Handeling: het opstellen van het reglement van het bureau van de Adviesraad voor het Hoger

Onderwijs
Periode: 1985-1991
Grondslag: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt

no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs., art. 9 lid 4

6.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het reglement van het bureau van de Adviesraad voor het Hoger

Onderwijs
Periode: 1985-1991
Grondslag: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt

no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs., art. 9 lid 4

7.
Actor: Adviesraad voor het Hoger Onderwijs
Handeling: het opstellen van een adviesprogramma
Periode: 1985-1991
Grondslag: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt

no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, art. 6 lid 2
Produkt: adviesprogramma

8.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het adviesprogramma van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs
Periode: 1985-1991
Grondslag: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt

no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, art. 6 lid 2
Produkt: ministerieel besluit

9.
Actor: Adviesraad voor het Hoger Onderwijs
Handeling: het uitbrengen van verslag aan de minister van Onderwijs over zijn werkzaamheden
Periode: 1985-1991
Grondslag: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt

no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, art. 10
Produkt: jaarverslag

5.1.3 Overleggen met universiteiten
Over het algemeen beleid overlegt de minister met de universiteiten en academische ziekenhuizen. De
agenda wordt vastgesteld door de agendacommissie waarin de deelnemers van het overleg
vertegenwoordigd zijn. De minister voorziet in het secretariaat van het overleg. Vanaf 1993 werd voor
dit overleg de Hoger Onderwijs Kamer ingesteld.

10.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de voorschriften voor het voeren van overleg
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met openbare universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 5 lid 3
Produkt: amvb

- Uitvoeringsbesluit WWO van 11 september 1986 (Stb. 1986, 472)

11.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het leveren van bijdragen in het overleg met bekostigde universiteiten, de Open

Universiteit en academische ziekenhuizen over algemene beleidsaangelegenheden
(overleg Hoger Onderwijs Kamer)

Periode: 1985-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 3.1 lid 1 en 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 5 lid 1
Wet van 15 april 1992 tot wijziging wet Open Universiteit met betrekking tot de
bestuursorganisatie (Stb. 1992, 223), art. 4a

Produkt: notulen
N.B.: de Hoger Onderwijs Kamer werd in 1993 ingesteld

5.1.4. Verrichten van onderzoek
De organen die de overheid van gegevens voorziet ten behoeve van de algemene wetenschappelijke
beleidsvoorbereiding, zoals de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, het Sociaal en
Cultureel Planbureau, het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek worden
beschreven in het RIO betreffende het beleidsterrein algemene wetenschappelijke
beleidsvoorbereiding, (1892) 1945-199614.

12.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van

onderzoeksrapporten inzake het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: nota’s, notities, onderzoeksrapporten

13.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het voorbereiden en begeleiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende

het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: nota’s, notities

                                                
14 Geschiedschrijving van de toekomst. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein algemene wetenschappelijke
beleidsvoorbereiding, (1892) 1945-1996 (samenstelling drs A.G. de Vries, drs F. van der Doe en drs Ch.M. Zeegers). Op het
moment van schrijven was dit rapport nog niet afgerond.

5.1.5. Ontwikkelen van nationaal beleid
Tijdens de beleidsontwikkeling laat de minister zich adviseren door zelf ingestelde commissies, de
Onderwijsraad, tot 1985 de Academische Raad en van 1985 - 1991 door de Adviesraad voor het
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Hoger Onderwijs.
Vanaf de invoering van de WHW in 1992, wordt door de minister tweejaarlijks, voor 31 januari, het
Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan (HOOP) vastgesteld. Voor 1992 bestond het HOOP al doch had
het geen wettelijke basis. Het bevat de beleidsvoornemens van de minister ten opzichte van het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de eerstvolgende vier jaar. In de maand september
daaraan voorafgaand legt de minister een ontwerp voor aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal. Hij zend hiervan een afschrift aan de in aanmerking komende adviesorganen (zoals de SER,
de Adviescommissie Onderwijsaanbod en de Adviesraad voor het Wetenschaps- en
Technologiebeleid) en de Onderwijsraad. Deze adviesorganen hebben tot 16 november de tijd om te
reageren. Het advies wordt voorgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Het plan is
openbaar. Met de invoering van de wet van 10 juli 1995  (Stb. 355)  (afschaffing adviesverplichting) en
de wet van 6 februari 1997 (Stb. 63) vervielen de adviesverplichtingen van respectievelijk de
Onderwijsraad en de adviesorganen.
Op basis van vastgestelde nota’s vindt wetgeving plaats. Dit wordt beschreven in het volgende
hoofdstuk.

14.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van commissies die adviseren over (aspecten van) het te voeren  beleid

ten aanzien van het nationale wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag: interviews
Produkt: beschikking

- Instellingsbeschikking Commissie van Advies Bestuurscrisis Rijksuniversiteit
Leiden van 31 mei 1994, Uitleg, no. 17, WO/PR-94027646 (Stb. 1994, 480)

- Instellingsbeschikking Commissie Onderzoek Bestuurscrisis THD van 4
november 1983, HW/IW/A 428.162

- Instellingsbesluit Voorbereidingscommissie part-time hoger onderwijs van 18
maart 1983 nr O en A/EFF/2-76026 (Stcrt 1983, 83)

- Instellingsbeschikking Commissie Vooronderzoek Beleidsproblematiek Hoger
Onderwijs van 5 januari 1977 nr HW/OS 296.598

- Installatie Commissie Post-Academisch Onderwijs-Welzijnswerk door de
staatssecretaris op 26 februari 1976

- Instelllingsbeschikking Commissie Samenwerking HTO-TWO van 6 februari
1975 (Stcrt. 35), nr BVO/SFO-129705

- Instellingsbeschikking Adviescommissie wijziging wetten van 1 september 1975.
nr DGWO/JZWO 270806 (Stcrt. 1975, 172)

- Installatie Adviescommissie Studierichting Sociaal-Culturele Wetenschappen in
1975

- Installatie door de staatssecretaris van de adviescommissie toelatings-
criteria wetenschappelijk onderwijs op 10 november 1975

- Instellingsbeschikking van 25 juni 1975 overlegorgaan pao (post-academisch
onderwijs) geneeskunde, nr DGWO/OWWO/IS 266340 (Stcrt. 1975, 132)

- WUB, Instelling Commissie voor bestuurshervorming WUB 1970 (Stb. 1970,
601), art. 56 lid 1

- Instellingsbeschikking Commissie Ontwikkeling Wetenschappelijk Onderwijs
(Commissie de Moor) van 24 november 1970, DGW 194.148 (Stcrt. 1970, 232)
zoals gewijzigd bij beschikking van 6 april 1973, DGW/AZW 231.931 (Stcrt
1973, 189) in Commissie Ontwikkeling Hoger Onderwijs
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- Instellingsbesluit Commissie reken- en informatieverwerkende apparatuur bij het
wetenschappelijk onderwijs (Stcrt. 1966, 217) zoals gewijzigd bij beschikking
van 5 februari 1976, nr DGHW/02WO 278533 (Stcrt. 1976, 35)

15.
Actor: Ad-hoc commissies ingesteld door de minister van Onderwijs inzake wetenschappelijk

onderwijs
Handeling: het adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten aanzien van het nationale

wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag: interviews

WUB (Stb. 1970, 601), art. 56 lid 2 en 3
Produkt: rapport

16.
Actor: Centrale Commissie voor Aanmelding en Plaatsing
Handeling: het adviseren van de ministers van Onderwijs en Landbouw inzake wetenschappelijk

onderwijs
Periode: 1972-1993
Grondslag: Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en

het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende
regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking
aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170), art. 10

Produkt: advies

17.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de Kroon/ minister van Onderwijs over het wetenschappelijk

onderwijs
Periode: 1960-1985
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 43 lid 1

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 6 lid 3
Produkt: rapport
N.B. I: dit gebeurt desgevraagd of uit eigen beweging.
N.B. II: vanaf 1970 adviseerde de Raad tevens de Kroon

18.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van universiteiten en hogescholen over het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1970-1985
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 43 lid 1
Produkt: rapport
N.B.: dit gebeurt desgevraagd of uit eigen beweging.

19.
Actor: Adviesraad voor het Hoger Onderwijs
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1985-1991
Grondslag: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt

no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, art. 3 lid 1
Produkt: jaarverslag

20.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het Hoger Onderwijs- en Onderzoek

Plan (HOOP)
Periode: 1993 -1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.4 lid 2
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Produkt: advies

21.
Actor: Adviesorganen zoals de SER, de Adviescommissie Onderwijsaanbod en de Ad-

viesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid
Handeling: het adviseren aan de Minister van Onderwijs over het Hoger Onderwijs- en Onderzoek

Plan (HOOP)
Periode: 1993 -1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.4 lid 2
Produkt: advies

22.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid inzake het nationale

wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960 -
Grondslag: interviews

WHW (Stb. 1992, 593) art 2.3 lid 1
Produkt: beleidsnota’s, beleidsnotities, rapporten, adviezen

- Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan (HOOP) 1994, 1996
- Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (HOAK) 1985

5.1.6 Ontwikkelen van internationaal beleid
Afgezien van de ambtsperiode van Pais, 1973 - 1977, richtte het wetenschappelijk onderwijsbeleid zich
tot beginjaren ‘90 vooral op nationaal niveau. Met de ontwikkeling van de Europese Unie kwamen er
steeds meer grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s. De ontwikkeling van het internationale
beleid wordt in deze paragraaf beschreven, de uitvoering ervan in het hoofdstuk Internationalisering
van het wetenschappelijk onderwijs.

23.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van commissies die adviseren over (aspecten van) het te voeren  beleid

ten aanzien van het internationale wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: beschikking

24.
Actor: Ad-hoc commissies ingesteld door de minister van Onderwijs inzake wetenschappelijk

onderwijs
Handeling: het adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten aanzien van het inter-

nationale wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: rapport

- Ministerie van OCenW, Beleidsgerichte studies. Hoger Onderwijs en Weten-
schappelijk Onderzoek 45. Programme Uniqueness and Diversity in the Border
Regions of Neighbouring Countries. Maart 1997.

N.B.: Het gaat hier om ad-hoc commissies zoals bijvoorbeeld de internationale overleggroepen ter
bestudering van de bekostiging hoger onderwijs, kwaliteitszorg, de overgang van secundair naar hoger
onderwijs en de structuur van hoger onderwijjs

25.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het voorbereiden, mede-vaststellen en coördineren van het beleid inzake het

internationale wetenschappelijk onderwijs
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Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: nota’s

- Onbegrensd talent (1997)
- Grenzen Verleggen. Nota internationalisering van het onderwijs. TK, 1991-1992,

no 22454
- Onderwijs en Wetenschappen en de Europese interne markt (1989)

26.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van nationale programma’s ten aanzien van het internationale weten-

schappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: besluit, stimuleringsregeling
N.B.: het betreft hier programma’s als:
- grensoverschrijdende samenwerking hoger onderwijs (GROS-HO) 1997-2000
- STIR, 1987-1997, waaronder STIR Japan
- Japan Prijswinnaarsprogramma, 1997-
- Export HO, 1997-

27.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het deelnemen aan internationale programma’s ten aanzien van het internationale

wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: notities
N.B.: het gaat om programma’s ten behoeve van de mobiliteit en uitwisseling van studenten zoals:
SOCRATES en LEONARDO (1995) en ERASMUS en COMMETT. Maar ook om het programma
EURYDICE (1980) dat zich richt op de uitwisseling van informatie over onderwijs in de EU.

5.1.7 Evalueren van beleid

28.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van commissies die adviseren over de evaluatie van het wetenschappelijk

onderwijsbeleid
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: beschikking

- Beschikking van de Staatssecretaris van OenW van 10 juni 1993, Uitleg, OenW-
Regelingen, no 17, WO/PR-93029083, instelling externe commissie
herstructurering bouwkunde wetenschappelijk onderwijs

29.
Actor: Ad-hoc commissies ingesteld door de minister van Onderwijs inzake wetenschappelijk

onderwijs
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over de evaluatie van het weten-

schappelijk onderwijsbeleid
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: advies

30.
Actor: Academische Raad
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Handeling: het uitbrengen van verslag aan de minister van Onderwijs over de ontwikkeling van het
wetenschappelijk onderwijs aan de universiteiten

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 6 lid 2
Produkt: rapport
N.B.: dit gebeurt ieder kwartaal

31.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het evalueren van de inhoud en de effecten van het algemene nationale weten-

schappelijk onderwijsbeleid
Periode: 1960-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art. 16.84

Grondwet (Stb. 1972, 193), art. 23 lid 8
Produkt: rapport/verslag aan de Staten-Generaal
N.B.: de Minister moet krachtens de Grondwet jaarlijks aan de Staten-Generaal verslag doen over de
staat van het onderwijs. Vijf jaar na inwerkingtreding dient de WHW geëvalueerd te worden.

32.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het evalueren van de organisatie van het wetenschappelijk onderwijs beleidsvorming

en uitvoering
Periode: 1960-
Grondslag: Grondwet (Stb. 1972, 193), art. 23 lid 8
Produkt: rapport

- Ministerie van OenW. Achtergrondstudies Hoger Onderwijs en Wetenschap-
pelijk onderzoek 8. Verkenningscommissies tussen veld en overheid. Evaluatie-
onderzoek verkenningscommissies (Den Haag, 1991)

33.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het mede-evalueren in internationaal verband van het algemene internationale

wetenschappelijk onderwijsbeleid
Periode: 1960-
Grondslag: Grondwet (Stb. 1972, 193), art. 23 lid 8
Produkt: rapport

- evaluatie LEONARDO en SOCRATES

34.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van periodieke verslagen inzake ontwikkelingen inzake het weten-

schappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: jaarverslagen, kwartaalverslagen, maandverslagen

35.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel

informeren van de Kamers der Staten-Generaal inzake het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: brieven, notities

36.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het verstrekken van informatie aan de Commissies voor de Verzoekschriften van de

Staten Generaal, aan overige kamercommissies en aan de Nationale Ombudsman
naar aanleiding van klachten van burgers inzake ontwikkeling inzake het
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wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag: brieven, notities

37.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het beslissen op beroepschriften naar aanleiding van beschikkingen inzake het

wetenschappelijk onderwijs en het voeren van verweer in beroepschriftenprocedures
voor de Raad van State en/of de kantonrechter

Periode: 1975-
Grondslag:
Produkt: beschikkingen, verweerschriften

N.B.I: voor 1975, de invoering van de Wet AROB, was de administratieve rechtsgang in afzonderlijke wetten geregeld.
In dit onderzoek staan desbetreffende handelingen voor 1975 bij het onderwerp waar zij betrekking op
hebben.
N.B.II: voor een uitgebreide verhandeling van de administratieve rechtsgang van de burger raadplege
men het RIO betreffende de Raad van State15.

5.1.8 Verstrekken van informatie

38.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het beantwoorden van vragen van individuele burgers, bedrijven en instellingen inzake

het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkten: brieven, notities

5.2 Regelgeven van het wetenschappelijk onderwijs

5.2.1 Regelgeven van nationaal beleid

39.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag: Grondwet, art 23
Produkt: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO-1), 22 december 1960,  Stb.  1960,

559
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO-2),  25 september 1985, Stb. 1985,
562
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW),  8 oktober
1992, Stb. 1992, 593

5.2.2. Regelgeven van internationaal beleid

                                                
15 Driemaal ‘s Raads Recht. Een institutioneel onderzoek naar de taakgebieden van de Raad van
State, (1940) 1945-1990 (samenstelling: drs A. Spieksma en drs L. Verbeek; ISBN 90-74442-20-X) ‘s-
Gravenhage 1994. PIVOT-rapport nr 17.
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40.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het leveren van bijdragen via EU-organen ter regelgeving van het wetenschappelijk

onderwijs
Periode: 1960-
Grondslag: Grondwet (Stb. 1972, 193), art 23.
Produkt: notities

5.3 Internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs

5.3.1. Subsidieverstrekking aan internationale instellingen voor wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek
Bij de nationale programma’s voor mobiliteit en uitwisseling van studenten en docenten heeft de
overheid een initiërende en voorwaardescheppende rol. De uitvoering ligt bij de intermediairen, zoals
NUFFIC. De rolverdeling wordt neergelegd in bestuurlijke overeenkomsten.
In de Rijksbegroting 1997, Hoofdstuk VIII, nr 2 worden de volgende internationale instellingen voor
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek genoemd:
- Stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs

(NUFFIC);
- Internationale Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE);
- Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS);
- Stichting Maastricht School of Management (RVB/MSM);
- Institute of Social Studies (ISS);
- Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekaartering en Aardkunde (ITC);
- Stichting Afrika Studiecentrum (ASC);
- United Nations University Maastricht (UNU).

In dit hoofdstuk worden universiteiten ook met de term ‘instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek’ aangeduid.

Zo is eind jaren ‘80 het stimuleringsprogramma STIR van start gegaan. STIR, het Nederlands
Stimulerings Programma, waaronder het specifieke stimuleringsprogramma STIR-Japan, beoogde 
studenten en docenten de mogelijkheid te bieden om naar het buitenland te gaan. De minister van
Onderwijs gaf subsidie aan NUFFIC. Samen met NUFFIC stelde de minister regels op volgens welke
universiteiten gesubsidieerd konden worden. In het kader van STIR konden universiteiten van het
NUFFIC subsidie ontvangen voor het opzetten van internationale afdelingen, voor het opzetten van
internationale onderwijs-programma’s en het geven van beurzen aan studenten en docenten. De
universiteiten ontvingen deze subsidie op basis van een projectvoorstel.

In 1992 ging het Japan Prijswinnaars Programma van start. Hierbij kregen de 20 beste studenten van
een bepaald jaar een beurs via het NUFFIC uitgereikt om eerst bij de RU Leiden 3 maanden Japans te
leren en daarna negen maanden in Japan te studeren. Dit programma had als doel de kennis over het
internationale bedrijfsleven te vergroten.

In 1997 ging het programma Export-HO van start. In dit programma subsidieert de minister van
Onderwijs het opzetten van onderwijsprogramma’s voor studenten uit Zuid-Oost Azië door
Nederlandse universiteiten. De universiteiten doen projectvoorstellen die al dan niet gehonoreerd
worden.

41.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het sluiten van overeenkomsten met instituten voor internationaal weten-schappelijk

onderwijs en onderzoek inzake hun taakuitvoering
Periode: 1960-
Grondslag: interview
Produkt: bestuurlijke overeenkomsten
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42.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het verstrekken van subsidies aan instituten voor internationaal wetenschappelijk

onderwijs en onderzoek
Periode: 1960-
Grondslag: Rijksbegroting, Hoofdstuk VIII, 1960-1997
Produkt: beschikking

5.3.2 Verstrekking van beurzen aan internationale studenten

43.
Actor: Nuffic
Handeling: het verstrekken van beurzen aan studenten in het wetenschappelijk onderwijs die in

het buitenland willen studeren
Periode: 1960-
Grondslag: Bestuurlijke overeenkomsten 
Produkt: beschikking

5.3.3 Internationale samenwerking in aangrenzende gebieden
De samenwerking tussen universiteiten uit aangrenzende gebieden wordt mede aangestuurd door het
grenslandenbeleid. Universiteiten moeten komen tot uitwisseling van studenten en personeel en
gezamenlijke ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en opleidingen. Zo heeft de Maastrichtse
Universiteit een overeenkomst gesloten met de Reinisch Westfalische Technische Hochschule. De
Nederlandse bijdrage aan de samenwerkingsverbanden komt uit het Grenslanden Stimuleringsfonds.
De minister keurt de projectvoorstellen van universiteiten goed en verleent op basis hiervan subsidies.

44.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het verstrekken van subsidie aan universiteiten in het kader van de internationale

samenwerking in aangrenzende gebieden
Periode: 1997-
Grondslag: Rijksbegroting, Hoofdstuk VIII, 1997 
Produkt: beschikking

5.3.4 Inschrijving van buitenlandse studenten aan een Nederlandse universiteit

45.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het verbod van inschrijving van niet-

Nederlanders aan bekostigde universiteiten, interuniversitaire instituten en de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 36 lid 6

Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.
1975, 656), art 77 lid 6
Wet van 3 juli 1974 houdende wijziging van de WWO-1 (inschrijving, collegegeld-
heffing en toelating tot het afleggen van examens, Stb. 1974, 421) art. 77bis lid 3
Wet van 6 juli 1972, houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1972, 356), art. 95 lid 3
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 77 lid 6

Produkt: K.B.
- K.B. houdende inschrijving buitenlandse studenten voor geneeskunde,

tandheelkunde en diergeneeskunde. Stcrt 1983, 144
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N.B. I: dit geldt vanaf 1972 de bijzondere universiteiten
N.B. II: bij een dergelijk geval is inschrijving slechts mogelijk op grond van een machtiging van de
minister van Onderwijs
N.B. III: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

46.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het aantal niet-Nederlanders dat zich mag inschrijven aan

bekostigde universiteiten en de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
Periode: 1975-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 36 lid 6

Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.
1975, 656), art 77 lid 6

Produkt: K.B.
- K.B. houdende inschrijving buitenlandse studenten voor geneeskunde,

tandheelkunde en diergeneeskunde. Stcrt 1983, 144
N.B.: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

47.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het machtigen van niet-Nederlanders om zich in te schrijven aan bekostigde

universiteiten, interuniversitaire instituten en de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 36 lid 6

Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.
1975, 656), art 77 lid 6
Wet van 3 juli 1974 houdende wijziging van de WWO-1 (Inschrijving, collegegeld-
heffing en toelating tot het afleggen van examens (Stb. 1974, 421) art. 77bis lid 3
Wet van 6 juli 1972 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1972, 356), art. 95 lid 3
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 77 lid 6

Produkt: beschikking
N.B. I: dit geldt vanaf 1972 de bijzondere universiteiten en hogescholen
N.B. II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

48.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het toewijzen van plaatsen aan aanstaande studenten uit de Nederlandse Antillen en

Aruba
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.53 lid 2
Produkt: Regeling van de Staatssecretaris van OenW van 5 mei 1994, Uitleg, OenW-

Regelingen, no 13, WO/PR-94013394 tot vaststelling van het aantal plaatsen voor en
de plaatsing van aanstaande studenten uit de Nederlandse Antillen en Aruba

5.3.5 Harmonisering Nederlandse opleidingen met buitenlandse opleidingen

5.3.5.1 examens

49.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de lijst met buitenlandse

getuigschriften die toegang geven tot examens aan Nederlandse universiteiten
Periode: 1963-1988
Grondslag: Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van het Academisch Statuut (Stb.

1981, 653), art. 66 lid 1
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Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut
(Stb. 1963, 380), art. 207 lid 1

Produkt: advies

50.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de lijst met buitenlandse

getuigschriften die toegang geven tot examens aan Nederlandse universiteiten
Periode: 1981-1985
Grondslag: Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van het Academisch Statuut (Stb.

1981, 653), art. 66 lid 1
Produkt: advies

51.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een lijst met buitenlandse getuigschriften die toegang geven tot

examens aan Nederlandse universiteiten en hogescholen
Periode: 1963-1988
Grondslag: Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van het Academisch Statuut (Stb.

1981, 653), art. 66 lid 1
Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut
(Stb. 1963, 380), art. 207 lid 1

Produkt: beschikking
- Beschikking van 2 augustus 1984, nr HW/AS/T-436.750 houdende toelating tot

universitaire examens in Nederland
- Beschikking van 1 december 1980, nr HW/AS/T-373.453 houdende toelating tot

universitaire examens op grond van Antilliaanse of buitenlandse getuigschriften
- Beschikking van 6 maart 1979, nr. HW/AS/T/338.378 houdende aanvulling

beschikking inzake toelating tot universitaire examens op grond van in de
Nederlandse Antillen of in het buitenland afgegeven getuigschriften

- Beschikking van 21 juni 1976, nr HW/AS/T/283.336 houdende toelatings-
vereisten universitaire examens

- Beschikking van 23 juni 1970, nr DGW 193999 houdende toegang aan
universiteiten en hogescholen voor bezitters van niet Nederlandse diploma’s
(Stcrt. 1970, 139)

52.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van toestemming aan een bezitter van een buitenlands getuigschrift dat niet

op vermeld staat op desbetreffende lijst om een examen aan Nederlandse
universiteiten af te leggen

Periode: 1963-1988
Grondslag: Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van het Academisch Statuut (Stb.

1981, 653), art. 67 lid 2
Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut
(Stb. 1963, 380), art. 208 lid 1

Produkt: bechikking

53.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de lijst met getuigschriften van

buitenlandse opleidingen die vrijstelling geven voor examens aan Nederlandse
universiteiten en hogescholen

Periode: 1963-1988
Grondslag: Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van het Academisch Statuut (Stb.

1981, 653), art. 76
Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut
(Stb. 1963, 380), art. 200

Produkt: advies
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54.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de lijst met getuigschriften van

buitenlandse opleidingen die vrijstelling geven voor examens aan Nederlandse
universiteiten en hogescholen

Periode: 1981-1985
Grondslag: Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van het Academisch Statuut (Stb.

1981, 653), art. 76
Produkt: advies

55.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een lijst met buitenlandse getuigschriften die vrijstelling geven voor

examens aan Nederlandse universiteiten
Periode: 1963-1988
Grondslag: Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van het Academisch Statuut (Stb.

1981, 653), art. 76
Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut
(Stb. 1963, 380), art. 200

Produkt: beschikking
- Beschikking van 2 augustus 1984, nr HW/AS/T-436.749 houdende vrijstelling

universitaire examens
- Beschikking van 3 december 1981, nr HW/AS/T-372.615 houdende vrijstelling

van examens aan een Nederlandse universiteit of hogeschool voor bezitters van
buitenlandse getuigschriften

- Beschikking van 28 mei 1976, nr HW/AS/T/283.337 houdende vrijstelling van
universitaire examens

- Beschikking van 20 augustus 1974, nr DGWO/OWWO/AS2/245.912 houdende
wederzijdse erkenning van in Nederland en West-Duitsland afgelegde examens
en verrichte studies (Stcrt 1974, 215)

- Regeling van 22 mei 1973, nr DGW/AZW 233433 houdende wederzijdse
erkenning universitaire examens en studies Nederland - West-Duitsland (Stcrt.
1973, 185)

- Beschikking van 21 februari 1971, nr DGW 200.076 houdende gelijkstelling
universitaire examens (Stcrt 1971, 94)

- Beschiiking van 23 juni 1970, nr DGW 192.505 houdende vrijstelling van
examens of gedeelten van examens aan universiteiten of hogescholen (Stcrt
1970, 139)

56.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van vrijstelling voor een examen dat niet op vermeld staat op de des-

betreffende lijst met buitenlandse getuigschriften
Periode: 1963-1988
Grondslag: Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van het Academisch Statuut (Stb.

1981, 653), art. 77
Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut
(Stb. 1963, 380), art. 201 lid 1 en 3

Produkt: beschikking

5.3.5.2 titels

57.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het aanwijzen van een examen aan een buitenlandse instelling voor wetenschappelijk

onderwijs op grond waarvan men een in Nederland wettelijk beschermde titel mag
dragen
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Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.23 lid 2
Produkt: ministeriële regeling

58.
Actor: Informatie Beheer Groep
Handeling: het toestaan een in Nederland wettelijk beschermde titel te voeren na het behalen van

een examen aan een buitenlandse universiteit
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.23 lid 3
Produkt: beschikking

5.3.5.3 opleidingsvereisten voor uitoefening bepaalde beroepen
Voor bepaalde Nederlandse beroepen gelden opleidingsvereisten, zoals bijvoorbeeld voor advocaten
en architecten. Een onderdaan uit een andere EG-lidstaat, kan slechts met een EG-verklaring in
aanmerking komen voor het uitoefenen van een dergelijk beroep in Nederland. Deze verklaring wordt
afgegeven door de Minister van Onderwijs of door een door hem aangewezen autoriteit. Bij het
verstrekken van de verklaring worden persoonlijke omstandigheden van de aanvrager en diens
professionele kwaliteiten beoordeeld. In het laatste geval kan er gevraagd worden een
aanpassingsstage te volgen of een proeve van bekwaamheid af te leggen.

59.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de gelijkstelling van een

buitenlands getuigschrift met een Nederlands wat betreft de onderwijsbevoegdheid
Periode: 1963-1981
Grondslag: Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut

(Stb. 1963, 380), art. 220 lid 1
Produkt: advies

60.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het gelijkstellen van een buitenlands getuigschrift met een Nederlands wat betreft de

onderwijsbevoegdheid
Periode: 1963-1981
Grondslag: Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut

(Stb. 1963, 380), art. 220 lid 1
Produkt: ministerieel besluit

61.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van een algemeen stelsel van

erkenning van in de E.G. behaalde diploma’s 
Periode: 1993-
Grondslag: Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21

december 1988 betreffende een algemeen stelsel van hoger-onderwijsdiploma’s
waarmee beroepsopleidingen van tenminste drie jaar worden afgesloten (PbEG L 019)

Produkt: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van
erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-
onderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden
afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, Stb.  1993, 29)

62.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het verstrekken van een EG-verklaring aan een onderdaan van een EG-Lid-Staat die

toelating tot een beroep in Nederland verlangt waarvoor een wetenschap-pelijke
opleiding vereist is

Periode: 1993-
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Grondslag: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van
erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-
onderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden
afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, Stb. 1993, 29), art.
6

Produkt: beschikking

63.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het delegeren van de bevoegdheid tot verstrekking van een EG-verklaring tot toelating

van een beroep in Nederland waarvoor bepaalde opleidingsvereisten zijn gesteld
Periode: 1993-
Grondslag: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van

erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-
onderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden
afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, Stb. 1993, 29) art.
6

Produkt: amvb

64.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het aanwijzen van beroepen waarbij een uitzondering gemaakt kan worden op het

keuzerecht van de aanvrager van de EG-verklaring een aanpassingsstage te volgen of
een proeve van bekwaamheid af te leggen

Periode: 1993-
Grondslag: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van

erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-
onderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden
afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, Stb. 1993, 29)  art.
10 lid 6

Produkt: amvb

65.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van regels ten aanzien van de aanvraag tot het verkrijgen van een EG-

verklaring, de aanpassingsstage en de proeve van bekwaamheid tot toelating van een
beroep waarvoor in Nederland vooropleidingseisen gesteld zijn

Periode: 1993-
Grondslag: Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een algemeen stelsel van

erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-
onderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden
afgesloten (Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s, Stb. 1993, 29) ,
art. 11

Produkt: ministeriële regeling, o.a.:
- Regeling van de Staatssecretaris van OenW van 17 mei 1994, Uitleg, OenW-
Regelingen,  no. 14, AB/IE-94003260, inzake onderwijsbevoegdheid lidstaten

5.4 Planning en bekostiging instellingen van wetenschappelijk onderwijs, 1960 - 1993

Dit hoofdstuk behandelt de planning van het wetenschappelijk onderwijs en de bekostigingsrelatie
tussen de minister van Onderwijs en de openbare en bijzondere universiteiten van 1960 tot 1993.
Gedurende deze periode hing planning en bekostiging van het wetenschappelijk onderwijs nauw
samen. Met de invoering van de WHW (Stb, 1992, 593) in 1993 veranderde de bekostigingsstructuur
dermate dat er een apart hoofdstuk aan is gewijd.

Met de invoering van de WWO-1 (Stb. 1960, 559) verkregen de universiteiten rechtspersoonlijkheid en
dientengevolge een eigen financieel beheer. De rechtspersoonlijkheid van de openbare universiteiten
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baande de weg voor een ongedeeld beheer op financieel gebied, waarbij alle baten en lasten op een
afzonderlijke begroting en jaarrekening konden worden verantwoord.
Voorts was in deze wet een subsidieregeling voor de bijzondere universiteiten en de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam opgenomen.

De planning van de bekostiging van universiteiten werd ingezet door het ontwikkelingsplan van de
universiteiten. Na de invoering van de WWO-1 in 1960 stelden de universiteiten deze eens in de vier
jaar op. Hierin zetten zij plannen inzake de ontwikkeling van het onderwijs en de weten-
schapsbeoefening uiteen. Deze toekomstplannen werden aan de minister en de Academische Raad
toegezonden. Zij gingen vergezeld van een kostenraming. De Academische Raad boordeelde niet het
financiële doch het onderwijs- en wetenschapsaspect. De Raad beschouwde de plannen in onderling
verband en bracht zijn oordeel ter kennis van de minister.
Naast de ontwikkelingsplannen stelden de universiteiten van 1960 tot 1986 een financieel schema op.
Dit bevatte een raming van inkomsten en uitgaven t.b.v.:
a. voorzieningen voor het onderwijs Eerste Fase;
b. voorzieningen voor het onderwijs Tweede Fase;
c. voorzieningen voor het onderzoek;
d. overige voorzieningen (incl. studentenvoorzieningen);
e. investeringen in gebouwen en terreinen. 
Deze werden echter alleen bij de Minister ingediend, niet bij de Academische Raad. Het finan-cieel
schema is de financiële vertaling van het ontwikkelingsplan. Aangezien de financiële verhouding
tussen de verschillende universiteiten en het Rijk te divers was, vond men het onwenselijk deze in
objectieve wettelijke regelingen te vatten. Daarom stelde de minister, op basis van de
ontwikkelingsplannen en financiële schema van de universiteiten een algemeen financieel schema op,
dat aan de Staten-Generaal werd voorgelegd.

De volgende stap in de bekostigingsrelatie was de begroting. Met de invoering van de WWO-1 in 1960
werd de goedkeuringsprocedure van de begroting van universiteiten vastgelegd. Tot 1986 was er
sprake van een vraagbegroting. De universiteiten stelden een begroting op die vervolgens werd
goedgekeurd door de minister. De rijksbijdrage werd afzonderlijk vastgesteld.
Er was geen juridische link tussen het algemeen financieel schema en de begrotingen van de
universiteiten. Wel diende dit algemene schema als leidraad te dienen voor de begroting. De
definitieve goedkeuring van de begroting geschiedde nadat de rijksbijdrage was vastgesteld. Een
voorlopige goedkeuring werd verleend zodra de ontwerp-rijksbijdrage was vastgesteld. Aan de
goedkeuring ging overleg met de universiteiten vooraf.

Voor de invoering van de WWO-1 in 1960 was er discussie over de vraag of universiteiten via lump-
sum bekostigd zouden worden. Met de WWO-1 is daar niet voor gekozen. De rijksbijdrage heeft wel
het karakter van lump-sum: een bedrag voor de gewone dienst en voor de kapitaaldienst. Echter de
Staten-Generaal besprak de algemene schema’s en bij afwijking daarvan diende de minister
uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Staten-Generaal. Een zuivere lump-sum bekostiging lag
niet in de bedoeling.
De idee van universiteiten om de wetenschappelijke activiteiten van het wetenschappelijk kader wel
volgens lump-sum te bekostigen, stuitte op grote bezwaren van de minister. Hij vermoedde het
ontstaan van grote interne moeilijkheden binnen de universiteit als het aan de curatoren zou liggen het
lump-sum bedrag onder de verschillende wetenschappers te verdelen.

De inkomsten van de openbare en bijzondere universiteit bestonden uit:
- een jaarlijkse bijdrage uit de openbare kas;
- de inschrijvings-,  college- en examengelden;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- inkomsten uit bewezen diensten;
- inkomsten uit vermogen;
- andere inkomsten.

De bijdrage uit de openbare kas aan de universiteiten kwamen ten laste van het Rijk. De bijdrage aan
de Gemeentelijke universiteit te Amsterdam kwam tot 1970 voor 95% ten laste van het Rijk en voor 5%
ten laste van de gemeente Amsterdam. Hierop was echter één uitzondering te maken: de kosten van
de studentenvoorzieningen kwamen geheel ten laste van het Rijk. Deze moesten op dezelfde wijze
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verleend worden als bij de rijksuniversiteiten.

De inkomsten van het academisch ziekenhuis bestond uit:
- verpleeggelden;
- een jaarlijkse bijdrage uit de openbare kas;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- inkomsten uit bewezen diensten;
- inkomsten uit vermogen;
- andere inkomsten.

Bijzondere universiteiten kregen tot 1970 jaarlijks een bijdrage van 95% van de nettokosten met
inachtneming van het volgende:

- de nettokosten van de uitrusting en het bestand van een universiteit waren niet hoger dan de
heersende opvatting bepaalde;

- als de universiteit additionele kosten aan wetenschap en onderwijs maakte, konden deze
door de minister op dezelfde voet worden bekostigd. Hij beoordeelde of het paste in geheel
der onderwijsvoorzieningen;

- onder nettokosten werd verstaan het verschil tussen inkomsten en uitgaven welke
voortvloeiden uit het beheer van de universiteit van de algemene dienst, van het onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek en van het ziekenhuis. Onder uitgaven viel ook de waarde van
terreinen en gebouwen die al in het bezit van de vereniging of stichting waren voordat zij voor
universitaire doeleinden werden gebruikt;

- de rijksbijdragen voor de investeringen en de ingebruikneming konden over een aantal jaar
verspreid worden;

- als gebouwen en terreinen die (gedeeltelijk) zijn bekostigd door het Rijk werden verkocht of
verhuurd dan werden de inkomsten daarvan in mindering gebracht op de rijksbijdrage;

- de Minister kon bepalen dat een bepaalde uitgave op de begroting niet in aanmerking kwam
voor een rijksbijdrage.

Ook hier gold, evenals bij de Gemeentelijke universiteit Amsterdam, dat de studentenvoorzieningen
door het Rijk betaald werden, op dezelfde voet als bij de openbare universiteiten.

In de WWO-1 werd bepaald dat inkomsten uit erfstellingen, schenkingen, legaten en vermogen bij de
vaststelling van de rijksbijdragen buiten beschouwing bleven. Zo zouden eventuele donateurs eerder
geneigd zijn giften aan de universiteiten te verlenen.

Met de wijziging op de WWO-1 uit 1970 (Bekostigingswet, Stb. 1970, 494) kwam het bijzonder
onderwijs in aanmerking voor exact dezelfde bekostigingsregelingen als het openbaar onderwijs. Met
de gelijkstelling van bijzonder met openbaar wetenschappelijk onderwijs en de stijging van de
studentenaantallen, stegen de uitgaven aan het wetenschappelijk onderwijs aanzienlijk.
Vanwege de hoge kosten van het wetenschappelijk onderwijs werd de planning en financiering van het
hoger onderwijs onderwerp van beleidsnotities. Zo kwam de minister van Onderwijs in 1975 met de
Nota Planning Hoger Onderwijs (TK 74-75, 13401) waarin hij voorstellen deed ter verbetering van de
bugetteringstechnieken en planningsinstrumenten als overleg en meerjarenplanning. Planning, een
procesmatige aanpak, kwam centraal te staan. Hierdoor raakte het financieel schema en de
vraagbegroting in ongebruik. Het ontwikkelingsplan veranderde van karakter. Autonomie en kwaliteit
stond voorop. Dit wilde men bereiken door detailbemoeienis van het ministerie te beperken. Na 1986
diende de planning voor de verschillende soorten hoger onderwijs geïntegreerd te worden
De Adviesgroep Planning (AGP) stelde de werkgroep Wetgeving met betrekking tot planning Hoger
Onderwijs (AWP) in. Deze werkgroep ontwierp naast een nieuw planningssysteem eveneens een
nieuw bekostigingssysteem dat met de Invoeringswet WWO (Stb. 1986, 388) van kracht werd. De
coördinatie kwam in handen van het Planning Overleg Orgaan (POO) waar het HBO ook onderdeel
van uit maakte.

Met de Invoeringswet WWO-2 (Stb. 1986, 388) verviel dus het wettelijk voorgeschreven financieel plan
en het algemeen financieel schema, behalve voor de academische ziekenhuizen. Hoewel de algemene
financiële schema’s later wederom zijn ingevoerd, hebben zij echter een andere functie dan de
genoemde financiele schema’s. Het huidige algemene financiële schema is immers niet gebaseerd op
wettelijk voorgeschreven financiele schema’s van de universiteiten en zij geven derhalve geen
overzicht van wensen van de universiteiten.
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Het ontwikkelingsplan bleef bestaan. Op grond van deze plannen stelt de minister van Onderwijs voor
een tijdvak van tenminste vier jaren het overheidsplan op. Dit overheidsplan bevat in ieder geval:

- een verslag van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs sedert het voorgaande
plan alsmede een beoordeling daarvan;

- een overzicht van omstandigheden die van belang zijn voor het ten aanzien van het
wetenschappelijk onderwijs te voeren beleid;

- een overzicht van gegevens die van belang zijn voor het ten aanzien van het weten-
schappelijk onderwijs te voeren beleid, daaronder begrepen, voor zover beschikbaar,
gegevens met betrekking tot de belangstelling van aanstaande studenten, de maat-
schappelijke behoeften aan afgestudeerden en aan wetenschappelijk onderzoek en de
taakvervulling van de universiteiten;

- beleidsvoornemens van de minister van Onderwijs en de bekostiging.

In de jaren dat er geen overheidsplan wordt vastgesteld, stellen de universiteiten wel een
ontwikkelingsplan vast. Dit plan bevat de:

- beleidsvoornemens en een opsomming van de taken waarvoor zij bekostiging van de
minister verlangen;

- voornemens voor samenwerking met andere universiteiten;
- een raming van de financiële gevolgen  van de voornemens en de huisvesting- en

investeringsbehoeften.

Aangezien de rijksbijdrage niet meer op basis van de vraagbegroting bepaald werd, berekende men de
rijksbijdrage door middel van bekostigingsmodellen. Men hanteerde het Plaatsen-Geld-Model (PGM),
later aangevuld met het Overige-Lasten-Model (OLM). Deze modellen werden vanwege hun
complexiteit met de invoering van de WHW in 1993 vervangen.
Met het nieuwe bekostigingssysteem werden instellingen primair bekostigd op basis van het aantal
ingeschreven studenten volgens de afgesproken curriculum-profielen waarbij voor het
wetenschappelijk onderwijs een student-onafhankelijk plafond gold. Het was aan de instellingen te
bepalen welke activiteiten zij wil financieren. Twee beperkingen golden:

- de activiteiten dienden binnen het werkterrein van de sector te vallen;
- de minister kon ingrijpen als er sprake was van schade van de doelmatigheid op het macro-

niveau. Aangezien de minister verantwoordelijk bleef voor de doelmatigheid van besteding
van overheidsgelden toestte hij de doelmatigheid en de kwaliteit van het beleid van de
universiteiten. Het ingrijpen geschiedde met de negatieve verklaring van bekostiging. Dit
hield in dat de minister -vooraf of achteraf- verklaarde dat bepaalde taken niet voor
bekostiging in aanmerking komen. Tegen de verstrekking van een negatieve verklaring was
Kroonberoep mogelijk.

De tegenhanger van de negatieve verklaring van bekostiging is de specifieke stimulering. Hierbij
kregen instellingen extra middelen om bepaalde taken te financieren. Deze gelden maakten deel uit
van het revolvin fund.

De bekostiging van academische ziekenhuizen verliep minder modelmatig. Ook voor de Open
Universiteit golden andere regels, De OU bestond immers net een jaar en er waren te weinig
ervaringsfeiten bekend op basis waarvan bekostigingsmodellen geformuleerd konden worden.

5.4.1 Taakverdeling tussen universiteiten

66.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over de taakverdeling binnen en tussen

bekostigde universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1970-1985
Grondslag: Wet van 18 mei 1984, houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor

taakverdeling in het WO (Tijdelijke wet taakverdeling WO, Stb. 1984, 255), art. 2 lid 1
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494) , art.
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96ter lid 4
Produkt: advies

67.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over de taakverdeling binnen en tussen

bekostigde universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1984-1987
Grondslag: Wet van 18 mei 1984, houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor

taakverdeling in het WO (Tijdelijke wet taakverdeling WO, Stb. 1984, 255), art. 2 lid 1
Produkt: advies

68.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van de taakverdeling binnen en tussen bekostigde universiteiten
Periode: 1970-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 185 lid 5

Wet van 18 mei 1984, houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor
taakverdeling in het WO (Tijdelijke wet taakverdeling WO, Stb. 1984, 255), art. 2 lid 1
Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12
november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1981, 137), art 96ter lid 3
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art.
96ter lid 4

Produkt: ministerieel besluit
N.B.: de minister hoort de Academische Raad. Na 1981 pleegt hij hierover eerst overleg met de
curatoren. Van 1984 tot 1987 dient de minister van Volksgezondheid in te stemmen met de
taakverdeling van academische ziekenhuizen.

69.
Actor: Minister van Volksgezondheid
Handeling: het instemmen met de beslissing van de minister van Onderwijs inzake de taak-

verdeling binnen en tussen academische ziekenhuizen
Periode: 1984-1987
Grondslag: Wet van 18 mei 1984, houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor

taakverdeling in het WO (Tijdelijke wet taakverdeling WO, Stb. 1984, 255), art. 2 lid 1
Produkt: ministerieel besluit

70.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van de taakverdeling binnen en tussen academische ziekenhuizen
Periode: 1984-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO-2 (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 203b lid 3
Wet van 18 mei 1984, houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor
taakverdeling in het WO (Tijdelijke wet taakverdeling WO, Stb. 1984, 255), art. 2 lid 1

Produkt: ministerieel besluit
N.B.: Van 1984 tot 1987 dient de minister van Volksgezondheid in te stemmen met de taakverdeling
van academische ziekenhuizen.

71.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van bekostigde universiteiten 

tegen de minister van Onderwijs over de taakverdeling binnen en tussen bekostigde
universiteiten

Periode: 1981-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 186

Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12
november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1981, 137), art 96ter lid 3

Produkt: K.B.
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72.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van academische ziekenhuizen

tegen de minister van Onderwijs over de taakverdeling binnen en tussen academische
ziekenhuizen bij openbare universiteiten

Periode: 1986-1993
Grondslag: wet van 26 juni 1986 houdende invoering en wijziging van de WWO-2 (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 203c lid 1
Produkt: K.B.

5.4.2 Vaststelling planningsinstrumenten

73.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen over het ontwikkelingsplan en het financieel schema van

bekostigde universiteiten, academische ziekenhuizen, hogescholen en
interuniversitaire instituten en het tijdstip van indiening ervan

Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 187 lid 2, 188 lid 2 en 189 lid 1

Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb 1969, 389), art
98bis lid 1
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 14 lid 1,2 en 3
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 97 lid 3 en 98 lid 1 en 2

Produkt: richtlijnen

74.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen over het meerjarenplan van de Open Universiteit
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

art. 49 lid 2 en lid 5
Produkt: ministeriële regeling

75.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren aan de Minister van Onderwijs inzake de ontwikkelingsplannen van de

bekostigde en aangewezen universiteiten
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 6 lid 1
Produkt: advies

76.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een algemeen financieel schema voor de bekostigde universiteiten

en academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 190 lid 1

Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art.
99 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 99 lid 1

Produkt: algemeen financieel schema
N.B.: dit gebeurt in samenwerking met de minister van Financiën

77.
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Actor: Minister van Financiën
Handeling: het opstellen van een algemeen financieel schema voor de bekostigde universiteiten

en academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 190 lid 1

Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art.
99 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 99 lid 1

Produkt: algemeen financieel schema
N.B.: dit gebeurt in samenwerking met de minister van Onderwijs

78.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een algemeen financieel schema voor de academische ziekenhuizen

bij openbare universiteiten
Periode: 1986-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO-2 (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 203e lid 1
Produkt: algemeen financieel schema
N.B.: dit gebeurt in samenwerking met de minister van Financien

79.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: het opstellen van een algemeen financieel schema voor de academische ziekenhuizen

bij openbare universiteiten
Periode: 1986-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO-2 (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 203e lid 1
Produkt: algemeen financieel schema
N.B.: dit gebeurt in samenwerking met de minister van Onderwijs

80.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs en de minister van Landbouw over het

overheidsplan voor het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1986-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO-2 (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 185 lid 4
Produkt: advies

81.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het overheidsplan voor het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1986-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO-2 (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 185 lid 1
Produkt: overheidsplan

82.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen over de inrichting van het ontwikkelingsplan van bekostigde

universiteiten en het tijdstip van indiening ervan
Periode: 1986-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO-2 (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 187 lid 3
Produkt: richtlijnen

83.
Actor: Minister van Onderwijs
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Handeling: het geven van aanwijzingen voor de inrichting van het meerjarenplan en de financiële
raming voor het post-academisch onderwijs en het tijdstip van indiening ervan

Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977 houdende uitvoering van WWO (Regeling post-

academisch onderwijs, Stb. 1977, 525), art. 143bis lid 2 en 3 en 143ter lid 1 en 2, art.
14 lid 1 en 3

Produkt: ministeriële regeling

5.4.3 Bekostiging voorzieningen opleidingen in de Tweede Fase
Met de Wet Tweefasen structuur (Stb. 1981, 137) werd het wetenschappelijk onderwijs gespitst in twee
fasen. Voorzieningen voor opleidingen in de Tweede Fase konden voor bekostiging in aanmerking
komen.

84.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de verklaring dat voorzie-

ningen voor opleidingen in de Tweede Fase bij bekostigde universiteiten in aanmerking
komen voor bekostiging

Periode: 1981-1993
Grondslag: Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12

november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1981, 137), art 96ter lid 3
Produkt: amvb

- Besluit van 5 augustus 1982, houdende uitvoering van art. 96ter WWO en art.
VII lid 4 wet twee-fasenstructuur WO (Stb. 1982, 477), zoals gewijzigd bij besluit
van 4 mei 1983 (Stb. 1983, 224) en ingetrokken bij wet van 26 juni 1986 (Stb.
1986, 388)

85.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het verklaren dat voorzieningen van opleidingen in de Tweede Fase in aanmerking

komen bij bekostigde universiteiten voor bekostiging
Periode: 1981-1993
Grondslag: Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12

november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1981, 137), art 96ter lid 3
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: de minister houdt rekening met de belangstelling van studenten, de behoefte aan weten-
schappelijk onderwijs, de beschikbare capaciteit en de regionale gezichtspunten

86.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van universiteiten tegen de

minister van Onderwijs vanwege de afwijzing de voorzieningen van opleidingen in de
Tweede Fase bij bekostigde universiteiten te bekostigen

Periode: 1981-1993
Grondslag: Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12

november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1975, 137), art 96ter lid 3
Produkt: K.B.

5.4.4 Erkenning en bekostiging van bijzondere universiteiten
Als bijzondere universiteiten aan bepaalde voorwaarden voldeden, kwamen zij in aanmerking voor
bekostiging uit de openbare kas en konden zij aanspraak maken op bepaalde rechten. Zo waren zij
bevoegd dezelfde titulatuur en getuigschriften af te geven als de openbare universiteiten.
De voorwaarden hadden betrekking op de hoogte van het examengeld. Dat konden zij niet zelf
vaststellen.
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Bij wet van 27 juni 1963, houdende wijziging van de WWO-1 betreffende de subsidiëring van de
faculteiten der godgeleerdheid aan de bijzondere universiteiten (Stb 1963, 288) werd besloten de
Faculteiten der Godsgeleerdheid niet langer van erkenning en bekostiging uit te sluiten.
Vanaf 1970 werden er door de invoering van de wet 28 augustus 1969 (Stb. 1968, 389) aparte eisen
gesteld aan de academische ziekenhuizen bij de bijzondere universiteiten.

Bij oprichting van een bijzondere universiteit ontving de minister de statuten of het reglement van die
instelling. De minister werd vervolgens op de hoogte gesteld van wijzigingen daarin.
Voorts deden deze instellingen jaarlijks verslag aan de Minister van Onderwijs over de toestand van de
instelling.

Om in aanmerking tekomen voor een bijdrage uit Rijks’ kas diende een universiteit te voldoen aan een
aantal voorwaarden. De bijzondere universiteiten waren daarvan vrijgesteld voor zover het het
onderwijs, de vooropleidingseisen, het bestuur en de inrichting betrof. Desbetreffende instellingen
behandelden deze zaken in een bestuursreglement dat binnen drie maanden aan de minister ter
kennis moest worden gesteld.
Indien de minster bezwaar had gemaakt tegen het bestuursreglement van de bijzondere universiteit
diende de universiteit deze bezwaren binnen drie maanden te ondervangen. Zo niet, dan werden haar
rechten (i.c. de bijdrage uit Rijks’ kas, de bevoegdheid getuigschriften af te geven en beschermde
titulatuur te verlenen) ingetrokken. Wel overlegde de minister met de universiteit over het voornemen
tot ontneming.
Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen bij bijzondere universiteiten werden
vastgelegd in een structuurregeling. Deze werd ter goedkeuring aan de ministers van Onderwijs en
Landbouw voorgelegd. Indien de ministers niet binnen negentig dagen bezwaar hadden gemaakt, was
de regeling goedgekeurd.

87.
Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs inzake het ontnemen van rechten van

erkenning en bekostiging van bijzondere universiteiten en daarbij behorende
academische ziekenhuizen

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 140 lid 2 en art. 182 lid 2

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 96 lid 2
Produkt: advies
N.B.: deze bepaling geldt pas vanaf 1985 voor de academische ziekenhuizen

88.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het ontnemen van rechten van erkenning en bekostiging aan bijzondere universiteiten

en daarbij behorende academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 140 lid 1 en 2 en art. 182 lid 2

WUB (Stb. 1970, 601), art. 42 lid 2 en 4
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 96 lid 2 en 140 lid 1 en 2

Produkt: ministerieel besluit
N.B. I: deze bepaling geldt pas vanaf 1985 de academische ziekenhuizen
N.B. II: vanaf 1970 zendt het instellingsbestuur de minister de statuten of het reglement van de
universiteit. Deze wordt geacht te zijn goedgekeurd als de minister binnen negentig dagen niet anders
heeft beslist. De minister kan deze termijn verlengen tot ten hoogste een jaar. Na afkeuring kan het
instellingsbestuur Kroonberoep aantekenen. Wordt besloten de rechten van erkenning en belostiging
te ontnemen dan wordt het instellingsbestuur per aangetekende brief gewaarschuwd. Als het bestuur
niet binnen negentig dagen aan deze waarschuwing gevolg geeft dan kan de Minister de rechten
ontnemen. Hij laat zich hierover door de Raad van State adviseren.

89.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het geschil tussen de minister van Onderwijs

en bijzondere universiteiten en daarbij behorende academische ziekenhuizen over de
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ontneming van hun rechten van erkenning en bekostiging
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 140 lid 3 en art. 182 lid 2

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 96 lid 3
Produkt: K.B.

90.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de statuten, akte of reglement van de faculteit der Godsge-

leerdheid van bijzondere universiteiten
Periode: 1963-1985
Grondslag: Wet van 27 juni 1963 houdende wijziging van de WWO-1 en de Hogere Onderwijswet

1876 (Stb. 1963, 288), art 33 bis lid 2
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: het is goedgekeurd als de minister niet binnen 90 dagen bezwaar heeft gemaakt

91.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een faculteit der Godsge-

leerdheid van bijzondere universiteiten tegen het bezwaar van de minister van
Onderwijs tegen de statuten, akte of reglement

Periode: 1963-1985
Grondslag: Wet van 27 juni 1963 houdende wijziging van de WWO-1 en de Hogere Onderwijswet

1876 (Stb. 1963, 288), art 33 bis lid 3
Produkt: K.B.

92.
Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de Kroon inzake de ontneming van erkenning en bekostiging van

een faculteit der Godsgeleerdheid van bijzondere universiteiten
Periode: 1963-1985
Grondslag: Wet van 27 juni 1963 houdende wijziging van de WWO-1 en de Hogere Onderwijswet

1876 (Stb. 1963, 288) , art 33 bis lid 4
Produkt: advies

93.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht tot ontneming van erkenning en bekostiging van een

faculteit der Godsgeleerdheid van bijzondere universiteiten
Periode: 1963-1985
Grondslag: Wet van 27 juni 1963 houdende wijziging van de WWO-1 en de Hogere Onderwijswet

1876 (Stb. 1963, 288 , art 33 bis lid 4
Produkt: K.B.
N.B.: de minister geeft eerst een waarschuwing waarbinnen negentig dagen op gereageerd kan
worden

5.4.5 Verlening van een rijksbijdrage

94.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van bekostigingsmodellen ter berekening van de rijksbijdrage aan

universiteiten, academische ziekenhuizen en de Open Universiteit
Periode: 1986-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 194 lid 1, 207 lid 1 en 213 lid 1
Produkt: bekostigingsmodellen
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95.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van de rijksbijdrage aan universiteiten, academische ziekenhuizen en

de Open Universiteit
Periode: 1960-1993
Grondslag: Wet van 29 mei 1987 houdende wijziging van de WWO en de WHBO (aanpassing

regelgeving universitaire lerarenopleiding, Stb. 1987, 298), art. 177a en 183a
WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 194 lid 1, 207 lid 1 en 213 lid 1
Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 48
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (1969, 389), art 109
quater lid 4
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494) , art
102bis lid 1 en 114 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 102 lid 4 en 110 lid 1

Produkt: ministerieel besluit
N.B.I: vanaf 1986 werkt de minster met een verklaring van bekostiging. Deze geeft een omschrijving
van de taak die in aanmerking komt voor bekostiging. Deze wordt voor de verstrekking van de
rijksbijdrage afgegeven en kan voor onbepaalde tijd gelden.

96.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van universiteiten tegen de

beslissing van de minister van Onderwijs geen verklaring van bekostiging af te geven
Periode: 1986-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO (Stb. 1986, 388),

art. 192b lid 1
Produkt: K.B.

97.
Actor: Minister van Volksgezondheid
Handeling: het instemmen met de minister van Onderwijs over het plan inzake de beëindiging van

de bekostiging van voorzieningen van universiteiten en academische ziekenhuizen in
het kader van de Groei en Krimp operatie

Periode: 1987-1991
Grondslag: Wet van 7 juli 1987 houdende bepalingen inzake maatregelen betreffende groei en

krimp van de universiteiten en academische ziekenhuizen 1987-1991 (Wet
maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen WO, Stb. 1987, 355), art. 2 lid 3

Produkt: ministerieel besluit

98.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een plan inzake de beëindiging van de bekostiging van voor-

zieningen van universiteiten en academische ziekenhuizen in het kader van de Groei
en Krimp operatie

Periode: 1987-1991
Grondslag: Wet van 7 juli 1987 houdende bepalingen inzake maatregelen betreffende groei en

krimp van de universiteiten en academische ziekenhuizen 1987-1991 (Wet
maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen WO, Stb. 1987, 355), art. 2 lid 1

Produkt: ministerieel plan
N.B.: voor zover het de bekostiging van academische ziekenhuizen betreft stemt de minister overeen
met de minister van Volksgezondheid 

99.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van regels inzake het verlenen van een voorschot op de rijksbijdrage

aan universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 194 lid 4, 207 lid 4 en 213 lid 1
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Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
102bis lid 4 en 114 lid 4
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109 quater lid 7
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 102 lid 7 en 115 lid 1

Produkt: ministeriele regeling
N.B.: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteite, daarna tevens de bijzondere

100.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de verhoging van de rijksbijdrage aan

academische ziekenhuizen bij openbare universiteiten indien het beroep hiertoe heeft
geleid

Periode: 1970-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 193 lid 6, 206 lid 6 en 213 lid 1

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
113 lid 6

Produkt: K.B.
N.B.: de minister doet dit samen met de minister van Financiën

101.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de verhoging van de rijksbijdrage aan

academische ziekenhuizen bij openbare universiteiten indien het beroep hiertoe heeft
geleid

Periode: 1970-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 193 lid 6, 206 lid 6 en 213 lid 1

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
113 lid 6

Produkt: K.B.
N.B.: de minister doet dit samen met de minister van Onderwijs

102.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de voorwaarden voor verlening van subsidie,

buiten het bij of krachtens de WWO bepaalde, aan universiteiten en academische
ziekenhuizen

Periode: 1960-1993
Grondslag: Wet houdende wijzging en invoering van de WWO-2 (Invoeringswet WWO, Stb. 1986,

388), art. 189 lid 4
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109 bis
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 100 lid 4 en 110 lid 3

Produkt: amvb

103.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het regelen van de mate waarin inkomsten uit commerciële opdrachten van

universiteiten en academische ziekenhuizen van openbare universiteiten verrekend
zullen worden met de rijksbijdrage of met de saldi aan het einde van het jaar

Periode: 1970-1986
Grondslag: Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art

100 lid 2 en 111 lid 2
Produkt: ministeriële regeling

104.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de omvang van de rijksbijdrage aan

aangewezen universiteiten ten behoeve van het wetenschappelijk theologisch
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onderwijs
Periode: 1988-1993
Grondslag: Wet van 23 december 1988 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1988, 682), art

XIII lid 4
Produkt: amvb

105.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake een beslissing in het beroep van de

Nederlands Hervormde Kerk tegen de minister van Onderwijs inzake de afgewezen
rijksbijdrage aan aangewezen universiteiten ten behoeve van het wetenschappelijk
theologisch onderwijs

Periode: 1988-1993
Grondslag: Wet van 23 december 1988 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1988, 682), art

XIII lid 4
Produkt: K.B.

5.4.6 Financiering verpleegdagen academische ziekenhuizen

106.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het maximum aantal verpleegdagen in het academisch ziekenhuis

van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam en bij bijzondere universiteiten
Periode: 1960-1969
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 101 lid 3 en 113 lid 5
Produkt: ministerieel besluit

107.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van voorschriften ten aanzien van de tarieven voor de verpleegdagen van

academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1980
Grondslag: Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb.1970, 494), art

116quinquies
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109octies
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 101 lid 3 en 113 lid 5

Produkt: ministeriële regeling

5.4.7 Goedkeuring begroting van universiteiten

108.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen voor de inrichting van de begroting van universiteiten,

academische ziekenhuizen, interuniversitaire instituten en de Open Universiteit en de
wijze waarop het wordt ingediend

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 193 lid 2, 206 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 51 lid 4
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
102 lid 2 en 3 en 113 lid 2
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten (Stb. 1965, 391), art. 15 lid 2 en 3
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Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109 quater lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 102 lid 3 en 113 lid 5

Produkt: ministeriële regeling

109.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen voor de inrichting van de begroting van organen van post-

academisch onderwijs
Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO-1 (Stb. 1977, 525), art.

143bis lid 2 en 3 en 143ter lid 1 en 2, art. 17 lid 4
Produkt: ministeriële regeling

110.
Actor: Academische Raad
Handeling: het maken van bezwaar bij de Minister van Onderwijs tegen de begroting van

universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1970-1985
Grondslag: Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art

102 lid 4
N.B.: de Raad kan slechts bezwaar maken op grond van een eventueel verstoorde taakverdeling
tussen de universiteiten

111.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van een aanwijzing van universiteiten van onderdelen van de dienst

waarvan in de begroting alleen de geraamde voor- of nadelige saldo’s worden
opgenomen

Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 196 lid 1

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494) , art
104 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 104 lid 1

Produkt: ministerieel besluit
N.B.: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten, daarna tevens de bijzondere

112.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de regeling van universiteiten voor het beheer van onderdelen van

de dienst waarvan in de begroting alleen de geraamde voor- of nadelige saldo’s
worden opgenomen

Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 196 lid 1

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
104 lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 104 lid 2

Produkt: ministerieel besluit
N.B.: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten, daarna tevens de bijzondere

113.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de begroting van universiteiten, academische ziekenhuizen, 

interuniversitaire instituten en de Open Universiteit
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 193 lid 4, 206 lid 4 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 51 lid 2
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
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102 lid 4 en 113 lid 4
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109 quater lid 3
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 102 lid 6
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 15 lid 3

Produkt: ministerieel besluit
N.B. I: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten, daarna tevens de bijzondere
N.B. II: de begroting van het academisch ziekenhuis wordt gevoegd bij de begroting van desbe-
treffende  universiteit
N.B. III: de begroting wordt goedgekeurd na vaststelling van de rijksbijdrage. De begroting van
universiteiten en academische ziekenhuizen wordt geacht te zijn goedgekeurd indien de Minister
binnen zestig dagen na ontvangst niet anders heeft beslist. Voor de begroting van interuniversitaire
instituten wordt deze termijn nader bepaald.

114.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van universiteiten, academische

ziekenhuizen, interuniversitaire instituten en de Open Universiteit op de afkeuring van
hun begroting door de Minister van Onderwijs

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 193 lid 6, 206 lid 6 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 51 lid 7
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
102 lid 6
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109 quater lid 6
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten Stb. 1965, 391), art. 15 lid 3
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 102 lid 6

Produkt: K.B.
N.B.: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten, daarna tevens de bijzondere.
N.B.: In 1986 houdende werden de interuniversitaire instituten opgeheven

115.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de begroting van organen van post-academisch onderwijs
Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO (Stb.1977, 525), art.

143bis lid 2 en 3 en 143ter lid 1 en 2, art. 17 lid 2
Produkt: ministerieel besluit

5.4.8 Budgetbeheer, administratie en verslaglegging
Ook met betrekking tot het budgetbeheer, administratie en verslaglegging werden in de WWO-1
bepalingen opgenomen. Deze zouden tien jaar later uitgebreid worden. Door de invoering van de Wet
van 30 september 1970 (Stb. 494) houdende wijziging van de WWO-1 in verband met een algemene
herziening van de bekostigingsregeling voor de openbare en bijzondere instellingen van
wetenschappelijk onderwijs gelden de financiële bepalingen niet alleen de openbare maar ook de
bijzondere universiteiten
Op basis van een goedgekeurde begroting kon de universiteit handelen behoudens voor hetgeen
machtiging van de minister van Onderwijs vereist was. Af- en overschrijving op de posten van de
begroting kan slechts door machtiging bij de goedkeuring van de begroting gegeven of bij afzonderlijke
ministeriële goedkeuring.
Ter controlering van de jaarrekening wees de minister een accountant aan en stelde hij een contro-
leprogramma vast. Dit in overleg met de Algemene Rekenkamer. Wel zouden deze bepalingen
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gesynchroniseerd worden met de op handen zijnde Comptabiliteitswet.

116.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van besluiten van openbare universiteiten, academische ziekenhuizen,

interuniversitaire instituten en de Open Universiteit danwel
het machtigen van openbare universiteiten, academische ziekenhuizen, inter-
universitaire instituten en de Open Universiteit tot het nemen van besluiten die tot
overschrijding van begroting kunnen leiden

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 195, 199 lid 1 en 2, 208, 211 lid 1 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 51
lid 9 en 10
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494) , art
103, 106 en 115
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art.
109quater lid 9 en 109septies
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 18 lid 1 en 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 103, 106 lid 1 en 2, 107 en 114 lid 3

Produkt: ministerieel besluit
N.B.I: het betreft hier besluiten ten aanzien van:
- het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden en het aangaan van rekening-
courantovereenkomsten;
- het waarborgen van rente en aflossing van geldleningen, door derden aan te gaan;
- het aangaan van overeenkomsten onder bezwarende titel, die een belang van F 100.000,- te boven
gaan;
- het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en het overdragen en verpanden van
vermogensrechtelijke vorderingen;
- het aanvaarden van aan de universiteit of hogeschool gemaakte erfstellingen of legaten of gedane
schenkingen;
- het oprichten van of het deelnemen in stichtingen of naamloze vennootschappen;
- het treffen van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de beslissing van de
scheidsmannen;
- het voeren van rechtsgedingen of het berusten in tegen de universiteit of hogeschool ingestelde
rechtsvorderingen;
- het aangaan van overeenkomsten omtrent tegen vergoeding vanwege of ten behoeve van de
universiteit of hogeschool te verrichten onderzoekingen en andere werkzaamheden van
onderwijskundige of wetenschappelijke aard.
N.B.II: de Minister neemt het besluit tot goedkeuring binnen een vastgesteld aantal dagen na ontvangst
van het verzoek. Deze termijn kan hij met opgaaf van reden met zestig dagen verlengen. Indien hij
geen beslissing heeft genomen binnen de termijn, wordt dit beschouwd als een goedkeuring
N.B.III: dit geldt ook voor academische ziekenhuizen bij bijzondere universiteiten
N.B.IV: In 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

117.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van openbare universiteiten,

academische ziekenhuizen en de Open Universiteit tegen de afkeuring van een hunner
besluiten inzake het budgetbeheer door de Minister van Onderwijs

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 200 lid 1, 211 lid 1 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 51
lid 12

september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art 110 en 116 sexies
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1, art 109septies
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 107 lid 3

Produkt: K.B.
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N.B.: dit geldt ook voor academische ziekenhuizen bij bijzondere universiteiten

118.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van besluiten van het bestuur van organen voor post-academisch

onderwijs en van de Open Universiteit betreffende rechtshandelingen die tot
overschrijding van de begroting kunnen leiden

Periode: 1977-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art 53

lid 1
Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en
143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 1977, 525), art. 20 lid 1

Produkt: ministerieel besluit

119.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van voorschriften voor de inrichting van de administratie en de jaarrekening

van bekostigde universiteiten, academische ziekenhuizen, interuniversitaire instituten
en de Open Universiteit

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 197 lid 2, 209 lid 2 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 52
lid 3
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
105 lid 2 en 116 lid 2
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art 62
sexies lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 105 lid 5
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 16 lid 3

Produkt: ministeriële regeling
N.B.: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten daarna tevens de bijzondere
universiteiten en academische ziekenhuizen
N.B. II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

120.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag en het tijdstip van

indiening ervan door openbare universiteiten en de Open Universiteit
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 58 lid 3

Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 29 lid 3

Produkt: ministeriële regeling

121.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een model volgens welke het jaarverslag over de leerstoelen en

lectoraten van universiteiten opgemaakt moet worden en van het tijdstip van indiening
ervan

Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 133 lid 3
Produkt: model

122.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een tijdstip van indiening van het jaarlijks verslag van bijzondere

universiteiten
Periode: 1960-1970
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Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 93 lid 3
Produkt: ministerieel besluit

123.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen voor de inrichting van het jaarlijks verslag van bijzondere

universiteiten en voor het tijdstip van indiening ervan
Periode: 1970-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 137 lid 6

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art.
93 lid 5

Produkt: ministeriële regeling

124.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een tijdstip van indiening van het jaarlijks verslag van de

Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en aangewezen universiteiten
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 90 lid 2 en 123 lid 3
Produkt: ministerieel besluit

125.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van academische

ziekenhuizen en het bepalen van het tijdstip van indiening ervan
Periode: 1970-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 166 lid 2 en 179 lid 2

Wet van 30 september 1970, houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
62sexies lid 2

Produkt: ministeriële regeling

126.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen voor de inrichting van de jaarrekening en de administratie van

het post-academisch onderwijs
Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en

143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 1977, 525), art. 18 lid 2
Produkt: ministeriële regeling

127.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van voorschriften voor de bestemming van niet besteedde gelden van

openbare universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art 198

Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (stb. 1969, 389), art
109quater lid 9
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 102 lid 9

Produkt: ministeriële regeling

128.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het aanwijzen van een accountant ter controlering van de jaarrekeningen van de

bekostigde universiteiten, academische ziekenhuizen, interuniversitaire instituten en de
Open Universiteit

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 197 lid 3, 209 lid 3 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 52
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lid 6
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
105 lid 3 en 116 lid 3
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 16 lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 105 lid 2 en 3

Produkt: beschikking
N.B.: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten daarna tevens de bijzondere
universiteiten en de academische ziekenhuizen
N.B.II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

129.
Actor: Algemene Rekenkamer
Handeling: het instemmen met de aanwijzing van de Minister van Onderwijs van een accountant

ter controlering van de jaarrekeningen van de universiteiten, academische
ziekenhuizen en de Open Universiteit

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 197 lid 3, 209 lid 3 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 52
lid 6
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494) , art
105 lid 3 en 116 lid 3
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 16 lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 105 lid 2

N.B.: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten daarna tevens de bijzondere
universiteiten en de academische ziekenhuizen

130.
Actor: Algemene Rekenkamer
Handeling: het goedkeuren van het programma van de accountant ter controlering van de

jaarrekeningen van de universiteiten, academische ziekenhuizen en interuniversitaire
instituten

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 197 lid 3, 209 lid 3 en 213 lid 1

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
105 lid 3 en 116 lid 3
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 16 lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 105 lid 2

N.B.: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten daarna tevens de bijzondere
universiteiten en academische ziekenhuizen
N.B.: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

131.
Actor: Rijksaccountant (dienst)
Handeling: het controleren van de jaarrekeningen van de universiteiten, academische zieken-

huizen, interuniversitaire instituten en de Open Universiteit
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 197 lid 3, 209 lid 3 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 52
lid 6
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
105 lid 3 en 116 lid 3
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 16 lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 105 lid 2 en 3

Produkt: rapport
N.B.I: de jaarrekening van het academisch ziekenhuis is bij die van desbetreffende universiteit
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gevoegd
N.B.II: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten daarna tevens de bijzondere
universiteiten en academische ziekenhuizen
N.B. III: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

132.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de  jaarrekeningen van de universiteiten, academische zie-

kenhuizen, interuniversitaire instituten en de Open Universiteit
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 197 lid 3, 209 lid 4 en 213 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 52
lid 1
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494) , art
105 lid 3 en 116 lid 3
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 16 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 105 lid 2 en 3

Produkt: ministerieel besluit
N.B.I: de jaarrekening van het academisch ziekenhuis is bij die van desbetreffende universiteit
gevoegd
N.B.II: tot 1970 gold deze bepaling louter de openbare universiteiten, daarna tevens de bijzondere
universiteiten en de academische ziekenhuizen
N.B.III: de Minister brengt de jaarrekening en het accountantsrapport van de openbare suniversiteiten
ter kennis van de Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer en die van de gemeentelijke
universiteit van Amsterdam aan de gemeenteraad van Amsterdam en de Algemene Rekenkamer
N.B. IV: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

133.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de jaarrekening van organen van post-academisch onderwijs
Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977 houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en

143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 1977, 525), art. 18 lid 1
Produkt: ministerieel besluit

134.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep tegen de minister van Onderwijs

vanwege de onthouding van goedkeuring van de jaarrekening van organen van post-
academisch onderwijs en van de Open Universiteit

Periode: 1977-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 52

lid 4
Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en
143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 1977, 525), art. 18 lid 4

Produkt: K.B.

135.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van voorschriften over de bestemming van de saldi van de jaarrekeningen

van universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1970-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 198, 210 en 213 lid 1

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
105bis en art 116bis

Produkt: ministeriële regeling
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5.5 Bekostiging van instellingen van wetenschappelijk onderwijs, 1993-1997

Na de invoering van de WHW in 1993 werd de samenhang tussen planning en bekostiging losser. De
instellingen van wetenschappelijk onderwijs konden vanwege de toegenomen autonomie steeds meer
hun eigen beleid voeren. Vandaar dat dit hoofdstuk louter de bekostiging en niet de planning van het
wetenschappelijk onderwijs behandelt. Planning vindt plaats in het kader van beleidsvoorbereiding
(Hoofdstuk 5.1).

Het vaststellen en uitvoeren van de begroting voor Onderwijs conform de Comptabiliteitswet wordt
beschreven in het RIO per slot van rijksrekening  (Den Haag, 1994). De vaststelling van de
rijksbijdrage aan instellingen van wetenschappelijk onderwijs is hier wel apart opgenomen.
Universiteiten hebben aanspraak op een deel van de rijksbijdrage van de universiteit als zij zich
houden aan het in de WHW bepaalde met betrekking tot planning, bekostiging, personeel, bestuur en
inrichting. De wijze waarop de bijdrage dient te worden vastgesteld wordt bepaald in het
Bekostigingsbesluit WHW (1993, Stb. 715). Het bekostigingsbesluit is sindsdien enkele malen
gewijzigd.
Volgens een vaste berekeningsystematiek worden de bijdragen bepaald. Vanwege de decentralisatie
van huisvestings- en bestedingsbeslissingen in 1995 (St. 1994, 880) krijgen de universiteiten sinds
1995 een lump-sum bijdrage voor investeringen in hun gebouwen. Hierop is de berekenwijze
aangepast zodat deze met ingang van 1995 tevens van toepassing is op investeringen. Deze
decentralisatie geldt overigens niet voor de academische ziekenhuizen.

Het Bekostigingsbesluit richt zich op de openbare en bijzondere universiteiten, de Open Universiteit en
de academische ziekenhuizen.
De rijksbijdrage aan openbare en bijzondere universiteiten is samengesteld uit:
a. een onderwijsdeel:

- gebaseerd op het aantal studenten dat maximaal vier jaar studeert en het aantal uitgereikte
getuigschriften in een bepaald peiljaar. Voor opleidingen voor (tand) (dieren) arts, wijsgeer op een
bepaald wetenschapsgebied en apotheker geldt overigens een langere termijn dan vier jaar.

b. een onderzoeksdeel
- bestaande uit de componenten basisvoorziening, proefschriften en ontwerperscertificaten,
(top)onderzoekscholen en strategische overwegingen

c. een verwevenheidsdeel
d. in voorkomende gevallen een deel universitaire eerstegraads lerarenopleidingen
e. in voorkomende gevallen een deel academische ziekenhuizen, en
f. een deel uitkeringen na ontslag.
en na 1995: g. een investeringsdeel

De rijksbijdrage van de Open Universiteit is samengesteld uit:
a. een deel basisvoorziening, en
b. een onderwijseenheid-gebonden deel.

Academische ziekenhuizen hebben aanspraak op een deel van de rijksbijdrage van de universiteit als
zij zich, evenals de universiteiten houden aan het in de WHW bepaalde met betrekking tot planning,
bekostiging, personeel, bestuur en inrichting. De minister van Onderwijs geeft de rijksbijdrage voor de
taak van het ziekenhuis als werkplaats voor geneeskundig onderwijs en onderzoek. Voor wat betreft de
patiëntenzorg worden de academische ziekenhuizen bekostigd door de minister van Volksgezondheid.
Vanaf 1997 voor de verdeling van het rijksbijdragedeel wordt een normatief verdeelmodel gehanteerd.
Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie componenten:
a. rente en afschrijvingen;
b. basisvoorziening;
Deze twee componenten worden berekend aan de hand van (de planning van) de omvang van de
infrastructurele voorzieningen
c. onderwijs en onderzoek.
Deze component wordt berekend aan de hand van aantallen studenten, wetenschappelijk personeel,
proefschriften en getuigschriften.
Met de invoering van de wet van 4 juli 1996 (Stb. 434) beoogde men de kwaliteit en studeerbaarheid
van het onderwijs te bevorderen. Universiteiten kunnen een aanvullende rijksbijdrage uit het
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Studeerbaarheidsfonds ontvangen als zij verbeteringen aanbrengen in de kwaliteit van het onderwijs,
de organisatie en de inrichting van de onderwijsprogramma’s.

In het HOOP 1996 was het voornemen opgenomen om de bekostigingsregeling van de universiteiten
aan te passen. Het streven was meer de onderwijscapaciteit, uitgedrukt in termen van prestaties, als
uitgangspunt te nemen en in mindere mate de studentenaantallen. Zodoende konden de universiteiten
ondanks dalende studentenaantallen de kwaliteit van het onderwijs versterken. Vooruitlopend op de
invoering van deze capaciteitsbekostiging is in 1997 het Bekostigingsbesluit WHW gewijzigd. Kern van
deze wijziging is stabilisering van de rijksbijdragen (Stabiele bekostiging: STABEK). Hiermee wordt
bedoeld: de invloed van de veranderingen van de bekostigingsgegevens  (ingeschrevenen, diploma’s
en proefschriften) te verminderen. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor een gewogen gemiddelde van
proefschriften i.p.v. het ieder jaar wisselende aantal proefschriften.

De minister deelt de universiteit jaarlijks in september mede welke rijksbijdrage voor het komende
begrotingsjaar kan worden verwacht. Dit tijdstip sluit aan bij het moment van indiening van de ontwerp-
rijksbegroting.

De universiteiten stellen zelf hun begroting vast. Deze wordt ter marginale toetsing aan de minister
gezonden. De universiteit bepaalt zelf in hoeverre er binnen de begroting verschoven wordt.
Voorts dienen de universiteiten voor 1 juli t+1 bij de minister een jaarverslag in. Dit bestaat uit:

- de jaarrekening, met bijbehorende begroting. In de jaarrekening wordt rekening en
verantwoording afgelegd van het financiële beheer;

- het jaarverslag. Dit omvat ook het voorgenomen instellingsbeleid;
- overige financiële gegevens.

Uit deze documenten moet blijken in hoeverre sprake is van een behoorlijke uitvoering van de
werkzaamheden waarop de rijksbijdrage betrekking heeft en of deze bijdrage doelmatig is aangewend.
De bijgevoegde accountantsverklaring bevat een oordeel over de vraag of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van vermogen en resultaat en of is voldaan aan de geldende
bekostigingsvoorwaarden.

Voorts kan de minister een accountantsonderzoek instellen naar het financieel beleid van de
universiteiten en academische ziekenhuizen. Dit onderzoek heeft geen andere functie dan een bijdrage
te leveren in de controle van de departementale jaarrekening. Het is geen instrument van ministerieel
toezicht. Deze handeling wordt beschreven in het RIO Per Slot van Rijksrekening (Den Haag, 1994).

De afdeling Financiën (voorheen Budget) van de Directie Wetenschappelijk Onderwijs van het
Ministerie van Onderwijs houdt zich bezig met de procedures met betrekking tot de bekostiging:
1. Begrotingsvoorbereiding

* totstandkoming van de rijksbijdrage voor wetenschappelijk onderwijs
* ontwikkelen en toepassen bekostigingsmodellen
* verdeling geraamde budgetten
* opstellen meerjarenraming
* opstellen Financieel Schema
* leveren bijdrage aan het HOOP
* bijdragen aan het Financieel Overzicht Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport

2. Begrotingsbeheer, o.a.:
* de maandstaatprocedure: via de vermoedelijk verloop procedure realiseren van bijstellingen op de
begroting
* geven van aanwijzingen aan de Centrale Financiën Instellingen over de uitvoering van de
begroting
* opstellen managementinformatie
* zorgdragen voor de totstandkoming van de bijdrage aan suppletoire wetten

3. Voor begrotingsvoorbereiding en begrotingsbeheer voorwaardelijke werkzaamheden, o.a.:
* bijdragen aan de ontwikkeling van bekostigingsmodellen
* beoordelen jaarrekeningen

4. Bedrijfseconomische analyse en monitoring van instellingen
5. Budgettair beleid wetenschappelijk onderwijs

* beoordelen beleidsvoorstellen op budgettaire consequenties
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6. Coördinatie huisvestingsaangelegenheden

5.5.1 Erkenning en bekostiging bijzondere universiteiten

136.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het ontnemen van rechten van erkenning en bekostiging aan bijzondere universiteiten

en hogescholen
Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 1.9 lid 5 en 6, art 3.2 en 12.18 lid 2
N.B.: Alvorens de minister de rechten ontneemt, maakt hij eerst bezwaar tegen de
structuurregeling, bestuursreglement of statuten van bijzondere universiteiten en de bijzondere
academische ziekenhuizen. Vervolgens wordt het instellingsbestuur per aangetekende
brief gewaarschuwd. Als het bestuur niet binnen negentig dagen aan deze waarschuwing gevolg geeft
dan kan de minister de rechten ontnemen. Hij laat zich hierover door de Raad van State adviseren.

5.5.2 Verlening van een rijksbijdrage

137.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van bekostigingsmodellen ter berekening van de rijksbijdrage aan

universiteiten, academische ziekenhuizen en de Open Universiteit
Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.6 lid 1
Produkt: bekostigingsmodellen

138.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van een algemene berekeningswijze voor de rijksbijdrage aan

universiteiten, academische ziekenhuizen en de Open Universiteit
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 2.6 lid 1
Produkt: Besluit van 20 december 1993, houdende bepalingen inzake de algemene bereke-

ningswijzen voor de bekostiging van universiteiten, hogescholen en de Open
Universiteit (Bekostigingsbesluit WHW Stb. 1993, 715)
Gewijzigd onder andere bij besluit van 21 oktober 1996 (Stb. 1993, 545)

139.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het geven van een regeling betreffende de mogelijkheid dat studenten slechts

meetellen voor bekostiging indien zij na vier jaar bekostigingsperiode meer dan 84
studiepunten hebben behaald

Periode: 1994-
Grondslag: Besluit van 20 december 1993, houdende bepalingen inzake de algemene bereke-

ningswijzen voor de bekostiging van universiteiten, hogescholen en de Open
Universiteit (Bekostigingsbesluit WHW Stb. 1993, 715) , art. 2.4 lid 2

Produkt: ministeriële regeling
N.B.: Vanwege de invoering van de tempo- en prestatiebeurs is deze ministeriële regeling er nooit
gekomen

140.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het geven van een regeling betreffende

- het bedrag op grond waarvan het onderwijsgedeelte van de bijdrage uit Rijks’
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kas aan universiteiten, bepaald kan worden;
- het bedrag op grond waarvan het onderzoekdeel van de bijdrage uit Rijks’ kas

aan universiteiten, bepaald kan worden;
- de financiële bijdrage aan de werkplaatsfunctie van de Faculteit

Diergeneeskunde aan de opembare universiteit te Utrecht;
- de financiële bijdrage aan de academische ziekenhuizen;
- het bedrag op grond waarvan het onderwijseenheid- gebonden deel van de

bijdrage uit Rijks’ kas aan de Open Universiteit, bepaald kan worden
Periode: 1994-
Grondslag: Besluit van 28 november 1996 (Stb. 598), houdende wijziging van het Bekosti-

gingsbesluit WHW , art. 2.17, 2.18 en 2.19
Besluit van 20 december 1993, Stb. 715, houdende bepalingen inzake de algemene
berekeningswijzen voor de bekostiging van universiteiten, hogescholen en de Open
Universiteit (Bekostigingsbesluit WHW) , art. 2.5 lid 1, art. 2.9 en art. 2.14 lid 1 

Produkt: ministeriële regeling
- Regeling van de Staatssecretaris van O en W van 14 maart 1994, Uitleg,

OenW-Regelingen, no. 9, HBO/PR-93103689, bekostiging hoger onderwijs
(Regeling bekostiging hoger onderwijs)

141.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bepaling van een tijdstip tot wanneer de

overgangsbepalingen van het Bekostigingsbesluit gelden
Periode: 1994-
Grondslag: Besluit van 20 december 1993, Stb. 715, houdende bepalingen inzake de algemene

berekeningswijzen voor de bekostiging van universiteiten, hogescholen en de Open
Universiteit (Bekostigingsbesluit WHW) , art. 5.1, 5.5, en 5.6

Produkt: K.B

142.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van de rijksbijdrage voor universiteiten 
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.5 lid 3
Produkt:

143.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van criteria voor de verlening van een aanvullende rijksbijdrage aan

universiteiten
Periode: 1996 -
Grondslag: Wet van 4 juli 1996 houdende wijziging van de WHW (Stb. 1996, 434),  art 2.7a lid 3
Produkt: ministeriële regeling
N.B.: Hieronder valt eveneens de aanvullende bijdrage in verband met voortgaande bevordering van
de kwaliteit van het onderwijs en de verbetering van de organisatie en inrichting van de
onderwijsprogramma’s

5.5.3 Toezicht op het financieel beheer

144.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het (doen) verrichten van onderzoek naar het financiële beheer van bekostigde

universiteiten, de Open Universiteit en academische ziekenhuizen
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.10
Produkt: ministerieel besluit
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145.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van een richtlijn voor de inrichting van de begroting en het verslag van

bekostigde universiteit en de Open Universiteit
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.14
Produkt: 22 juni 1994. Uitleg, OenW-Regelingen, no 18. Richtlijn verslag hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd bij: besluit van de Minister van OCenW van 30
november 1995, Uitleg no. 31 (CFI/BVH-955867M)

146.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het stellen van rechtsvorderingen op leden van het college van bestuur van bekostigde

universiteit en de Open Universiteit voor schade ten gevolge van onrechtmatige
uitgaven

Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.9 lid 6
Produkt: ministerieel besluit

5.6 Beheer van roerende en onroerende zaken van openbare universiteiten, 1960-1995, en
academische ziekenhuizen, 1960-
De bouw van rijksgebouwen, dus ook rijksuniversiteiten, wordt wordt beschreven in het RIO
betreffende de rijkshuisvesting16. Met het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid konden universiteiten
zelf in hun huisvestingsbehoeften voorzien. De minister van Onderwijs bepaalde tot de invoering van
de WHW in 1993 voor een groot gedeeltte het beheer van roerende en onroerende zaken van
openbare universiteiten. Na 1993 konden de universiteiten zelf tot een verbouwing besluiten doch
besliste de minister inzake overdracht van de gebouwen. Met ingang van 1995 (Stb. 1994, 880) zijn de
investeringsbepalingen van de WHW gewijzigd. Deze wijzigingen betekenen dat het economisch
claimrecht van het Rijk ten aanzien van onroerende zaken niet langer van toepassing is. De middelen
ten behoeve van investeringen worden sindsdien normatief berekend en opgenomen in de rijksbijdrage
die als lump sum aan de universiteiten wordt toegekend. Deze bijdrage is behandeld in het hoofdstuk
betreffende Bekostiging, 1993-1997.
Voor academische ziekenhuizen zijn deze bevoegdheden echter niet gedecentraliseerd: de minister
van Onderwijs bepaalt samen met de minister van Financiën de overdracht van deze gebouwen.

5.6.1 Inspecteren

147.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het inspecteren van het beheer van roerende en onroerende zaken door openbare

universiteiten
Periode: 1960-1970
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 45 lid 1
Produkt: rapport
N.B.: deze inspectie vindt jaarlijks plaats

                                                
16 Het Rijk onder dak. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het
beleidsterrein van de rijkshuisvesting over de jaren 1945-1994, en in het bijzonder de
Rijksgebouwendienst (1922-1944) (samenstelling: Dr J.A.A. Bervoets) PIVOT-rapport nr 45.
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5.6.2 Vervreemden, bezwaren, verpanden of (ver)kopen
Als de universiteiten of academische ziekenhuizen besloten gebouwen en terreinen niet meer voor
academische doeleinden te gebruiken dan meldden zij dit indien deze onroerende zaken voor meer
dan de helft bekostigd waren door het Rijk of de gemeente Amsterdam aan de Minister van Onderwijs
en Financien onderscheidenlijk het gemeentebestuur van Amsterdam. Deze openbare lichamen
hadden in de koop de eerste keuze. De aanschaf van gebouwen door het Rijk wordt beschreven in het
RIO betreffende de Rijksgebouwendienst.

148.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van voorwaarden waaronder onroerende zaken van aangewezen

universiteiten vervreemd, bezwaard of verpand mogen worden
Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 226

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 121
Produkt: ministeriële regeling
N.B.: het betreft hier onroerende zaken ter waarde van F 500.000,-  die als onderpand dienen voor de
aanwijzing. Deze dienen geheel bestemd te blijven voor de universiteit

149.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van een machtiging aan een aangewezen universiteit om onroerende zaken

te vervreemden, bezwaren of verpanden
Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 226

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 121
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: het betreft hier onroerende zaken ter waarde van F 500.000,-  die als onderpand dienen voor de
aanwijzing. Deze dienen geheel bestemd te blijven voor de universiteit

150.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de verkoop en verhuur van (gedeeltelijk) door het rijk bekostigde

gebouwen en terreinen van bijzondere universiteiten
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 113 lid 3
Produkt: ministerieel besluit

151.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen van een deskundige die de waarde taxeert van gebouwen en terreinen

van openbare universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 201 lid 3 en 211 lid 1

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970,  494), art
108 lid 2
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109septies
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 108 lid 2 en 116 lid 2 en 3

Produkt: beschikking
N.B.: dit geldt ook voor academische ziekenhuizen bij bijzondere universiteiten

152.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een verdeling van de inkomsten van verkoop of verhuur van

terreinen of gebouwen door bekostigde universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1970-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 201 lid 9 en 211 lid 1
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Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
108 lid 9

Produkt: ministerieel besluit
N.B I. de Minister hoort de instellingen en dient de instemming van de Minister van Financien te krijgen
N.B. II: dit geldt ook voor academische ziekenhuizen bij bijzondere universiteiten
N.B. III: deze bepaling geldt indien de verdeling niet verantwoord is in de jaarrekening van de
universiteiten

153.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: het instemmen met de door de Minister van Onderwijs voorgestelde verdeling van de

inkomsten van verkoop of verhuur van terreinen of gebouwen van bekostigde
universiteiten en academische ziekenhuizen

Periode: 1970-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 201 lid 9 en 211 lid 1

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art
108 lid 9 en 116ter

Produkt: ministerieel besluit

5.6.3 Verbouwen

154.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van regels inzake investeringen in gebouwen en terreinen van de Open

Universiteit
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

art. 50 lid 1
Produkt: ministeriële regeling

155.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van regels inzake de inrichting van de begroting, plannen en bestekken

van investeringen in gebouwen en terreinen van bekostigde universiteiten,
academische ziekenhuizen en interuniversitaire instituten en de wijze waarop de
Minister deze goedkeurt

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 192 lid 1,  205 en 213

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art 
101 lid 1 en 112
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art.
109ter
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten (Stb. 1965, 391), art. 17
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 101 lid 1 en 113 lid 1

Produkt: ministeriële regeling
N.B.: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

156.
Actor: Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de Minister van Onderwijs

inzake de honorering van bouwplannen van academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 192 lid 1, 205 en 213

Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art 
101 lid 1 en 112
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Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109ter
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 101 lid 1 en 113 lid 1

N.B.: dit overleg heeft louter betrekking op het aantal bedden dat in het bouwplan wordt voorgesteld

157.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bepalen van de gevallen waarin investeringen in gebouwen en terreinen door

bekostigde universiteiten, academische ziekenhuizen en interuniversitaire instituten in
aanmerking komen voor een rijksbijdrage

Periode: 1960-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 189 lid 2, 205 en 213
WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 192 en 205 en 213
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb.1970,  494), art 
101 lid 1 en 112
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109ter
Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire instituten, Stb. 1965, 391), art. 17
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 101 lid 1 en 113 lid 1

Produkt: ministerieel besluit
N.B. I: voorzover de bouwplannen van een academisch ziekenhuis betrekking hebben op het aantal
bedden overlegt de minister met de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid
N.B. II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

158.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de begroting, plannen en bestekken inzake de investering in

gebouwen en terreinen door bekostigde universiteiten, academische ziekenhuizen, 
interuniversitaire instituten en de Open Universiteit

Periode: 1960-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO (Invoeringswet

WWO, Stb. 1986, 388), art. 189 lid 2, 205 en 213
WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 192 en 205 en 213
Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 50 lid 2
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art 
101 lid 1 en 112
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
109ter
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 101 lid 1 en 113 lid 1

Produkt: ministerieel besluit
N.B. I: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

159.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van de Open Universiteit tegen de

onthouding van goedkeuring van de begroting van de investering in gebouwen en
terreinen door de minister van Onderwijs

Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

art. 50 lid 2
Produkt: K.B.

160.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het besluit van academische ziekenhuizen over de inrichting van

afdelingen van het ziekenhuis
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Periode: 1969-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 170 lid 1

Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
62novies lid 1

Produkt: ministerieel besluit
N.B.: hij overlegt met de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken als het verpleegafdelingen
betreft

161.
Actor: Minister van Volksgezondheid
Handeling: het formuleren van een standpunt over de inrichting van de verpleegafdelingen van

academische ziekenhuizen ten behoeve van het overleg met de minister van
Onderwijs

Periode: 1969-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 170 lid 2

Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
62novies lid 1

162.
Actor: Minister van Sociale Zaken
Handeling: het formuleren van een standpunt over de inrichting van de verpleegafdelingen van

academische ziekenhuizen ten behoeve van het overleg met de minister van
Onderwijs

Periode: 1969-1985
Grondslag: Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art

62novies lid 1

5.6.4 Overdragen
Dit geldt de terreinen en gebouwen van bekostigde universiteiten, de Open Universiteit en academische ziekenhuizen.
Tot 1995 konden deze gebouwen of terreinen door de Minister aan het Rijk of aan een andere rechtspersoon worden

overgedragen. In het laatste geval dient het gebouw of terrein gebruikt te worden voor onderwijs en/of
onderzoek. Het College van Bestuur diende hierover wel gehoord te worden. De minister kon ook
toestemmen in de verhuur ervan door de universiteit.

Met de Wet van 15 december 1994 houdende wijziging van de WHW in verband met de decentralisatie van
huisvestings- en bestedingsbeslissingen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (Stb. 1994,
880) werd deze bevoegdheid voor de universiteiten gedecentraliseerd; zij kon nu zelf beschikken over
de gebouwen. Voor de academische ziekenhuizen bleef het oude regime van kracht.

163.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het overdragen van door bekostigde universiteiten en de Open Universiteit buiten

gebruik gestelde gebouwen of terreinen ten behoeve waarvan een rijksbijdrage is
verleend

Periode: 1992-1994
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.13 lid 2 en art 3.2
Produkt: ministerieel besluit

164.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van het aan bekostigde universiteiten en de Open Universiteit te

vergoeden bedrag voor van eigendom overgaande en uit diens middelen bekostigde
gebouwen of terreinen

Periode: 1992-1994
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.13 lid 4 en art 3.2
Produkt: ministerieel besluit
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165.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het overdragen van door de academische ziekenhuizen buiten gebruik gestelde

gebouwen of terreinen ten behoeve waarvan een rijksbijdrage is verleend
Periode: 1992-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.13 lid 2 en art 3.2
Produkt: ministerieel besluit

166.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van het aan de academische ziekenhuizen te vergoeden bedrag voor

van eigendom overgaande en uit diens middelen bekostigde gebouwen of terreinen
Periode: 1992-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 2.13 lid 4 en art 3.2
Produkt: ministerieel besluit

5.7 Inrichten openbare universiteiten, interuniversitaire instituten en academische ziekenhuizen

5.7.1 Instellen van universiteiten, interuniversitaire instituten en academische ziekenhuizen
Universiteiten hebben sinds de invoering van de WWO-1 in 1960 rechtspersoonlijkheid en worden per
wet ingesteld. Het merendeel der universiteiten was in de WWO-1 opgenomen. De universiteiten te
Rotterdam en Limburg zijn later opgericht. De inrichting van de laatste twee instellingen werd bij aparte
wet geregeld. Voor de universiteit te Rotterdam werden bij wet van 15 juni 1966 (Stb. 1966, 267) zoals
gewijzigd bij wet van 17 januari 1973 (Stb. 1973, 8) tijdelijke voorzieningen getroffen. In afwachting van
de totstandkoming van bedoelde universiteit wilde de wetgever de gelegenheid geven reeds
wetenschappelijk onderwijs in de geneeskunde te kunnen volgen. Voor de rijksuniversiteit te Limburg
werden aparte regelingen getroffen bij wet van 3 december 1975 (Stb. 1975, 717).
Met de invoering van de WWO-2 zoals gewijzigd bij wet van 26 juni 1986 (Stb. 1986, 388) vervielen
deze aparte bepalingen.

Een openbare universiteit kon met één of meerdere universiteiten bij gemeenschappelijke regeling een
interuniversitair instituut oprichten ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. Het
instituut bezat rechtspersoonlijkheid. De gemeenschappelijke regeling regelde in ieder geval de taken,
het bestuur en de inrichting, beroepsmogelijkheden en financiering van het instituut. De
gemeenschappelijke regeling behoefde goedkeuring van de minister van Onderwijs. Een
interuniversitair instituut kon op het buitenland gericht onderwijs geven aan buitenlanders.
De inkomsten van een interuniversitair insituut bestonden uit bijdragen van deelnemers en andere
inkomsten.
Met de invoering van de WWO-2 zoals gewijzigd bij wet van 26 juni 1986 (Stb. 186, 388) werden de
interuniversitaire instituten opgeheven.

Academische ziekenhuizen hebben sinds 1969, de invoering van de Wet van 28 augustus 1969 tot
wijziging van de WWO-1 i.v.m. de regeling van de academische ziekenhuizen bij de openbare
universiteiten en de verlening van rechtspersoonlijkheid aan deze ziekenhuizen, rechtspersoonlijkheid.
Zij worden bij wet ingesteld. De taken van deze ziekenhuizen zijn onderwijs, onderzoek en
patientenzorg. De patiëntenzorg wordt door het minister van Volksgezondheid geregeld en valt buiten
het bestek van dit onderzoek.

167.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter instelling van universiteiten en academische

ziekenhuizen
Periode: 1960-
Grondslag: Grondwet (Stb. 1972, 193), art. 23
Produkt: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 39 lid 1
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Wet van 15 juni 1966 houdende bijzondere voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t. de
vestiging van een rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1966, 267), zoals gewijzigd bij wet
van 19 september 1972 (Stb. 1972, 515)
Wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de vestiging van de
rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8)
Wet rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1975, 717)
WWO-2 (Stb. 1985, 562)
WHW (Stb. 1992, 593)

168.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het stellen van regels inzake de oprichting van interuniversitaire instituten door

openbare universiteiten en de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 36 lid 1
Produkt: ministeriële regeling
N.B.: deze instituten kunnen  zowel met openbare als met bijzondere universiteiten danwel met derden
opgericht worden

169.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het voornemen van openbare universiteiten om een stichting voor

onderwijs en wetenschap op te richten danwel met deze stichting een overeenkomst
aan te gaan

Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 45 lid 4
Produkt: ministerieel besluit

170.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling ter op- en inrichting van

interuniversitaire instituten
Periode: 1977-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 149 lid 2

Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire insituten, Stb. 1965, 391), art. 3 lid 3

Produkt: - Gemeenschappelijke regeling interuniversitair instituut voor ontwikkkelings-
wetenschappen, te Zutphen (Tinbergen instituut, Stcrt. 1972, 230)

Produkt: ministerieel besluit
N.B.: indien de minister binnen negentig dagen niet anders beslist, is de regeling goedgekeurd

171.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de beslissing in het beroep van de

interuniversitaire instituten tegen de onthouding van goedkeuring van de gemeen-
schappelijke regeling door de minister van Onderwijs

Periode: 1965-1986
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 149 lid 3

Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling
interuniversitaire insituten, Stb. 1965, 391), art. 3 lid 3

Produkt: K.B.

5.7.2 Inrichten bestuur
De inrichting en het bestuur van de openbare en bijzondere universiteiten wordt geregeld in een
bestuursreglement, vastgesteld door de universiteiten. Tot 1997 keurde de minister van Onderwijs het
reglement goed. Als de universiteiten in gebreke bleven, stelde de minister het bestuursreglement vast.



74

Vanaf 1969 golden deze bepalingen ook de academische ziekenhuizen. Daarvoor hadden de 
ziekenhuizen geen rechtspersoonlijkheid en werden zij in de wet dus niet expliciet vermeld. Met de
invoering van de Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 in verband met de
regeling van de academische ziekenhuizen bij de openbare universiteiten en de verlening van
rechtspersoonlijkheid aan deze ziekenhuizen wordt de inrichting en bekostiging van de academische
ziekenhuizen bij wet bepaald.
De inrichting van de interuniversitaire instituten werden bij de in de vorige paragraaf genoemde
gemeenschappelijke regeling bepaald.
De bestuursmacht binnen de universiteit werd gekenmerkt door het dualisme tussen onderwijs en
onderzoek en de ondersteunende beheersorganisatie.
Tot 1970 lag de bestuursmacht met betrekking tot onderwijs en onderzoek binnen de universiteit bij de
hoogleraren. Een hoogleraar had een leerstoel. Hij bepaalde zelf het onderwijsprogramma, stelde de
examens op en regelde de examinering. Coordinatie vond plaats in de senaat, het college waarin alle
hoogleraren zitting hadden. De senaat stond onder leiding van de rector magnificus. Deze rector werd
geassisteerd door assessoren. Tussen de hoogleraren bestond geen hiërarchische verhouding.
Het college van curatoren droeg zorg voor het beheer: de doelmatige en rechtmatige besteding van
overheidsgeld. Zo stelden zij bijvoorbeeld de begroting vast. Het college van curatoren werd
ondersteund door een secretaris en een bureau.
Met de invoering van de WUB 1970 wijzigde de bestuursstructuur van de universiteiten ingrijpend. de
positie van de hoogleraar werd gedemocratiseerd: vanaf 1970 hadden alle leden van de universitaire
gemeenschap zeggenschap over onderwijs en onderzoek.
De universiteit bestond sinds die tijd uit faculteiten met vakgroepen en het college van bestuur aan de
top. De vakgroep stond onder leiding van een vakgroepbestuur. Het was de organisatie eenheid voor
onderwijs en onderzoek. Een faculteit bestond uit een aantal vakgroepen. Het dagelijks bestuur werd
gevormd door het Faculteitsbestuur en het algemeen bestuur door de Faculteitsraad. In deze organen
waren alle leden van de universitaire gemeenschap verenigd. In de examencommissies hadden louter
hoogleraren zitting. De voorzitter van het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad was een hoogleraar:
de decaan. De decanen van alle faculteiten vormde het college van decanen. Dit college werd
voorgezeten door de rector magnificus.
Het College van Bestuur regelde het beheer van de universiteit. Dit college stelde het
bestuursreglement vast en gaf richtlijnen aan de Faculteiten. Door middel van het lidmaatschap van de
rector magnificus in het College van Bestuur hoopte de wetgever een einde te maken aan het dualisme
tussen onderwijs en onderzoek enerzijds en het beheer anderzijds.
Het College van Bestuur werd geflankeerd door de Universiteitsraad alwaar alle leden van de
universitaire gemeenschap zitting hadden.
Als een universiteit van deze structuur wilde afwijken, van het in de WWO-1 of de WUB 1970
bepaalde, diende het een machtiging van de minister te verkrijgen.
De WUB 1970 was een expirimenteerwet. Het diende na een aantal jaren geevalueerd te worden17. De
werking van de WUB werd echter elke keer verlengd en het regime, zij het met enige wijzigingen, heeft
tot 1997 gegolden.

Met de invoering van de wet van 27 februari 1997, modernisering universitaire bestuursorganisatie
(MUB, Stb. 1997, 117) werden veel bevoegdheden van de minister van Onderwijs en de minister van
Landbouw overgeheveld naar universitaire organen. De categorie buitenuniversitaire leden is geheel
komen te vervallen. Met de wetswijziging beoogde de wetgever te komen tot integraal bestuur en
beheer van de openbare universiteiten en tot een kwalitatieve versterking van de organisatie van
onderwijs en onderzoek.
Het medebestuur in de door de WUB ingestelde raden werden vervangen door een
medezeggenschapssysteem. Het College van Bestuur kreeg alle bevoegdheden.
Bij iedere universiteit werd een Raad van Toezicht ingesteld. Deze Raad benoemt de leden van en
houdt toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is verantwoording schuldig aan de
minister van Onderwijs.
Het basisniveau, de vakgroep werd niet meer in de wet geregeld.

                                                
17 De krachtens art. 56 lid 3 WUB 1970 ingestelde Commissie Bestuurshervorming evalueerde de
werking van de WUB in het in 1979 verschenen rapport Gewubt en gewogen (TK 15.515).
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Ook met betrekking tot de bestuursorganisatie van de academische ziekenhuizen veranderde het een
en ander:
De bestuursorganen van academische ziekenhuizen zijn de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht. Aan de Raad van Bestuur behoort de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de zaken van
het academisch ziekenhuis in zijn geheel. De Raad van Bestuur is verantwoording schuldig aan de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf of zeven leden. Dit aantal wordt door de
minister  bepaald. De Raad van Toezicht is verantwoording schuldig aan de ministers van Onderwijs
en Landbouw.

172.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van de bestuursstructuur van de

universiteiten en academische ziekenhuizen
Grondslag:
Periode: 1960-
Produkt: wetten

- MUB (Stb. 1997, 117)
- WHW (Stb. 1992, 593)
- WWO-2 (Stb. 1985, 562)
- Wet rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1975, 717)
- WUB (Stb 1970, 601)
- Wet van 15 juni 1966 houdende bijzondere voorzieningen van tijdelijke aard

m.b.t. de vestiging van een rijksuniversiteit Rotterdam (Stb.1966, 267), zoals
gewijzigd bij wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de
vestiging van de rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8)

- WWO-1 (Stb. 1960, 559)

173.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter inrichting van het bestuur van openbare

universiteiten en hogescholen
Periode: 1970-
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de

WUB 1970 (Stb. 1977, 298), art. 50
WUB (Stb. 1970, 601), art. 48

Produkt: amvb
- Besluit van 14 mei 1971 tot uitvoering van art. 48 van de WUB 1970

(Uitvoeringsbesluit WUB 1970, Stb. 1970, 292)

174.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van een termijn waarbinnen het bestuursreglement van een openbare

universiteit door de universiteitsraad dient te zijn vastgesteld
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art. 9.14, lid 2
Periode: 1993-1997
Produkt: beschikking

175.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter goedkeuring van het bestuursreglement van

openbare universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1970
Grondslag: Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art 35

lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 39 lid 1

Produkt: K.B.
Opmerking: als een door de Kroon voorgestelde wijziging niet wordt overgenomen, stelt de Kroon het
reglement zelf vast
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176.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter vaststelling van het bestuursreglement van

openbare universiteiten en academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1970
Grondslag: Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art 35

lid 3
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 39 lid 1

Produkt: K.B.

177.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het goedkeuren van het bestuursreglement van openbare universiteiten
Periode: 1970-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.14 lid 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 63 lid 2 en 165 lid 2
WUB (Stb. 1970, 601), art. 23 lid 2

Produkt: beschikking
N.B.: de goedkeuring wordt geacht te zijn verleend als binnen negentig dagen niet anders is beslist.
Deze termijn kan tot hoogstens één jaar worden verlengd. Indien een universiteit/hogeschool na 1971
geen bestuursreglement heeft vastgesteld, stelt de minister het vast

178.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van het bestuursreglement van openbare universiteiten
Periode: 1970-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.14 lid 3

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 63 lid 4
WUB (Stb. 1970, 601), art. 23 lid 4

Produkt: ministerieel besluit

179.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de beslissing in het beroep van openbare

universiteiten tegen de onthouding van goedkeuring van het bestuursreglement
Periode: 1970-1993
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 23 lid 3
Produkt: K.B.

180.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs inzake de machtiging aan een openbare

universiteit om af te wijken van het in de WWO-1 en de WUB 1970 m.b.t. de
bestuursorganisatie bepaalde

Periode: 1970-1993
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 55 lid 2
Produkt: advies

181.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de machtiging aan openbare universiteiten en

interuniversitaire instituten om af te wijken van het in de WWO-1 en de WUB 1970
m.b.t. de bestuursorganisatie bepaalde

Periode: 1970-1993
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de

WUB 1970 (Stb. 1970, 298), art. 51
WUB (Stb. 1970, 601), art. 55 lid 1

Produkt: K.B., onder andere:
- K.B. van 9 augustus 1972, houdende machtiging aan de rijksuniversiteit
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gevestigd te Utrecht, om voor de faculteit der letteren af te wijken van het in de
WUB 1970 art. 6 lid 1 met betrekking tot de samenstelling van de faculteitsraad
bepaalde (Stb. 1972, 478)

- K.B. van 15 maart 1975, strekkende tot afwijzing van het verzoek van de
universiteitsraad van de rijksuniversiteit gevestigd te Groningen, om voor de
faculteit der letteren bij wijze van proefneming in het kiesreglement van de
universiteit te mogen afwijken van het in de WUB 1970 art. 6 lid 1, 2 en 3, art. 9
lid 2 en art. 12 lid 1 bepaalde (Stb. 1975, 121)

- K.B. van 16 november 1978 met betrekking tot het verzoek van de raad van de
gemeentelijke universiteit te Amsterdam om voor de subfaculteit der psychologie
te mogen afwijken van het bepaalde in de WUB 1970, art. 17 lid 3 en 4 (Stb.
1978, 607)

N.B. de Academische Raad adviseert hieromtrent. Aan de machtiging kunnen voorwaarden worden
verbonden.

182.
Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake het verzoek van de universi-

teitsraad van een openbare universiteit tot herziening van de afwijzing van de
machtiging om af te wijken van het in de WWO-1 en de WUB 1970 m.b.t. de
bestuursorganisatie bepaalde

Periode: 1970-1993
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 55 lid 4
Produkt: advies

183.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het verzoek van de universiteitsraad van een

openbare universiteit tot herziening van de afwijzing van de machtiging om af te wijken
van het in de WWO-1 en de WUB 1970 m.b.t. de bestuursorganisatie bepaalde

Periode: 1970-1993
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 55 lid 4
Produkt: K.B.
N.B.: de minister hoort de Raad van State, afdeling Geschillen van Bestuur

5.7.3 Inrichten universitaire organisatie

184.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter nadere regelgeving van de inrichting van de

rijksuniversiteiten te Rotterdam en Limburg
Periode: 1973-1986
Grondslag: Wet rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1975, 717), zoals gewijzigd bij wet van 27 juni 1985

houdende verlenging van de werkingsduur van de WUB en de Wet Rijksuniversiteit
Limburg (Stb. 1985, 391) art. 3 lid 2 en 5 lid 2
Wet van 15 juni 1966 houdende bijzondere voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t. de
vestiging van een rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1966, 267), art. 1 lid 2, zoals
gewijzigd bij wet van 17 januari 1973 (Stb. 1973, 8), art 2 lid 3 en art. 5

Produkt: amvb
- Besluit van 23 augustus 1983 houdende wijziging van het Besluit Rijksuni-

versiteit Limburg (aanvullende bepalingen inzake faculteiten en doctoraten, (Stb.
1983, 441)

- K.B. van 24 december 1975 ter uitvoering van art. 3 lid 2 van de wet
Rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1975, 733)

- Besluit van 7 april 1977 ter uitvoering van art. 3 lid en 5 lid 2 van de wet
Rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1977, 240)
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- Besluit van 21 maart 1973 tot uitvoering van art. 5, 17, 20 van de wet
Rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 118)

- K.B. van 3 januari 1967 tot uitvoering van art. 1 lid 2 van de wet van 15 juni
1966 (Regeling medische faculteit te Rotterdam (Stb. 1967, 3)

185.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van het beheersreglement van een openbare universiteit
Periode: 1985-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.56 lid 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 105
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: de Minister stelt alleen vast als dit binnen een door hem gestelde termijn niet door het College
van Bestuur is gedaan

186.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van voorschriften voor de samenwerking tussen universiteitsbiblio-

theken en andere wetenschappelijke bibliotheken
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 110 lid 4, 111 lid 4 en 139
Produkt: ministeriele regeling

187.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van voorschriften voor de samenwerking tussen universitaire

rekencentra
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 111 lid 4
Produkt: ministeriele regeling
N.B.: de Minister voert hierover overleg met de Colleges van Bestuur

5.7.4 Vestigen van bijzondere leerstoelen of lectoraten
Instellingen, stichtingen of rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen kunnen bij universiteiten
leerstoelen of lectoraten vestigen. Van 1960 tot 1986 dienden zij daartoe een verzoek te richten aan de
minister van Onderwijs onder overlegging van:

- de statuten en de akte of het reglement betreffende de oprichting van een of meer
leerstoelen of lectoraten;

- het bewijs van bezit van F 100.000,- aan onroerende zaken per leerstoel/ lectoraat.

De bevoegdheid tot het vestigen van een leerstoel of lectoraat werd ingetrokken indien aan een aantal
voorwaarden niet meer werd voldaan:

- als de inhoud van de statuten niet aan de voorwaarden voldeed;
- als de minister van onderwijs niet of niet op tijd, de juiste bewijzen van geschiktheid van een

aantaande hoogleraar of lector ontving;
- als het onderwijs aan de bijzondere leerstoelen en lectoraten niet toegankelijk was voor de

commissie van toezicht voor de aangewezen universiteiten en de bijzondere leerstoelen en
lectoraten;

- als hoogleraren of lectoren hun onderwijs veronachtzaamden;
- als het belang van het wetenschappelijk onderwijs zich ten gevolge van wijzigingen in de

omstandigheden met de bevoegdverklaring niet langer verdroeg.

188.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bevoegdverklaring van instellingen,

stichtingen of verenigingen om bij openbare universiteiten een bijzondere leerstoel of
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lectoraat te vestigen
Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 129 lid 1
Produkt: K.B.

- Besluit van 1 juli 1975, nr 33 inzake bevoegdverklaring vestiging bijzondere
leerstoel TH Enschede (Stcrt 1975, 181)

N.B.: de Minister hoort de curatoren, die op hun beurt de senaat hoort

189.
Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs inzake de beslissing in het beroep van

openbare universiteiten tegen de intrekking van de Minister van de bevoegdverklaring
een bijzondere leerstoel of lectoraat te vestigen

Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 136 lid 2
Produkt: advies

190.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de beslissing in het beroep van openbare uni-

versiteiten tegen de  intrekking van de Minister van de bevoegdverklaring een
bijzondere leerstoel of lectoraat te vestigen

Periode: 1960-1986
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 136 lid 2
Produkt: K.B.
N.B.: de Raad van State wordt hierover gehoord

5.7.5 Instellen organen post-academisch onderwijs
Post-academisch onderwijs stelt hen die maatschappelijke betrekkingen bekleden of kunnen bekleden,
waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist is of dienstig kan zijn, in staat zich regelmatig te
verdiepen in de ontwikkelingen in de wetenschappen met het oog op een zo goed mogelijke bekleding
van deze betrekkingen. Met de Regeling postacademisch onderwijs (Stb 1977, 525) regelde de
minister de oprichting van organen voor post-academisch onderwijs. Deze organen bezitten
rechtspersoonlijkheid.
De deelnemers van de gemeenschappelijke regeling ter oprichting van een orgaan voor post-
academisch onderwijs, i.c. universiteiten, kunnen een voorbereidingscommissie oprichten: de
commissie van voorbereiding voor de oprichting van een orgaan voor post-academisch onderwijs.
Deze wordt voor vijf jaar opgericht. De minister van Onderwijs kon deze termijn verlengen.

De organen voor post-academisch onderwijs kunnen een gemeenschappelijke sectie oprichten. Deze
oprichting behoefde de goedkeuring van de minister van Onderwijs.

191.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van een regeling inzake het post-academisch onderwijs
Periode: 1975-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 155 lid 2

Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.
1975, 656), art 143bis lid 2

Produkt: besluit
- Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2

en 3 en 143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 1977, 525)

192.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de instelling van post-academisch
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onderwijs op een bepaald gebied
Periode: 1977-1985
Grondslag: Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en

143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 1977, 525), art. 33 lid 2
Produkt: advies

193.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van een gemeenschappelijke regeling ter oprichting van een orgaan

voor post-academisch onderwijs
Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en

143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 525), art. 4 lid 2,  art. 30
lid 3, art.32 en art. 33 lid 1

Produkt: ministerieel besluit

194.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de beslissing in het beroep tegen de minister

van Onderwijs vanwege de onthouding van de goedkeuring van de
gemeenschappelijke regeling ter oprichting van een orgaan voor post-academisch
onderwijs

Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en

143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs (Stb. 1977, 525), art. 4 lid 4
Produkt: K.B.

195.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake het instellingsbesluit van een

gemeenschappelijke sectie tussen twee of meer organen voor post-academisch
onderwijs

Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977, houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en

143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 1977, 525), art. 27 lid 1
Produkt: advies

196.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het instellingsbesluit van een gemeenschappelijke sectie tussen

twee of meer organen voor post-academisch onderwijs
Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977 houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en

143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs, Stb. 1977, 525), art. 27 lid 1
Produkt: ministerieel besluit

197.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake een beslissing in het beroep tegen de minister

van Onderwijs inzake de weigering het instellingsbesluit van een gemeenschappelijke
sectie tussen twee of meer organen voor post-academisch onderwijs goed te keuren

Periode: 1977-1993
Grondslag: Besluit van 2 september 1977 (Stb. 525), houdende uitvoering van WWO art. 143bis

lid 2 en 3 en 143ter lid 1 en 2 (Regeling post-academisch onderwijs), art. 27 lid 2
Produkt: K.B.
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5.7.6 Vormgeven van het universitaire kiesrecht

198.
Actor: College van beroep voor het Wetenschappelijk/Hoger onderwijs
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs en de universiteiten inzake het universi-

taire kiesrecht
Periode: 1985-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.64 lid 4

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 142 lid 3
Produkt: advies

5.7.6.1 goedkeuren kiesreglementen

199.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het  goedkeuren van het kiesreglement voor de universiteits- en faculteitsraad van 

openbare universiteiten
Periode: 1970-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.15 lid 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 64
WUB (Stb. 1970, 601), art. 24

Produkt: beschikking
N.B.: de goedkeuring wordt geacht te zijn verleend als binnen negentig dagen niet anders is beslist.
Deze termijn kan tot hoogstens één jaar worden verlengd. Indien een universiteit na 1971 geen
kiesreglement heeft vastgesteld, stelt de minister het vast

200.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het  vaststellen van het kiesreglement voor de universiteits- en faculteitsraad van

openbare universiteiten
Periode: 1970-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.15 lid 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 64
WUB (Stb. 1970, 601), art. 24

Produkt: kiesreglement
N.B. de minister stelt een kiesreglement vast indien desbetreffende universiteitsraad hierover in
gebreke blijft

201.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het  opstellen van een voordracht inzake de beslissing in het beroep van de

universiteitsraad van openbare universiteiten tegen de onthouding van goedkeuring
van het kiesreglement

Periode: 1970-1997
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 24
Produkt: K.B.

202.
Actor: Universitaire Kiesraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs en de centrale stembureau’s van

openbare universiteiten over het universitaire kiesrecht
Periode: 1971-1985
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 (Sb. 298)  houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging

van de WUB (1970), art 46bis lid 2
Produkt: advies

5.7.6.2 instellen beroepsmogelijkheden: Universitaire Kiesraad 1960-1985
Met het Uitvoeringsbesluit WUB 1970 (Stb. 1971, 292) werd de Universitaire Kiesraad ingesteld. Hierbij
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konden tot 1985 in hoger beroep over het universitaire kiesrecht. De Kiesraad had twee hoofdtaken:
- het adviseren van de minister en de centrale stembureau’s over het universitaire kiesrecht;
- het beslissen inzake het beroep tegen beslissingen van stembureau’s, centrale stembu-

reau’s, college van bestuur van universiteiten en hogescholen met betrekking tot het
vaststellen van de kiezersregisters, kandidaatopgaven, het van onwaarde verklaren van een
stemming in een kiesdistrict en de vaststelling van de einduitslag van de verkiezingen voor
de universiteitsraad, de hogeschoolraad, de faculteitsraad alsmde met betrekking tot de
voorziening van een vacature in een raad.

De raad bestond uit drie tot vijf leden die door de minister van Onderwijs worden benoemd.
Met de invoering van de WWO-2 (Stb 1985, 562) werden deze taken overgenomen door het College
van Beroep voor het Wetenschappelijk Onderwijs, na 1993 het College van Beroep voor het Hoger
Onderwijs genoemd. Zie voor de beschrijving en handelingen van het College van Beroep het
hoofdstuk betreffende Studenten, paragraaf betreffende algemene beroepsmogelijkheden.

203.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de rechtsgang bij en de

omvang, samenstelling en bevoegdheden van de Universitaire Kiesraad alsmede de
regeling van de toelage aan de (plaatsvervangende) leden

Periode: 1977-1985
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de

WUB 1970 (Stb. 1977, 298), art 46sexies
Produkt: amvb

- Besluit van 19 december 1978, houdende regelen met betrekking tot de
rechtsgang bij en de omvang, de samenstelling en de verdere bevoegdheden
van de Universitaire Kiesraad, alsmede met betrekking tot de benoeming, het
ontslag van en de toelage aan de leden en de eventuele plaatsvervangende
leden daarvan (Besluit Universitaire Kiesraad, Stb. 1978, 733)

204.
Actor: Universitaire Kiesraad
Handeling: het vaststellen van het reglement van orde van de Universitaire Kiesraad
Periode: 1977-1985
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de

WUB 1970 (Stb. 1977, 298), art 46quinquies
Produkt: reglement van orde

205.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het reglement van orde van de Universitaire Kiesraad
Periode: 1977-1985
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de

WUB 1970 (Stb. 1977, 298), art 46quinquies
Besluit van 31 oktober 1973, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WUB 1970
(Stb. 1973, 515), art. 12 lid 7

Produkt: ministerieel besluit

206.
Actor: Universitaire Kiesraad
Handeling: het beslissen inzake beroepen tegen beslissingen van stembureau’s, centrale

stembureau’s, college van bestuur van openbare universiteiten en hogescholen
Periode: 1971-1985
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de

WUB 1970, (Stb. 1977, 298) , art 46bis lid 2
Produkt: beschikking
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5.7.7 Samenstelling bestuursorganen

5.7.7.1 Raad van Toezicht openbare universiteiten

207.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming, de schorsing en het ontslag

van de voorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht van openbare
universiteiten

Grondslag: MUB (Stb 1997, 717) art. 9.7 lid 2
Periode: 1997-
Produkt: beschikking

5.7.7.2 Universiteitsraad

208.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het geven van regels en richtlijnen voor de verkiezing van de tot de universitaire

gemeenschap behorende leden van de Universiteitsraad en de leden van de
Faculteitsraad

Periode: 1971-1997
Grondslag: Besluit van 1971 tot uitvoering van art. 48 van de WUB 1970 (Uitvoeringsbesluit WUB

1970, Stb. 1971, 292), art. 6 en 11
Produkt: ministeriële regeling

209.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van leden van de Universi-

teitsraad die geen deel uitmaken van de wetenschappelijke wereld
Periode: 1970-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.11 lid 3 en 9.75 lid 3

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 60 lid 3 en 134 lid 3
Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de
WUB 1970 (Stb. 1977, 298), art. 21 lid 3
Wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de vestiging van een
rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8), art 7 lid 5
WUB (Stb. 1970, 601) art. 21 lid 3

Produkt: beschikking
- K.B. van 3 december 1973 tot uitvoering van art. 7, 11, 12, 13 en 18 van de wet

rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 573)
N.B.: in het bestuursreglement kan worden bepaald dat hoogstens vijf leden van de Universiteitsraad
niet afkomstig zijn uit de universitaire gemeenschap. Bij de benoeming dient de minister de
Universiteitsraad om advies te vragen

210.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter bepaling van het aantal leden dat

- door de verschillende faculteiten;
- door het personeel van de Centrale Diensten

in de Universiteitsraad van de rijksuniversiteit Rotterdam kan worden gekozen
Periode: 1973-1986
Grondslag: Wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de vestiging van een

rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8), art 7 lid 2 en 3
Produkt: K.B. van 3 december 1973 tot uitvoering van art. 7, 11, 12, 13 en 18 van de wet

rijksuniversiteit Rotterdam (Stb.1973, 573)

5.7.7.3 College van curatoren/ college van bestuur van openbare universiteiten
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211.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bepaling van het aantal leden van het

college van bestuur van openbare universiteiten
Periode: 1970-1985
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art 30 lid 1
Produkt: K.B.

212.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het aantal leden van het college van bestuur van openbare

universiteiten
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art 54 lid 1
Produkt: ministerieel besluit

213.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en ontslag van de curatoren

van openbare universiteiten
Periode: 1960-1970
Grondslag: WUB (Sb. 1970, 601) art 49 lid 1

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 42 lid 2 en 43 lid 1
Produkt: K.B.

214.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van één of twee

leden van het college van bestuur van openbare universiteiten
Periode: 1966-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.5 lid 2 en 4

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 54 lid 2, 3 en 4
WUB (Stb. 1970, 601), art 30 lid 4
Wet van 15 juni 1966 houdende bijzondere voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t. de
vestiging van een rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1966, 267) , art. 4 lid 2, 3 en 4, zoals
gewijzigd bij wet van 17 januari 1973 (Stb.1973, 8) , art 11 lid 5

Produkt: K.B.
- K.B. van 3 december 1973 tot uitvoering van art. 7, 11, 12, 13 en 18 van de wet

rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 573)

5.7.7.4 Rector Magnificus openbare universiteiten

215.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming of ontslag van de rector magnificus

van openbare universiteiten
Periode: 1960-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.20 lid 1

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 69 lid 1 en 3
WUB (Stb. 1970, 601), art. 49 lid 1 en art 33 lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 49 lid 2

Produkt: K.B.
N.B.: de Kroon kiest na 1970 na overleg met de universiteitsraad uit een voordracht, opgemaakt door
het college van dekanen, van tenminste twee hoogleraren. De rector wordt pas ontslagen als de
minister de universiteitsraad, het College van Dekanen en het College van Bestuur heeft gehoord

216.
Actor: Minister van Onderwijs
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Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van de benoeming van de rector
magnificus van de rijksuniversiteit Rotterdam

Periode: 1973-1986
Grondslag: Wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de vestiging van een

rijksuniversiteit Rotterdam (Stb.1973, 8), art 12 lid 1 en 2
Produkt: amvb

- K.B. van 3 december 1973 tot uitvoering van art. 7, 11, 12, 13 en 18 van de wet
rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 573)

N.B.: Het gaat hier om een regeling inzake de voordracht van het college van dekanen en de termijn
waarvoor de rector benoemd zal worden

5.7.7.5 bestuur interuniversitaire instituten

217.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bekrachtigen van de aanwijzing van de voorzitter van het bestuur van inter-

universitaire instituten
Periode: 1965-1986
Grondslag: Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (Regeling

interuniversitaire insituten (Stb. 1965, 391), art. 6 lid 4
Produkt: ministerieel besluit

5.7.7.6 bestuur academische ziekenhuizen

218.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bepalen van het aantal bestuursleden/ raad van bestuur van academische

ziekenhuizen
Periode: 1969-
Grondslag: WHW (Stb. 1993, 593), art. 12.4 lid 1 en 12.10 lid 1

Besluit van 7 april 1977 ter uitvoering van art. 3 lid 2 en 5 lid 2 van de Wet
Rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1977, 240), art. 15
WUB (Stb. 1970, 601), art. 52 lid 2
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
62ter lid 2

Produkt: ministerieel besluit

219.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van de voorzitter

van het bestuur van academische ziekenhuizen
Periode: 1969-1990
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 162 lid 2

Besluit van 7 april 1977 ter uitvoering van art. 3 lid 2 en 5 lid 2 van de Wet
Rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1977, 240), art. 15
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
62ter lid 1

Produkt: K.B.

220.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen en ontslaan van de bestuursleden/ leden van de Raad van Toezicht van

academische ziekenhuizen
Periode: 1969-1990
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 12.10 lid 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 162 lid 2 en 168 lid 3
WUB (Stb. 1970, 601), art. 52 lid 2
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
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62ter lid 1
Produkt: beschikking

221.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter en de andere leden van de

Raad van Toezicht van academische ziekenhuizen van openbare universiteiten
Periode: 1990-
Grondslag: Wet van 4 oktober 1990 houdende wijziging van de WWO en de wet op de

ziekenhuisvoorziening (Aanpassing regelgeving academische ziekenhuizen Stb. 1990,
535), art. 159 lid 2

Produkt: beschikking

222.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van de voorzitter

van het bestuur van het academisch ziekenhuis van de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam

Periode: 1985-1990
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 177 lid 2
Produkt: K.B.

223.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen van leden van het bestuur van het academisch ziekenhuis van de

Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
Periode: 1985-1990
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 177 lid 2
Produkt: beschikking

5.7.7.7 voorzitter faculteit rijksuniversiteit te Rotterdam

224.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming en ontslag van de voorzitter van een

faculteit van de rijksuniversiteit Rotterdam
Periode: 1966-1986
Grondslag: Wet van 15 juni 1966, houdende bijzondere voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t.

vestiging van een rijksuniversiteit te Rotterdam, art. 8 lid 1
Produkt: K.B.

5.7.8 Bijleggen bestuursgeschillen

225.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het beslissen inzake geschillen tussen het bestuur en de curatoren van academische

ziekenhuizen
Periode: 1969-1986
Grondslag: Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 398, art

62quaterdecies lid 1 en 2 en quindecies
Produkt: ministerieel besluit

5.7.9 Toezicht behoorlijk bestuur
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226.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bepaling van de gevallen van verwaar-

lozing of onrechtmatigheid van bestuur waarin bevoegdheden van een of meer
bestuursorganen van openbare universiteiten afgenomen worden

Periode: 1970-1993
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 57
Produkt: amvb

227.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van het bestuur van een openbare 

universiteit in geval van wanfunctioneren door het College van Bestuur
Periode: 1985-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593)  art. 9.69

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 125
Produkt: amvb

228.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het bekrachtigen van voorzieningen getroffen door het College van Bestuur van een

openbare universiteit bij wanfunctioneren van het Faculteitsbestuur
Periode: 1985-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593)  art. 9.70, lid 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 126
Produkt: ministeriëel besluit

229.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake schorsing of vernietiging van besluiten van het

College van Bestuur, de Universiteitsraad en het College van Dekanen van openbare
universiteit

Periode: 1970-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art. 9.62, lid 1 en 9.63

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 118
Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de
WUB 1970 (Stb. 1977, 298), art. 35 lid 1
WUB (Stb. 1970, 601), art. 35 lid 1

Produkt: K.B.
- Besluit van 30 augustus 1974 strekkende tot gedeeltelijke vernietiging van het

besluit van het College van Bestuur van de technische rijkshogeschool,
gevestigd te Delft van 20 maart 1974, nr 8 (Stb. 1973, 286)

- Besluit van 15 juni 1973 strekkende tot vernietiging van het besluit van de
Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit gevestigd te Leiden van 16 april 1973,
nr 104I (Stb. 1973, 286)

N.B.: het betreffende besluit is in de ogen van de Minister in strijd met het recht of het algemeen
belang. De voorzitter van het College van Bestuur kan de Minister attenderen op een dergelijk besluit
van het College of de Universiteitsraad.

230.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de schorsing of vernietiging van besluiten van

het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan van academische ziekenhuizen bij openbare
universiteiten

Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art. 12.22
Produkt: amvb

231.
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Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de overdracht van bevoegdheden van

openbare universiteiten aan andere rechtspersonen dan in de wet genoemd
Periode: 1977-1993
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de

WUB 1970 (Stb. 1977, 298), art. 57
Produkt: amvb

- Besluit van 10 maart houdende voorzieningen met betrekking toty de uitoefening
van de bevoegdheden van de raad van de technische rijkshogeschool te Delft
(Stb 1984, 58)

- Besluit van 2 december 1978 houdende voorzieningen met betrekking tot de
uitoefening van enige bestuursbevoegdheden binnen de centrale interfaculteit,
de faculteiten der letteren en de faculteit der sociale wetenschappen van de
gemeentelijke universiteit te Amsterdam (Stb. 1978, 638)

N.B.: de minister besluit hiertoe als desbetreffend bestuursorgaan in strijd met de wet handelt of het
bestuur verwaarloost

232.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de schorsing of vernietiging van een

promotiereglement bij openbare universiteiten
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 119

5.8 Inrichting gemeentelijke universiteit van amsterdam 1960-1985 en haar academisch
ziekenhuis 1970-1985

Tot 1985 golden er voor de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam aparte wettelijke bepalingen.
De Universiteit van Amsterdam werd tot 1970 voor 95% bekostigd door het Rijk en voor 5 % door de
Gemeente Amsterdam. Het bestuursreglement werd door de gemeenteraad van Amsterdam
goedgekeurd. Dit besluit van de Gemeenteraad behoefde de goedkeuring van de Kroon. Het besluit
was goedgekeurd indien negentig dagen na ontvangst de Kroon niet anders beslist had. De Kroon kon
in bijzondere gevallen deze termijn van negentig dagen tot ten hoogste één jaar verlengen.
Van het besluit tot onthouding van goedkeuring kon binnen dertig dagen herziening worden verzocht.
De Raad van State adviseerde hierover.
Bij wet van 30 september 1970, houdende wijziging van de WWO-1 in verband met een algemene
herziening van de bekostigingsregeling voor de openbare en bijzondere instellingen van
wetenschappelijk onderwijs  (Stb. 1970, 494) werd de bemoeienis van de rijksoverheid met de UVA en
het academisch ziekenhuis groter. Het Rijk financierde vanaf toen de Gemeeentelijke Universiteit voor
100%. De Kroon benoemde de leden van het College van Curatoren en de voorzitter van het College
van Bestuur. Met de invoering van de WWO-2 (Stb. 1985, 562), werden de bepalingen voor
rijksuniversiteiten en de Gemeentelijke Universiteit gelijkgesteld.

5.8.1 Inrichten bestuur

233.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter goedkeuring van het besluit van de Gemeen-

teraad van Amsterdam tot goedkeuring of vaststelling van het bestuursreglement van
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 86 lid 2
Produkt: K.B.

234.
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Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de Kroon inzake het verzoek van de Gemeenteraad van Amsterdam

om de onthouding van goedkeuring van het bestuursreglement van de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam te herzien

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 86 lid 3
Produkt: advies

5.8.2 Samenstelling bestuursorganen

235.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming van de drie leden van het college van

curatoren van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
Periode: 1960-1970
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 89
Produkt: K.B.

236.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming en ontslag van de voorzitter van het

college van curatoren van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
Periode: 1970-1985
Grondslag: Wet van 30 september 1970, houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art.

89
Produkt: K.B.

237.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming en ontslag van de voorzitter van het

bestuur van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
Periode: 1970-1985
Grondslag: Wet van 30 september 1970, houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art.

92bis lid 5
Produkt: K.B.

238.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen en ontslaan van drie leden van het bestuur van de Gemeentelijke

Universiteit van Amsterdam
Periode: 1970-1985
Grondslag: Wet van 30 september 1970, houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art.

92bis lid 5
Produkt: beschikking
N.B.: de benoeming geschiedt op voordracht van het College van Curatoren

5.9 Inrichten Open Universiteit

De Open Universiteit geeft hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs op afstand. Bij wet van 14
mei 1981 houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Opbouw Open Universiteit (Stb. 1981,
336) werd de minister van Onderwijs gemachtigd desbetreffende stichting op te richten. Deze stichting
bereidde de oprichting van de Open Universiteit voor. De Open Universiteit is opgericht bij wet van 14
november 1984 (Stb. 1984, 573). De Open Universiteit heeft rechtspersoonlijkheid en is een een
bekostigde universiteit. Met de invoering van de WHW kwam de aparte regelgeving voor de Open
Universiteit te vervallen. Voor wat betreft het algemene beleid, de bekostiging, het onderwijsaanbod en
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de inschrijving van studenten gelden e.d. dezelfde bepalingen als voor de overige bekostigde
universiteiten. Voor wat betreft het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit gelden, vanwege
de afwijkende vorm van onderwijs, andere bepalingen.
De bestuursorganen van de Open Universiteit zijn het College van Bestuur en de Bestuursraad. De
Personeelsraad heeft een adviesstem in een aantal beleidskeuzes.
Met de invoering van de wet van 27 februari 1997 (Stb. 117), modernisering universitaire
bestuursorganisatie, werden de leden van de verschillende bestuursorganen bij beschikking en niet
meer bij K.B. benoemd.
Met de invoering van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de WHW i.v.m. de positiebepaling van
de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie (Stb. 1997,
284) werd de taak van de Open Universiteit uitgebreid. Vanaf die tijd dient de Open Universiteit naast
het geven van onderwijs, een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het hoger onderwijs.
Daarnaast werden de bevoegdheden van de minister ten aanzien van de inrichting van de Open
Universiteit ingrijpend beperkt. 

5.9.1 Instellen Open Universiteit

239.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter instelling en inrichting van de Open Universiteit
Periode: 1981-
Grondslag: Wet van 14 mei 1981 houdende machtiging van de Stichting Opbouw Open

Universiteit, art. 1
Produkt: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573)
N.B.: de Stichting Opbouw Open Universiteit bereidde de instelling van de Open Universiteit voor

5.9.2 Inrichten bestuur

240.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het bestuursreglement van de Open Universiteit
Periode: 1985-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 11.13 lid 2

Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 32 lid 2
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: de goedkeuring is verleend als de minister binnen drie maanden na ontvangst niet anders heeft
besloten

241.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van de Open Universiteit tegen de

onthouding van goedkeuring van het bestuursreglement door de minister van
Onderwijs

Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 32 lid 3
Produkt: K.B.

242.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het bestuursreglement
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 32 lid 4
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: de minister stelt het bestuursreglement vast indien de Open Universiteit hieromtrent in gebreke
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blijft

5.9.3 Samenstelling bestuursorganen: Bestuursraad en College van Bestuur
Tot 1997 was de Bestuursraad het belangrijkste bestuursorgaan van de Open Universiteit.
De Bestuursraad bestond uit een voorzitter en ten hoogste acht andere leden. Bij de samenstelling van
de raad werd rekening gehouden met de verscheidenheid van de in de Nederlandse samenleving
voorkomende levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen, met de herkomst van die leden
uit het wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en met
een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. Met de invoering van de wet van
27 februari 1997 (Stb. 117), modernisering universitaire bestuursorganisatie, vervielen deze
benoemingseisen.
Het tweede bestuursorgaan was het College van Bestuur. Dit College bestond uit een voorzitter en
twee leden. Het was verantwoording schuldig aan de Bestuursraad. Een of meer leden van het College
woonden de vergaderingen van de Bestuursraad bij en hadden daar een raadgevende stem. Voorts
bereidde het College de besluiten van de Bestuursraad voor.
Met de invoering van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de WHW i.v.m. de positiebepaling van
de Open Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de bestuursorganisatie (Stb. 1997,
284) werd de Bestuursraad afgeschaft.
Het College van Bestuur werd belast met het bestuur en beheer van de Open Universiteit. Het bestaat
uit drie leden waaronder de voorzitter. De leden worden door de Raad van Toezicht van de Open
Universiteit benoemd. Deze Raad van Toezicht werd ingevoerd met deze wetswijziging. De Raad werd
belast met het toezicht op het bestuur en het beheer van de Open Universiteit. Het staat het College
van Bestuur met raad en daad terzijde. Daarnaast heeft het enkele goedkeuringsbevoegdheden, zoals
bijvoorbeeld het bestuurs- en beheersreglement. De leden van de Raad van Toezicht worden door de
ministers van Onderwijs en Landbouw benoemd.

243.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming, de schorsing en het ontslag

van de voorzitter en de leden van de Bestuursraad van de Open Universiteit
Periode: 1985-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 11.8 lid 1

Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 23 lid 1 en 2
Produkt: amvb

- Beschikking van 28 december houdende voorlopige regeling Open Universiteit,
nr. HW/J-759081 (Stcrt 1985, 7)

- Besluit van 21 december 1987 houdende onder meer regels betreffende de
berekeningsgrondslag voor het inschrijvingsbedrag en nadere voorschriften
betreffende het college van beroep (Uitvoeringsbesluit Open Universiteit, Stb.
1987, 610)

244.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Bestuursraad van de Open

Universiteit
Periode: 1997
Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 27 februari 1997 (Stb. 117), art 11.8 lid 1
Produkt: beschikking

245.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake benoeming, schorsing en ontslag van de

voorzitter en de leden van het College van Bestuur van de Open Universiteit
Periode: 1985-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 11.2 lid 2

Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 27 lid 2
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Produkt: K.B.
N.B.: de Minister hoort eerst het College van Bestuur en de Bestuursraad van de Open Universiteit

246.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter en de leden van de Raad van

Toezicht van de Open Universiteit
Periode: 1997-
Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 25 juni 1997 (Stb. 1997, 284), art 11.5 lid 2
Produkt: beschikking

5.9.4 Toezicht behoorlijk bestuur

247.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van het bestuur van de Open

Universiteit in geval van wanfunctioneren door het College van Bestuur van de Open
Universiteit

Periode: 1985-1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593)  art. 11.29

Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 47

Produkt: amvb

248.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake schorsing of vernietiging van besluiten van het

College van Bestuur  en de Bestuursraad van de Open Universiteit
Periode: 1985- 1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 11.24 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 43 lid 1 en art. 44

Produkt: K.B.
N.B: het betreffende besluit is volgens de Minister in strijd met het recht of het algemeen belang. De
voorzitter van het College van Bestuur kan de Minister attenderen op een dergelijk besluit van het
College of de Bestuursraad.

249.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake schorsing of vernietiging van het besluit van

het College van Hoogleraren tot vaststelling van het onderwijs- en examenreglement
van de Open Universiteit

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 11. 25 lid 2
Periode: 1993 - 1997
Produkt: K.B.

5.9.5 Regionale studiecentra
De Open Universiteit kent regionale studiecentra waarin de voorlichting, de studieadvisering en de
studiebegeleiding wordt verzorgd.

250.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de instelling en opheffing van regionale studiecentra van de Open

Universiteit door de Bestuursraad
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Periode: 1985 - 1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 11.15 lid 1

Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 34 lid 1
Produkt: ministerieel besluit

251.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van aanwijzingen inzake de taak en inrichting van regionale studiecentra

van de Open Universiteit
Periode: 1985 - 1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 11.15 lid 2

Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 34 lid 1
Produkt: richtlijnen

5.10 Aanwijzen bijzondere universiteiten

De bekostigde universiteiten, zowel openbaar als bijzonder, zijn bij wet ingesteld. Er kunnen echter nog
andere universiteiten aangewezen worden. De Minister kan slechts aanwijzen indien hij hiertoe door
het instellingsbestuur verzocht is.  De instelling overlegt;

- statuten en akte of reglement van oprichting
- tot 1973 bewijs van bezit van F 500.000,- onroerende zaken, van 1973 tot 1986 van

F100.000,- en daarna verviel deze bepaling

Tot 1992 diende de aangewezen universiteit met betrekking tot de volgende elementen aan dezelfde
voorwaarden te voldoen als rijksuniversiteiten:
a. het bezitten van minimaal dezelfde faculteiten;
b. eisen van deugdelijkheid. (Deze eisen richten zich op de faculteiten en de afdelingen alsmede de
doctoraten, de examens, de toelating en de te verkrijgen hoedanigheden);
c. voorschriften betreffende rechtspositie, collegegeld, onderwijsbevoegdheid en examengeld.

Met de invoering van de WHW in 1992, werden de voorwaarden gesteld met betrekking tot:
a. kwaliteit
b. kwaliteitszorg
c. registratie in het CROHO
d. bepalingen betreffende vooropleidingseisen, onderwijs, examen en promoties ex art 7.1 t/m 7.31
WHW (Stb. 1992, 593)

De aanwijzing geeft echter geen recht op bekostiging. Het getuigschrift van de aangewezen universiteit
geeft recht op de beschermde titulatuur.

Procedure:
De universiteit verzoekt schriftelijk om een aanwijzing. Bij dit verzoek voegt het stukken waaruit blijkt
dat aan de voorwaarden is voldaan. De aanvraag gaat ter beoordeling naar de Inspectie van het
Onderwijs en vervolgens naar de Onderwijsraad. Na ontvangst van de beide adviezen beslist de
Minister van Onderwijs binnen acht weken over de aanvraag.

252.
Actor: Inspectie van het Onderwijs
Handeling: het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs aan een universiteit die om een

aanwijzing verzocht heeft
Periode: 1993-
Grondslag: Circulaire van de Staatssecretaris van OenW van 19 juli 1993, Uitleg, OenW-

Regelingen, no 18c, CFI/F/BVH-93044153, aanwijzing ex art 6.9 WHW.
Produkt: rapport



94

253.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs aan een universiteit die om een

aanwijzing verzocht heeft
Periode: 1993-
Grondslag: Circulaire van de Staatssecretaris van OenW van 19 juli 1993, Uitleg, OenW-

Regelingen, no 18c, CFI/F/BVH-93044153, aanwijzing ex art 6.9 WHW.
Produkt: rapport

254.
Actor: de Onderwijsraad
Handeling: het adviseren aan de Minister van OCenW inzake de aanwijzing en intrekking van een

aanwijzing tot universiteit
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.11 lid 2
Produkt: advies

255.
Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs inzake de aanwijzing van een bijzondere

universiteit
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 223 lid 1

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 118 lid 1
Produkt: advies

256.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de aanwijzing van een bijzondere universiteit
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 223 lid 1

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 118 lid 1
Produkt: K.B.

- K.B. van 9 september 1974 (Stb. 539) tot aanwijzing krachtens artikel 118 van
de instellingen van katholiek wetenschappelijk theologisch onderwijs,
onderscheidenlijk gevestigd te Tilburg, te Amsterdam en te Heerlen, als
hogeschool die ten aanzien van de door haar te verlenen doctoraten en
getuigschriften van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in de
godgeleerdheid gelijkgerechtigd is met de rijksuniversiteiten

- K.B. van 8 maart 1975 (Stb. 109) tot aanwijzing krachtens artikel 118 van de
instellingen van katholiek wetenschappelijk theologisch onderwijs, on-
derscheidenlijk gevestigd te Kampen en te Apeldoorn

- K.B. van 23 januari 1976 (Stb. 33) tot aanwijzing krachtens art. 118 WWO van
de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht

- K.B. van 2 februari 1979 (Stb. 43) tot aanwijzing krachtens art. 118 WWO van
de Theologische Hogeschool der Christelijk Gereformeerde Kerken in
Nederland te Apeldoorn

- K.B. van 27 september 1987 (Stb. 558) tot aanwijzing krachtens art. 118 WWO
van het opleidingsinstituut voor bedrijfskunde, uitgaande van de Stichting
Nijenrode, Instituut voor Bedrijfskunde, gevestigd te Breukelen

- K.B. van 13 juli 1991 (Stb. 410) tot aanwijzing krachtens art. 218 WWO van de
Universiteit voor Humanistiek, uitgaande van de Stichting Universiteit voor
Humanistiek, gevestigd te Utrecht

257.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het aanwijzen van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 1.11 en 6.9
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Produkt: beschikking

258.
Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs inzake de beslissing in het beroep van

een aangewezen bijzondere universiteit tegen de intrekking van die aanwijzing
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 230 lid 2

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 127 lid 3
Produkt: advies

259.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de beslissing in het beroep van een

aangewezen bijzondere universiteit tegen de intrekking van die aanwijzing
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 230 lid 2

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 127 lid 3
Produkt: K.B.

5.11 Personeelsbeleid

5.11.1 Aanstellen van (wetenschappelijk) personeel
Tot 1985 voerde de minister van Onderwijs het universitaire personeelsbeleid. Met de invoering van de
WWO-1 (Stb. 1985, 562) werd de uitvoering van het personeelsbeleid gedelegeerd aan het college van
bestuur van de universiteiten. 

5.11.1.1 (bijzondere) hoogleraren en lectoren

260.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bekrachtiging van de aanstelling van een

bijzondere hoogleraar of lector aan universiteiten
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 122 lid 1 en 2 en art. 132 lid 1
Produkt: K.B.
N.B.: deze bekrachtiging is alleen noodzakelijk als desbetreffende persoon niet in het bezit is van een
Nederlands doctoraat. De bekrachtiging wordt geacht te zijn verleend indien binnen zestig dagen na
ontvangst de minister niet anders heeft beslist. De beslissing kan met ten hoogste zestig dagen
worden verdaagd.

261.
Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de beslissing in het beroep van

een universiteit tegen de weigering van de minister de aanstelling van een bijzondere
hoogleraar of lector te bekrachtigen

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 122 lid 3 en art. 132 lid 3
Produkt: advies

262.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de beslissing in het beroep van een

universiteit tegen de weigering van de minister van Onderwijs de aanstelling van een
bijzondere hoogleraar of lector te bekrachtigen
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Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 122 lid 3 en art. 132 lid 3
Produkt: K.B.
N.B.: de Raad van State wordt hierover gehoord

263.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van hoogleraren en lectoren

aan openbare universiteiten en de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam
Periode: 1960-1985
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art 54 lid 1

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 65  lid 1 en 2 en art. 67 en 68
Produkt: K.B.
N.B.I: de Minister hoort de universiteit. De aanstelling bevat een opgave van de faculteit waar en de
vakken waarin de hoogleraar of lector zal doseren. Tot 1970 diende bij de aanstelling van een lector
altijd en bij die van een hoogleraar in sommige gevallen, een hoogleraar aangewezen te worden
waarmee het onderwijs diende te worden ingericht.
N.B.II: vanaf 1970 werden de hoogleraren en lectoren bij de universiteit van Amsterdam eveneens bij
K.B. benoemd

264.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bekrachtiging van de aanstelling van

hoogleraren van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
Periode: 1960-1970
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 91 lid 5
Produkt: K.B.

265.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van hoogleraren aan de Open

Universiteit
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

art. 37 lid 1
Produkt: K.B.

5.11.1.2 staffunctionarissen van openbare universiteiten, academische ziekenhuizen, de
Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, Academische Raad en de Adviesraad
voor het Hoger Onderwijs

266.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van een secretaris van

openbare universiteiten
Periode: 1960-1985
Grondslag: Besluit van 7 april 1977 ter uitvoering van art. 3 lid 2 en 5 lid 2 van de Wet

Rijksuniversiteit Limburg (Stb. 1977, 240), art. 10 lid 1
Wet van 15 juni 1966, houdende bijzondere voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t.
vestiging van een rijksuniversiteit te Rotterdam (Stb. 1966, 267), art. 6 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 41 lid 1

Produkt: K.B.
N.B.: de Minister van Onderwijs hoort de curatoren

267.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming van de bibliothecaris van

openbare universiteiten
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Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 72
Produkt: K.B.
N.B.: de curatoren doen een voordracht

268.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bekrachtigen van de benoeming en het ontslag van directieleden door het bestuur

van academische ziekenhuizen 
Periode: 1969-1985
Grondslag: Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art

62septies, lid 3
Produkt: beschikking

269.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van de

bibliothecaris en de functionaris belast met de leiding van het bureau van de
Gemeentelijke Universiteit Amsterdam

Periode: 1969-1985
Grondslag: WUB (Sb. 1970, 601) art. 54 lid 1

Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art.
72

Produkt: K.B.

270.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen en ontslaan van de houders van zelfstandige onderwijsopdrachten van

de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam
Periode: 1970-1985
Grondslag: WUB (Sb. 1970, 601) art. 54 lid 1
Produkt: beschikking

271.
Actor: Academische Raad
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming van zijn secretaris en het personeel

van het bureau van de Academische Raad door de Minister van Onderwijs
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 14 lid 2
Produkt: voordracht

272.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming van de secretaris van de Acade-

mische Raad
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Sb. 1960, 559), art. 14 lid 2
Produkt: K.B.

273.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen van het personeel van het bureau van de Academische Raad
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Sb. 1960, 559), art. 14 lid 2
Produkt: beschikking

274.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen van het personeel van het bureau van de Adviesraad voor het Hoger
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Onderwijs
Periode: 1985-1991
Grondslag: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt

no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, art. 9 lid 3

5.11.1.3 assistent-onderzoekers
Sinds de Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB
(Herstructurering wetenschappelijk onderwijs, Stb. 1975, 656) kennen universiteiten en 
interuniversitaire instituten, assistent-onderzoekers. Deze onderzoekers houden zich bezig met de
wetenschapsbeoefening.

275.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van assistent-onderzoekers
Periode: 1975-1993

Grondslag: Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb. 1975, 656), art 63 lid 3
Produkt: amvb

276.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het aantal plaatsen voor assistent-onderzoekers bij universiteiten

en interuniversitaire instituten
Periode: 1975-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986, houdende wijziging van de WWO-2, de WUB en de Wet

Tweefasenstructuur WO (Aanpassing vormgeving tweede fase, Stb. 1986, 375), art. Ic,
WWO-2, art 32
Wet van 14 maart 1981, houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12
november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1981, 137), art 102 lid 2
Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.
1975, 656), art 63 lid 3

Produkt: ministerieel besluit
N.B.: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

277.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van richtlijnen voor bekostigde universiteiten en de Open Universiteit

over het minimum aantal aan te nemen assistenten in opleiding
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 4.2 lid 2 en 3.2
Periode: 1993 -
Produkt: richtlijnen
N.B.: alvorens de richtlijn vast te stellen, dient de Minister de universiteit te horen.
N.B.: het betreft een kan-bepaling, de minister kan richtlijnen vaststellen. Hij heeft tot 1997 geen
aanleiding gezien dit te doen

5.11.1.4 leden Academische Raad

278.
Actor: Academische Raad
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming van zijn voorzitter door de Minister

van Onderwijs
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 8 lid 1
Produkt: voordracht

279.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter benoeming van de (vice-)voorzitter en ten hoogste

tien (plaatsvervangende) leden van de Academische Raad
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Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 7 lid 1

WUB (Stb. 1970, 601), art. 43 lid 2
Produkt: K.B.
N.B.: vanaf 1970 deed de minister ook een voordracht voor de vice-voorzitter

5.11.1.5 leden Adviesraad voor het Hoger Onderwijs

280.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen van de leden en de voorzitter van de Adviesraad voor het Hoger

Onderwijs
Periode: 1985-1991
Grondslag: Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt

no 229, houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, art. 4 lid 3

5.11.1.6 leden Universitaire Kiesraad

281.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen en ontslaan van de (plaatsvervangende) leden van de Universitaire

kiesraad en het aanwijzen van een voorzitter
Periode: 1971-1977
Grondslag: Besluit van 14 mei 1971 tot uitvoering art. 48 van de WUB 1970 (Uitvoeringsbesluit

WUB 1970, Stb. 1971, 292), art. 12 lid 2, 3 en 4
Produkt: besluit

282.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van de

(plaatsvervangende) leden van de Universitaire kiesraad en de aanwijzing van een
voorzitter

Periode: 1977-1985
Grondslag: Besluit van 19 december 1978, houdende regelen met betrekking tot de rechtsgang bij

en de omvang, de samenstelling en de verdere bevoegdheden van ed Universitaire
Kiesraad, alsmede met betrekking tot de benoeming, het ontslag van en de toelage
aan de leden en de eventuele plaatsvervangende leden daarvan (Besluit Universitaire
Kiesraad, Stb. 1978, 733), art. 1 lid 1, 2 en 3

Produkt: K.B.

5.11.1.7 leden Adviescommissie Onderwijsaanbod

283.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het instellen van een Adviescommissie Onderwijsaanbod en het benoemen, schorsen

en ontslaan van de leden
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.3 lid 1 en 3
Produkt: beschikking

- Beschikking van de Minister van O en W van 17 juni 1993, Uitleg, OenW-
regelingen, no 18, HBO/PR-93038356, instelling Adviescommissie Onder-
wijsaanbod

N.B.: de vijf leden worden benoemd voor vier jaar en zijn opnieuw benoembaar. De Minister hoort de
voorzitter omtrent de benoeming, schorsing en ontslag.

284.
Actor: Adviescommissie Onderwijsaanbod
Handeling: het adviseren van de Minister van OCenW inzake de benoeming, schorsing en ontslag
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van andere leden dan de voorzitter van de Adviescommissie Onderwijsaanbod
Periode: 1993-
Grondslag: Beschikking van de Minister van OCenW van 17 juni 1993, Uitleg, OenW-regelingen,

no 18, HBO/PR-93038356, instelling Adviescommissie Onderwijsaanbod, art 4 lid 4
Produkt: advies

5.11.1.8 leden Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur

285.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de benoeming en het ontslag van

de leden van de Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur
Periode: 1981-1985
Grondslag: Beschikking van 27 augustus 1981 Nr HW/J 389004 (Regeling Commissie van Beroep

verlenging inschrijvingsduur), art. 2 lid 2
Produkt: advies

286.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen en ontslaan van de leden van de Commissie van Beroep verlenging

inschrijvingsduur en het aanwijzen van een secretaris
Periode: 1981-1985
Grondslag: Beschikking van 27 augustus 1981 Nr HW/J 389004 (Regeling Commissie van Beroep

verlenging inschrijvingsduur), art. 2 lid 2 en 3
Produkt: beschikking

5.11.1.9 leden College van Beroep voor het Wetenschappelijk/ Hoger Onderwijs

287.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van de leden en

de secretaris van het College van Beroep voor het Wetenschappelijk/Hoger Onderwijs
Periode: 1985-
Grondslag: WHW (Stb. 1993, 593), art. 7.65 lid 1

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 143 lid 1 en 6
Produkt: K.B.

5.11.1.10leden Commissie van Toezicht op de Aangewezen Universiteiten en de Bijzondere
Leerstoelen

288.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de benoeming en het ontslag van de leden

van de Commissie van Toezicht op de Aangewezen Universiteiten en de Bijzondere
Leerstoelen en Lectoraten

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 139 lid 1
Produkt: K.B.

5.11.1.11leden Commissie Wederzijdse Doorstroming

289.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het aantal leden van de Commissie Wederzijdse Doorstroming
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 5 lid 1
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Produkt: ministerieel besluit

290.
Actor: H.B.O. Raad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs inzake de benoeming en het ontslag van

de (plaatsvervangende) voorzitter en de leden van de Commissie Wederzijdse
Doorstroming

Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 5 lid 2, 3 en 4

Produkt: advies

291.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs inzake de benoeming en het ontslag van

de (plaatsvervangende) voorzitter en de leden van de Commissie Wederzijdse
Doorstroming

Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 5 lid 2, 3 en 4

Produkt: advies

292.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen en ontslaan van de (plaatsvervangende) voorzitter en de leden van de

Commissie Wederzijdse Doorstroming
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 5 lid 2, 3 en 4

Produkt: beschikking
N.B.: de minister hoort de HBO-Raad en de Academische Raad

293.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het benoemen en ontslaan van de secretaris en het overige personeel van het

secretariaat en het instellen van een secretariaat van de Commissie Wederzijdse
Doorstroming

Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 6 lid 1 en 2

Produkt: beschikking

5.11.2 Rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en toelage personeel
De handelingen betreffende de medezeggenschap, herkeuringen van personeel en aspecten
betreffende veiligheid en gezondheid op het werk, worden behandeld in het RIO betreffende
Arbeidsomstandigheden.

5.11.2.1 bekostigde en aangewezen universiteiten, academische ziekenhuizen, interuniver-
sitaire instituten en de Open Universiteit

294.
Actor: Minister van Onderwijs
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Handeling: het vaststellen van regels inzake de rechtspositie van het personeel van openbare
universiteiten, interuniversitaire instituten, academische ziekenhuizen en de Open
Universiteit

Periode: 1960-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 4.5 lid 1 en 2

Wet van 7 juli 1987 houdende bepalingen inzake maatregelen betreffende groei en
krimp van de universiteiten en academische ziekenhuizen 1987-1991 (Wet
maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen WO, Stb. 1987, 355), art. 7
Wet van 18 mei 1984 houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor
taakverdeling in het wetenschappelijk onderwijs (tijdelijke wet taakverdeling wo (Stb.
255), art. 5 lid 1
WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 114 lid 1 en 169 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 36 lid 2 en 3 en 64  lid 2 en 3

Produkt: amvb
- Tijdelijke rechtspositieregeling taakverdeling wo van 5 oktober 1984 (Stb. 1984,

463) zoals gewijzigd bij besluit van 28 augustus 1986 (Stb. 1986, 488) en besluit
van 31 augustus 1987 (Stb. 1987, 424)

N.B. I: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.
N.B.II: deze bepaling geldt pas vanaf de invoering van de WWO-2, in 1986, voor de academische
ziekenhuizen

295.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van regels voor de overlegprocedure met vakorganisaties van

overheids- en onderwijspersoneel inzake de rechtstoestand van het personeel van
bekostigde universiteiten en de Open Universiteit

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 4.3 lid 1 en 2
Periode: 1993 -
Produkt: amvb

- Besluit van 4 februari 1994, Overlegbesluit onderwijs- en onderzoekpersoneel,  Stb.
1994, 103)

N.B.: over aangelegenheden van algemeen belang voor de algemene rechtstoestand van het
personeel wordt overleg gevoerd met vakorganisaties. In dit amvb wordt geregeld wanneer er sprake is
van een geschil tussen het College van Bestuur en een personeelslid inzake diens bijzondere
rechtstoestand. Een dergelijk geschil kan door een personeelsvertegenwoordiger aan de
Geschillencommissie georganiseerd overleg instellingen voorgelegd worden.

296.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de rechtspositie van leden van het college van

bestuur en het faculteitsbestuur van openbare universiteiten
Periode: 1970-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 9.74 lid 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 132 lid 3 en 133 lid 2
Wet van 4 mei 1977 (Stb. 298) houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging
van de WUB 1970, art 41 lid 7
WUB (Stb. 1970, 601), art. 9 lid 4 en 30 lid 7

Produkt: K.B.
- Besluit van 20 januari 1976 houdende bepalingen met betrekking tot de

rechtspositie van de benoemde leden van het College van Bestuur van de
universiteiten en hogescholen (Stb. 1976, 28)

297.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de rechtspositie van de

voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van academische ziekenhuizen bij
openbare universiteiten

Periode: 1990-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art. 12.5 en 12.10 lid 5
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Wet van 4 oktober 1990 houdende wijziging van de WWO en de Wet op de
ziekenhuisvoorziening (Aanpassing regelgeving academische ziekenhuizen, Stb.
1990, 535), art. 154

Produkt: amvb

298.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de rechtspositie van de voorzitter van de

Raad van Toezicht van academische ziekenhuizen bij bekostigde universiteiten
Periode: 1990-
Grondslag: Wet van 4 oktober 1990 houdende wijziging van de WWO en de Wet op de

ziekenhuisvoorziening (Aanpassing regelgeving academische ziekenhuizen, Stb.
1990, 535), art. 159 lid 5

Produkt: amvb

299.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van regels omtrent de rechtspositie van de voorzitter en leden van het

College van Bestuur van de Open Universiteit
Periode: 1985-
Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 25 juni 1997 (Stb. 1997, 284), art 11.2 lid 7

WHW (Stb. 1992, 593) art 11.12 lid 1
Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 31 lid 3

Produkt: amvb

300.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de rechtspositie van personeel van een

instelling van postacademisch onderwijs van bekostigde universiteiten
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 114 lid 1 en 156 lid 3
Produkt: amvb

301.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van aanwijzingen en richtlijnen inzake het personeelsbeleid in openbare

universiteiten, academische ziekenhuizen en de Open Universiteit
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 116 lid 2 en 169 lid 4

Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 35 lid 3
Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969,389), art
62octies lid 2
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 73 lid 4

Produkt: aanwijzingen en richtlijnen

302.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het toetsen van het personeelsbeleid van openbare universiteiten en academische

ziekenhuizen aan de voorschriften
Periode: 1970-1985
Grondslag: Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art.

62octies lid 5 en 73 lid 4
Produkt: rapport

303.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het toetsen van het personeelsbeleid van de Open Universiteit aan de voorschriften
Periode: 1985-1993
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Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 35 lid 2

Produkt: rapport

304.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen dat voorschriften voor personeel van openbare universiteiten ook

gelden voor personeel van bijzondere universiteiten
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 138 lid 2
Produkt: ministerieel besluit

305.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de voorschriften voor de personeelsraad van

academische ziekenhuizen
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 169 lid 2
Produkt: amvb

306.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toekenning van een toelage of bezoldiging

aan de curatoren/ leden van het college van bestuur, faculteitsbestuur,
universiteitsraad en de dekanen

Periode: 1970-1993
Grondslag: Wet van 4 mei 1977 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging van de

WUB 1970 (Stb. 1977, 298) , art 41 lid 1 t/m 6
WUB (Stb. 1970, 601), art. 9 lid 4 en 30 lid 7
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 43 lid 4

Produkt: K.B.

307.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage van de voorzitter van de

Universiteitsraad
Periode: 1970-1993
Grondslag: Wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de vestiging van een

rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8), art 10 lid 6
WUB (Stb. 1970, 601), art 22 lid 1

Produkt: amvb
N.B.: de minister hoort  de Universiteitsraad

308.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het toekennen van een toelage aan de leden van het Dagelijks Bestuur van inter-

universitaire instituten
Periode: 1965-1986
Grondslag: Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO (regeling

interuniversitaire insituten, Stb. 1965, 391), art. 8 lid 3
Produkt: beschikking

309.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van regels inzake de toekenning van een bezoldiging of toelage aan

bestuursleden van academische ziekenhuizen
Periode: 1960-1990
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 162 lid 5

Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art
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62ter lid 5
Produkt: K.B.

310.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen omtrent de toelage of tegemoetkoming aan leden van de

Bestuursraad van de Open Universiteit
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

art. 31 lid 3
Produkt: ministeriele regeling

311.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het toekennen van een toelage of tegemoetkoming aan leden van de Bestuursraad

van de Open Universiteit
Periode: 1993 - 1997
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 11.12 lid 1
Produkt: amvb

312.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van regels inzake toelagen en tegemoetkomingen aan de leden en de

voorzitter van de Raad van Toezicht van bekostigde universiteiten en van
academische ziekenhuizen bij bekostigde universiteiten

Periode: 1996-
Grondslag: Wet van 27 februari 1997 houdende wijziging van de WHW (MUB, Stb. 1997, 117), art

9.7 lid 8
Besluit van 1 juli 1996, houdende vaststelling van het Besluit decentralisatie
arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen (Stb. 1996, 395), art. 7 lid 4

Produkt: amvb
N.B.: Deze handeling gaat pas vanaf 1997 op voor de Raad van Toezicht van de bekostigde
universiteiten

313.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van nadere regels inzake de toelagen en tegemoetkomingen aan de

voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht van de Open Universiteit
Periode: 1997-
Grondslag: WHW zoals gewijzigd bij wet van 25 juni 1997 (Stb. 1997, 284), art 11.5 lid 8
Produkt: amvb

314.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het toekennen van een bezoldiging aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van

academische ziekenhuizen bij openbare universiteiten
Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art. 12.10 lid 5
Produkt: beschikking

315.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage en de rechtspositie van de curator

die zitting heeft in het college van het dagelijkse overleg van openbare universiteiten
Periode: 1960-1970
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 49 lid 1

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 43 lid 3
Produkt: K.B.
N.B.: in dit college hebben deze curator en de rector magnificus zitting. De werkzaamheden worden
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geregeld in het bestuursreglement

316.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de hoogte van de representatiegelden van de

senaat van openbare universiteiten
Periode: 1960-1970
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 49 lid 1

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 49 lid 4
Produkt: K.B.

317.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage van de (plaatsvervangende) rector

magnificus en van de vertegenwoordigers van de senaat in de vergaderingen van het
college van curatoren van openbare universiteiten

Periode: 1960-1970
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 49 lid 5
Produkt: K.B.

318.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage van de voorzitter van de (inter)

faculteit en (tussen) afdeling van openbare universiteiten
Periode: 1960-1970
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 57 lid 2
Produkt: K.B.

5.11.2.2 Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, 1960-1985

319.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het toetsen van het personeelsbeleid van de Gemeentelijke Universiteit van

Amsterdam aan de voorschriften
Periode: 1970-1985
Grondslag: Wet van 30 september 1970, houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art.

91 lid 7

5.11.2.3 Academische Raad

320.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toekenning van een toelage of een

bezoldiging aan de voorzitter van de Academische Raad
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 13 lid 1
Produkt: K.B.

321.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bepalen van een bezoldiging of toelage dat per vergadering aan de leden van de

Academische Raad, de Dagelijkse Raad, de secties en de commissies van de
Academische Raad wordt toegekend

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 13 lid 2
Produkt: K.B.

5.11.2.4 Universitaire Kiesraad
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322.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage van de (plaatsvervangende) leden

van de Universitaire Kiesraad
Periode: 1971-1985
Grondslag: Besluit van 19 december 1978, houdende regelen met betrekking tot de rechtsgang bij

en de omvang, de samenstelling en de verdere bevoegdheden van de Universitaire
Kiesraad, alsmede met betrekking tot de benoeming, het ontslag van en de toelage
aan de leden en de eventuele plaatsvervangende leden daarvan (Besluit Universitaire
Kiesraad, Stb. 1978, 733), art. 1 lid 6
Besluit van 31 oktober 1973, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WUB 1970
(Stb. 1973, 515), art. 12 lid 6
Besluit van 14 mei 1971 tot uitvoering van art. 48 van de WUB 1970 (Uitvoe-
ringsbesluit WUB 1970, Stb. 1971, 292), art. 12 lid 6

Produkt: K.B.
- Besluit van 28 augustus 1980, nr 10 houdende vaststelling toelagen voorzitter,

leden en plv leden van de Universiteitsraad (Stcrt 1980, 28)
N.B.: vanaf 1978 in overeenstemming met de minister van Financiën

323.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage van de (plaatsvervangende) leden

van de Universitaire Kiesraad
Periode: 1978-1985
Grondslag: Besluit van 19 december 1978, houdende regelen met betrekking tot de rechtsgang bij

en de omvang, de samenstelling en de verdere bevoegdheden van ed Universitaire
Kiesraad, alsmede met betrekking tot de benoeming, het ontslag van en de toelage
aan de leden en de eventuele plaatsvervangende leden daarvan (Besluit Universitaire
Kiesraad, Stb. 1978, 733), art. 1 lid 6

Produkt: K.B.
- Besluit van 28 augustus 1980, nr 10 houdende vaststelling toelagen voorzitter,

leden en plv leden van de Universiteitsraad (Stcrt 1980, 28)

5.11.2.5 Adviescommissie Onderwijsaanbod

324.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het toekennen van een toelage aan de leden van de Adviescommissie Onderwijs-

aanbod
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.3 lid 1 en 3
Produkt: beschikking

5.11.2.6 College van Beroep voor het Wetenschappelijk/Hoger Onderwijs

325.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage van de leden van de College van

Beroep voor het Wetenschappelijk/ Hoger onderwijs
Periode: 1985-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593). art. 7.65 lid 1 en 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 143 lid 5
Produkt: K.B.:

- Besluit van de Staatssecretaris van OenW, van 15 oktober 1993, nr. 93.008210,
houdende regelen ter vaststelling van de toelagen voor de voorzitter, de overige leden
en de plaatsvervangende leden van het College van Beroep voor het hoger onderwijs

N.B.: deze voordracht wordt gemeenschappelijk met de minister van Financiën gedaan
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326.
Actor: Minister van Financiën
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de toelage van de leden van de College van

Beroep voor het Wetenschappelijk/ Hoger Onderwijs
Periode: 1985-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593). art. 7.65 lid 4

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 143 lid 5
Produkt: K.B.:

- Besluit van de Staatssecretaris van OenW, van 15 oktober 1993, nr. 93.008210,
houdende regelen ter vaststelling van de toelagen voor de voorzitter, de overige leden
en de plaatsvervangende leden van het College van Beroep voor het hoger onderwijs

N.B.: deze voordracht wordt gemeenschappelijk met de minister van Onderwijs gedaan

5.11.2.7 Commissie van Toezicht op de Aangewezen Universiteiten en de Bijzondere
Leerstoelen

327.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een tegemoetkoming voor de leden van de Commissie van

Toezicht op de Aangewezen Universiteiten en de Bijzondere Leerstoelen en Lecto-
raten

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 140
Produkt: ministerieel besluit

5.11.3 Nevenactiviteiten wetenschappelijk personeel
Ter bestudering van nevenactiviteiten van universitair personeel werd in 1993 de Externe
adviescommissie nevenwerkzaamheden instellingen van wetenschappelijk onderwijs ingesteld. Deze
commissie bestond uit drie leden en een secretaris. Het gaf een oordeel over de inhoud van de
universitaire regels voor nevenwerkzaamheden van universitair personeel in de praktijk.

328.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het verlenen van een vergunning aan gewone hoogleraren en lectoren van openbare

universiteiten om een bezoldigde betrekking te aanvaarden
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 71 lid 1
Produkt: vergunning
N.B.: de Minister hoort de curatoren

329.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het instellen van een externe adviescommissie nevenwerkzaamheden instellingen van

wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1993-
Grondslag:
Produkt: Beschikking van de Minister van OenW van 23 februari 1993, Uitleg, OenW-

Regelingen, no 8 en 9, WO/PR-93008743, tot instelling van de Externe advies-
commissie nevenwerkzaamheden instellingen van wetenschappelijk onderwijs

330.
Actor: externe adviescommissie nevenwerkzaamheden instellingen van wetenschappelijk

onderwijs
Handeling: het beoordelen van de universitaire regels inzake de nevenwerkzaamheden van

universitair personeel
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Periode: 1993-
Grondslag: Beschikking van de Minister van OenW van 23 februari 1993, Uitleg, OenW-

Regelingen, no 8 en 9, WO/PR-93008743, tot instelling van de Externe advies-
commissie nevenwerkzaamheden instellingen van wetenschappelijk onderwijs, art. 3

Produkt: rapport

5.12 Onderwijsaanbod bekostigde universiteiten en interuniversitaire instituten

5.12.1 Voorlichting over onderwijsaanbod

331.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van de Landelijke Commissie voor de Academische studievoorlichting
Periode: 1963-
Grondslag:
Produkt: Beschikking van de minister van OKW van 9 augustus 1963, nr 103.823 D.G.W. (Stcrt

1963, 159)

332.
Actor: Landelijke Commissie voor de Academische studievoorlichting
Handeling: het geven van voorlichting over het academische onderwijsaanbod
Periode: 1963-
Grondslag: Beschikking van de minister van OKW van 9 augustus 1963, nr 103.823 D.G.W. (Stcrt

1963, 159)

5.12.2 Spreiding van onderwijsaanbod

333.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het goedkeuren van verzoeken van bekostigde universiteiten om onderwijs te

verzorgen buiten de gemeentelijke grenzen
Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.17, lid 2 en 16.12
Produkt: beschikking

5.12.3 Goedkeuren opleidingen, 1960-1992: reglementen en Academisch Statuut
Het onderwijsaanbod van bekostigde universiteiten werd tot 1992 geregeld in het Academisch Statuut.
Bij wet van 6 mei 1971 (Stb. 1971, 347) houdende wijziging van de WWO-1 worden ook de
interuniversitaire instituten door het Academisch Statuut geregeld. Om precies te zijn regelde het:
- welke faculteiten, afdelingen en studierichtingen desbetreffende universiteit kan omvatten
- de vereisten voor doctoraten, examens, toelating tot onderwijs en examens en de zogenaamde

vereisten voor het krijgen van bepaalde hoedanigheden (als arts, meester in de rechten of
apotheker)

Het Academisch Statuut was als het ware een catalogus van studierichtingen. Een universiteit kon de
minister van Onderwijs om goedkeuring van een nieuwe studierichting verzoeken.
Als een universiteit een studierichting wilde instellen die wel al in het Academisch Statuut vermeld
stond doch aan een andere universiteit verbonden was, beoordeelde de minister of er voldoende geld
was en er maatschappelijke behoefte voor een extra opleiding bestond. Wilde een universiteit een
experimentele studierichting oprichten dan beoordeelde de minister eveneens de onderwijskundige
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aspecten van desbetreffende studierichting.
Het onderwijsaanbod, de inrichting en omvang van de tentamens, de examens en de promoties van de
Open Universiteit worden geregeld in het Open Universiteit Statuut. De Open Universiteit is ingesteld
bij wet van 14 november 1984 (Stb. 1984, 573).

334.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het Academisch Statuut van

bekostigde universiteiten en over het Open Universiteit Statuut
Periode: 1960-1985
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

art. 5
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 24 lid 5

Produkt: advies

335.
Actor: H.B.O. Raad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het Open Universiteit Statuut
Periode: 1981-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

art. 5
Produkt: advies

336.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het Academisch Statuut van

bekostigde universiteiten en over het Open Universiteit Statuut
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 7 lid 2

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 24 lid 5
Produkt: advies

337.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het Academisch Statuut van bekostigde universiteiten en van het

Open Universiteit Statuut
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 7 lid 1

Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),
art. 5
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 24 lid 5

Produkt: ministerieel besluit
- Besluit van 26 september 1988 houdende nadere regels betreffende onder-

wijsaanbod, de tentamens en de examens (OU-Statuut, Stb. 1988, 466)
- Besluit van 23 juni 1988 houdende vaststelling van het Academisch Statuut

(Stb. 1988, 315)
- Besluit van 28 mei 1984 houdende vaststelling van het Academisch Statuut 

(Stb. 1984, 246)
- Besluit van 24 mei 1982 houdende vaststelling van het Academisch Statuut

(Stb. 1982, 318)
- Besluit van 26 oktober 1981 houdende vaststelling van Titel I van het 

Academisch Statuut alsmede van de hoofdstukken I en II van het Besluit
Academisch Statuut  (Stb. 1981, 653)

- Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch
Statuut  (Stb. 1963, 380)

338.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van een experimentele studierichting aan een bekostigde universiteit
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Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 14 lid 1, 3 en 4

Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12
november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1981, 137), art 20
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 20 lid 1

Produkt: beschikking
N.B. I: het betreft een studierichting die niet in het Academisch Statuut vermeld staat. De Minister hoort
de universiteit. Hij beslist binnen zes maanden.
De studierichting dient binnen tien jaar in het Academisch Statuut te zijn opgenomen. De Minister kan
deze termijn eenmaal voor ten hoogste vijf jaar verlengen.
Deze goedkeuring hoeft niet gegeven te worden aan opleidingen in de Tweede Fase bij bijzondere
universiteiten. De studie in de Tweede Fase bij opleidingen aan openbare universiteiten dient binnen
vijf jaar opgenomen te worden in het Academisch Statuut
N.B.II: Vanaf 1985 geldt deze goedkeuringsplicht louter de openbare en niet de bijzondere
universiteiten.

339.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van een nieuwe studierichting aan een bekostigde universiteit
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 14 lid 1, 3 en 4

Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12
november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1981, 137), art 20
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 20 lid 1

Produkt: beschikking
N.B.: het betreft een studierichting die wel in het Academisch Statuut vermeld staat doch niet
verbonden is aan de aanvragende universiteit.

340.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de oprichting van deeltijdonderwijs aan openbare en bijzondere

universiteiten
Periode: 1981-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 18 lid 2

Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12
november 1975 (Wet Tweefasen structuur, Stb. 1981, 137), art 24bis lid 2

Produkt: besluit
- Uitvoeringsbesluit art. 24 bis lid 2 WWO van 23 september 1982 (Stcrt. 228)

houdende goedkeuring aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs voor
studierichtingen in deeltijd

341.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van de cursussen en diplomaprogramma’s in het onderwijsaanbod van

de Open Universiteit
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

art. 49 lid 3
Produkt: ministerieel besluit

342.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van wijze van goedkeuring en de

inhoud van het reglement van studierichtingen gericht op het buitenland aan
bekostigde universiteiten en aan interuniversitaire instituten

Periode: 1977-1985
Grondslag: Wet van 8 juni 1977 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1977, 361), art. 21ter en

36 lid 2
Produkt: amvb
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N.B. I: het betreft studierichtingen die niet in het Academisch Statuut zijn opgenomen. Het reglement
wordt opgesteld door de universiteit en goedgekeurd door de Minister van Onderwijs.
N.B. II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

343.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het reglement van studierichtingen

gericht op het buitenland aan bekostigde universiteiten en aan interuniversitaire
instituten

Periode: 1977-1985
Grondslag: Wet van 8 juni 1977 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1977, 361), art. 21bis lid

3 en 36 lid 2
Produkt: advies
N.B. I: het betreft studierichtingen die niet in het Academisch Statuut zijn opgenomen. Het reglement
werd opgesteld door de universiteiten
N.B. II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

344.
Actor: Raad van State
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het reglement van studierichtingen

gericht op het buitenland aan bekostigde universiteiten en aan interuniversitaire
instituten

Periode: 1977-1985
Grondslag: Wet van 8 juni 1977 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1977, 361), art. 21bis lid

3 en 36 lid 2
Produkt: advies
N.B. I: het betreft studierichtingen die niet in het Academisch Statuut zijn opgenomen. Het reglement
werd opgesteld door de universiteiten
N.B. II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

345.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het reglement van studierichtingen

gericht op het buitenland aan bekostigde universiteiten en aan interuniversitaire
instituten

Periode: 1977-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 15 lid 6

Wet van 8 juni 1977 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1977, 361), art. 21bis lid
3 en 36 lid 2

Produkt: advies
N.B. I: het betreft studierichtingen die niet in het Academisch Statuut zijn opgenomen. Het reglement
werd opgesteld door de universiteiten
N.B. II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

346.
Actor: College van Beroep voor het Wetenschappelijk Onderwijs
Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over het reglement van studierichtingen

gericht op het buitenland aan bekostigde universiteiten
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 15 lid 6
Produkt: advies
N.B. I: het betreft studierichtingen die niet in het Academisch Statuut zijn opgenomen. Het reglement
werd opgesteld door de universiteiten

347.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de goedkeuring van het reglement van

studierichtingen gericht op het buitenland aan bekostigde universiteiten en aan
interuniversitaire instituten
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Periode: 1977-1985
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 15 lid 6

Wet van 8 juni 1977 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1977, 361), art. 21bis lid
3 en 36 lid 2

Produkt: K.B.
N.B. I: het betreft studierichtingen die niet in het Academisch Statuut zijn opgenomen. Het reglement
wordt opgesteld door het college van curatoren. De minister hoort dit college, de senaat, de
Academische Raad, de Onderwijsraad en de Raad van State

348.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het reglement van studierichtingen gericht op het buitenland aan

bekostigde universiteiten
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 15 lid 6
Produkt: ministerieel besluit
N.B. I: het betreft studierichtingen die niet in het Academisch Statuut zijn opgenomen. Het reglement
wordt opgesteld door de universiteiten, het College van Beroep voor het wetenschappelijk onderwijs en
de Onderwijsraad worden gehoord.

5.12.4 Goedkeuren opleidingen 1992- : registratie in het CROHO
Opleidingen aan bekostigde universiteiten, de Open Universiteit en aangewezen universiteiten dienen
te worden goedgekeurd en geregistreerd. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
(CROHO) combineert beide functies. De Informatie Beheer Groep (IBG)  is belast met de aanleg, het
beheer en de bekendmaking van het register en met het verstrekken van informatie uit het register.
Het CROHO is een systematisch geordende verzameling gegevens met betrekking tot de opleidingen
die door de instellingen voor hoger onderwijs verzorgd worden. Een aanmelding tot registratie in
CROHO geldt als verzoek tot goedkeuring van de opleiding; registratie door de minister geldt als
besluit tot goedkeuring. De minister beoordeelt de doelmatigheid van de aangemelde opleiding, niet de
onderwijskundige aspecten. Deze beoordeling wordt verricht door de Adviescommissie
Onderwijsaanbod. Daarnaast beoordeelt de Adviescommissie onderwijsaanbod of het een nieuwe
opleiding betreft.
De Adviescommissie beoordeelt ook bestaande opleidingen op doelmatigheid.

De weigering van registratie kan uitsluitend op grond van:
* redenen van procedurele aard
* als de Minister van Onderwijs in afwijking van de Adviescommissie Onderwijsaanbod besluit dat de
opleiding nieuw is
* als de Minister van Onderwijs besluit dat de herziene indeling van de gegevens over de opleiding die
de universiteit verstrekt heeft niet passend zijn voor de indeling van het CROHO

De beëindiging van registratie kan op grond van:
* kennisgeving van beëindiging van de opleiding door de universiteit
* de onthouding van rechten op bekostiging en erkenning van getuigschriften van een universiteit
* de intrekking en inhouding van een aanwijzing van een opleiding aan een aangewezen universiteit

Voor het starten van voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst geldt een
andere procedure dan voor het starten van overige wetenschappelijke opleidingen. Bij de beoordelen
van de kwaliteit en doelmatigheid van de opleiding speelt de Adviescommissie Onderwijsaanbod geen
rol. De goedkeuring van de Minister blijkt uit de registratie in het CROHO.

5.12.4.1 Instellen CROHO

349.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de inrichting en werking van het CROHO
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Periode: 1993-
Grondslag:      WHW (Stb. 1992, 593) art 6.13 lid 3

Produkt: amvb
Opmerking: Deze amvb wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voordat de
voordracht plaatsvindt.

350.
Actor: Informatie Beheer Groep
Handeling: het opstellen van het CROHO
Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.13 lid 1

351.
Actor: Informatie Beheer Groep
Handeling: het registreren van een opleiding in het CROHO
Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.14 lid 3 en 5 en art 6.16 lid 1
Produkt: register

352.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van voorschriften voor de wijze waarop gegevens voor het CROHO

geleverd dienen te worden
Periode: 1993-
Grondslag: Besluit van 22 september 1993 houdende uitvoering van de WHW (Uitvoeringsbesluit

WHW, Stb. 1993, 487), art. 3.3
Produkt: ministeriële regeling

353.
Actor: Informatie Beheer Groep
Handeling: het verstrekken van gegevens uit het CROHO aan derden
Periode: 1993-
Grondslag: Besluit van 22 september 1993 houdende uitvoering van de WHW (Uitvoeringsbesluit

WHW, Stb. 1993, 487), art. 3.5
WHW (Stb. 1992, 593), art. 6.13

Produkt: gegevens
N.B.: op een daartoe ingediend verzoek kunnen gegevens uit het register worden verstrekt. Binnen
een maand maakt de IBG aan de aanvrager bekend of aan het verzoek kan worden voldaan, binnen
welke termijn en tegen welke kosten.

354.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het beoordelen of de indeling van het CROHO passend is voor een aangemelde 

opleiding
Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.14 lid 4
Produkt: beschikking
Opmerking: Als dat niet zo is dan kan de IBG de indeling van het CROHO herzien.

5.12.4.2 beoordeling doelmatigheid opleidingen
Ter beoordeling van de doelmatigheid van opleidingen aan bekostigde universiteiten en de Open
Universiteit stelt de Minister van Onderwijs een Adviescommissie Onderwijsaanbod in. Deze
commissie telt vijf leden. Het geeft een beoordeling aan universiteiten over de doelmatigheid van de
opleidingen die desbetreffende universiteit voornemens is te verzorgen. Bij deze beoordeling betrekt
de commissie de behoefte aan wetenschappelijk onderwijs, gelet op het geheel van de voorzieningen
en de spreiding daarvan. De Commissie houdt rekening met het profiel van de instelling.
Op een negatief advies van de Adviescommissie kan de Minister van Onderwijs rechten ex art. 1.9
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WHW intrekken. De rechten hebben betrekking op de bijdrage uit Rijks’ kas, de bevoegdheid
getuigschriften af te geven en beschermde titulatuur te verlenen. De registratie in het CROHO wordt
beëindigd.
De Minister licht de Adviescommissie Onderwijsaanbod in over zijn besluit. Wijkt hij af van het advies
van de Adviescommissie dan licht hij ook de beide Kamers van de Staten-Generaal in.
Indien een universiteit een nieuwe opleiding start die zeer sterk overeenkomt met een reeds wegens
gebrekkige doelmatigheid afgewezen opleiding dan kan de Minister eveneens de boven-genoemde
rechten aan de universiteit onthouden.
Het secretariaat van de Onderwijsraad houdt het secretariaat van de Adviescommissie Onder-
wijsaanbod.

355.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het goedkeuren van de begroting van de Adviescommissie Onderwijsaanbod
Periode: 1993-
Grondslag: Beschikking van de Minister van OCenW van 17 juni 1993, Uitleg, OenW-regelingen,

no 18, HBO/PR-93038356, instelling Adviescommissie Onderwijsaanbod, art 6 lid 1
Produkt: ministerieel besluit

356.
Actor: Adviescommissie Onderwijsaanbod
Handeling: het beoordelen van de doelmatigheid van nieuwe opleidingen bij bekostigde

universiteiten en de Open Universiteit
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.3 lid 1
Periode: 1993 -
Produkt: rapport
N.B.: zie voor de procedure van de doelmatigheidsbeoordeling: Regeling van de Adviescommissie
Onderwijsaanbod van 21 augustus 1995, met betrekking tot de werkwijze van de adviescommissie
onderwijsaanbod.

357.
Actor: Adviescommissie Onderwijsaanbod
Handeling: het beoordelen of er sprake is van een nieuwe opleiding bij wijziging van de hoofdlijnen

van haar onderwijs- en examenregeling door een bekostigde universiteit en de Open
Universiteit

Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.3 lid 2
Produkt: rapport
N.B.: zie voor de procedure van deze beoordeling: Regeling van de Adviescommissie Onderwijs-
aanbod van 21 augustus 1995, met betrekking tot de werkwijze van de adviescommissie
onderwijsaanbod.

358.
Actor: Adviescommissie Onderwijsaanbod
Handeling: het beoordelen van de doelmatigheid van bestaande opleidingen bij bekostigde

universiteiten en de Open Universiteit
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.3 lid 1
Periode: 1993 -
Produkt: rapport

359.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het onthouden van rechten, ex art 1.9 WHW, aan bekostigde universiteiten en de Open

Universiteit bij gebrek aan doelmatigheid van de verzorging van een nieuwe opleiding
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.4 lid 1 en 6.8

360.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
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Handeling: het ontnemen van rechten ex art 1.9 WHW, aan een bekostigde universiteit en de
Open Universiteit bij gebrek aan doelmatigheid van een bestaande opleiding

Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.5 lid 1b en art. 6.6 en 6.7
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: het besluit wordt genomen acht weken na vaststelling van de HOOP waarin het aangekondigd is.

5.12.5 Geven van academisch onderwijs

361.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over de richtlijnen voor het opstellen van

onderwijs- en examenprogramma’s en het vaststellen van de cursusduur door
bekostigde universiteiten

Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975 houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.1975,

656), art. IV lid 2
Produkt: advies

362.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van richtlijnen voor het opstellen van onderwijs- en examenpro-

gramma’s en het vaststellen van de cursusduur door bekostigde universiteiten
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975 houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art. IV lid 2
Produkt: besluit

- Instellingsbeschikking van 3 maart 1977 van de Stuurgroep en Klankbordgroep
Toetsing Programmavoorstellen en het Bureau Toetsing, nr OA/ORG/2-77010
(Stcrt. 1977, 66)

- Beschikking richtlijnen herprogrammering wetenschappelijk onderwijs (Stcrt
1976, 61)

N.B.: de minister hoort de Academische Raad

363.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over het onderwijs- en examenpro-

gramma’s  en de cursusduur opgesteld door bekostigde universiteiten
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art. IV lid 5
Produkt: advies

364.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het toetsen van de cursusduur voorgesteld door de bekostigde universiteiten met

desbetreffende richtlijnen ten behoeve van de minister van Onderwijs
Periode: 1975-1986
Grondslag: Wet van 12 november 1975 houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art. IV lid 6
Produkt: rapport

365.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de omrekening van de gevolgde studieduur

aan HBO en WO in modulen van de Open Universiteit
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Periode: 1988-1993
Grondslag: Wet van 7 juli 1988 houdende wijziging op de WWO, WHBO en WOU (Harmoni-

satiewet, Stb. 1988, 334), art. III (18 lid 4c)
Produkt: amvb

366.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opdragen van het geven van onderwijs aan openbare universiteiten aan anderen

dan de daartoe benoemde hoogleraren
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 75 lid 1
Produkt: beschikking

367.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van een regeling over het overleg over het wetenschappelijk-

geneeskundig onderwijs die afwijkt van het bestuursreglement van academische
ziekenhuizen

Periode: 1969-1985
Grondslag: Wet van 28 augustus 1969 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1969, 389), art

62tredecies lid 5
Produkt: ministerieel besluit

368.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een universiteit tegen een

besluit van het academisch ziekenhuis met het oog op de belangen van het
wetenschappelijk-geneeskundig onderwijs

Periode: 1985-1992
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 176
Produkt: K.B.

369.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het verlenen van studieverlof ten behoeve van het houden van wetenschappelijke

voordrachten aan openbare universiteiten
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 138 lid 1
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: de universiteiten worden gehoord

5.12.6 Examens

370.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de toelating tot universitaire

examens
Periode: 1960-
Grondslag:
Produkt: Wet van 11 juli 1963 tot herziening regeling van de toelating tot universiatire examens

(Stb. 1963, 346)

371.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van aanwijzingen en richtlijnen over de regeling van en toelating tot

examens aan openbare universiteiten en interuniversitaire instituten
Periode: 1974-1985
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Grondslag: Wet van 3 juli 1974 houdende wijziging van de WWO-1 (inschrijving, collegegeld-
heffing en toelating tot het afleggen van examens (Stb. 1974, 421) art. 78bis lid 4

Produkt: ministeriële regeling

372.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het toelaten van een student zonder de vereiste getuigschriften aan examens aan

bekostigde universiteiten en interuniversitaire instituten
Periode: 1960-1985
Grondslag: Wet van 6 mei 1971 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1971, 347), art. 29

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 29 lid 1
Produkt: beschikking
N.B. I: deze personen dienen in het bezit te zijn van een verklaring van de universiteit dat zij over
voldoende capaciteiten beschikken

373.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regeling van het verbod om een student van de

rijksuniversiteit Rotterdam na twee keer zakken tot een bepaald examen toe te laten
Periode: 1973-1985
Grondslag: Wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de vestiging van een

rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8), art 13 lid 1
Produkt: amvb

374.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het besluit van de universiteitsraad van de rijksuniversiteit

Rotterdam inzake de toelating van een student tot een bepaald examen na twee keer
zakken

Periode: 1973-1985
Grondslag: Wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de vestiging van een

rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 8), art 13 lid 3
Produkt: ministerieel besluit

375.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het besluit van openbare universiteiten om wetenschappelijk

medewerkers examens te laten afnemen
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 74 lid 3
Produkt: ministerieel besluit

376.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het gelijkstellen van een examen in de fiscale afstudeerrichting van de rechtenfaculteit

met het examen in de belastingwetenschappen aan de Rijksbelastingacademie
Periode: 1963-1968
Grondslag: Wet van 30 juni 1967 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1967, 386), art. 100 lid

6 (art. 27 WWO)
Wet van 11 juli 1963, houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1963, 346), art. V lid 2

Produkt: ministerieel besluit

5.12.6.1 beroepsmogelijkheden inzake examens

5.12.6.1.1 College van Beroep voor de examens
Vanaf 1981 kent iedere openbare universiteit een College van Beroep voor de examens waarvan de
(plaatsvervangend) voorzitter(s) en (plaatsvervangende (leden) benoemd worden door de
universiteitsraad. Buiten de voorzitter bestaat het college voor de helft uit wetenschappelijke staf. De
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(plaatsvervangend) voorzitters moeten voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter van
een arrondissementsrechtbank. Het College van Beroep oordeelt bij uitsluiting over het beroep
ingesteld tegen:

- beschikkingen van examencommissies of examinotoren alsmede tegen de behandeling
tijdens het afleggen van het examen;

- beschikkingen terzake van het onderzoek naar geschiktheid voor het afleggen van examens
alsmede tegen de behandeling tijdens het ondergaan van dat onderzoek;

- beschikkingen met betrekking tot de toelating tot opleidingen van de Tweede Fase.
De handelingen van het College van Beroep voor de Examens worden beschreven in het RIO Een
academische zaak, deel I.

377.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake regeling van de omvang, samenstelling en

werkwijze van het College van Beroep voor de Examens
Periode: 1981-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 128 lid 8

Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 38 lid 10
Wet van 14 maart 1981 (Stb. 137) houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van
12 november 1975 (Wet Tweefasen structuur), art 11ter

Produkt: amvb
- Uitvoeringsbesluit WWO-2 van 11 september 1986 (Stb. 472)
- Besluit van 21 december 1987 houdende onder meer regels betreffende de

berekeningsgrondslag voor het inschrijvingsbedrag en nadere voorschriften
betreffende het college van beroep (Uitvoeringsbesluit Open Universiteit, Stb.
1987, 610)

378.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de procedures van het College van Beroep

voor de Examens
Periode: 1981-1986
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 40
Produkt: Besluit van 26 oktober 1981 tot uitvoering van art. 40 van de WUB 1970 (Besluit

universitaire Colleges van Beroep voor de examens, Stb 1981, 663)

5.12.6.1.2 Onafhankelijke Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur
Voor een bechrijving van deze Commissie: zie het hoofdstuk Studenten, paragraaf Inschrijvingen.

379.
Actor: Onafhankelijke Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur
Handeling: het doen van een uitspraak over het beroep van de student tegen de afgewezen

inschrijving voor examens aan openbare universiteiten en interuniversitaire instituten
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art 77quinquies lid 4
Produkt: beschikking

5.12.7 Cursus-/collegegeld

380.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het wijzigen van de hoogte van het collegegeld van het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1983-1985
Grondslag: Wet van 22 juni 1983 houdende wijziging van de WWO-1 en van de collegeldwet HBO
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(verhoging bedragen en regeling indexering collegegeld (Stb. 1983, 317), art. 77 lid 4
Produkt: ministerieel besluit

381.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van de hoogte van het collegegeld van het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 36 lid 4
Produkt: besluit

382.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de voldoening, vrijstelling, vermindering en

terugbetaling van het collegegeld
Periode: 1960-1993
Grondslag: Wet van 7 juli 1988 houdende wijziging van de WWO, WHBO, WOU en SF

(Harmonisatie collegelden HO; invoering één inschrijvingsduur eerste fase HO Stb.
1988, 334), art. 32a lid 6
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 78 lid 4

Produkt: amvb
- Besluit van 5 augustus 1982 houdende regelen betreffende inschrijving,

betreffende vermindering, vrijstelling en terugbetaling van het collegeld en de
vrijstelling van het inschrijvingsgeld, betreffende het centraal register inschrijving
studenten alsmede de begeleidende hulp aan extraneï (Inschrijvingsbesluit WO,
Stb. 1982, 476)

- Besluit van 29 augustus 1974 houdende regelen betreffende de inschrijving, de
betaling, vermindering en terugbetaling van het collegeld, de vrijstelling van het
college- en inschrijvingsgeld, alsmede betreffende de begeleidende hulp
(Collegegeld- en inschrijvingsbesluit 1974, Stb. 1974, 504)

- Besluit van 25 augustus 1972 houdende vrijstelling, vermindering en terug-
betaling van collegegels en inschrijvingsgeld (Collegegeldbesluit 1972, Stb.
1972, 444)

- Besluit van 26 juni 1963 tot uitvoering van art. 78 lid 4 en 92 van de WWO
(Collegegeldenbesluit openbare universiteiten en hogescholen, Stb. 1963, 279)

383.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van aanwijzingen voor de terugbetaling en verrekening van het collegegeld

van wetenschappelijke opleidingen
Periode: 1974-1982
Grondslag: Besluit van 29 augustus 1974 houdende regelen betreffende de inschrijving, de

betaling, vermindering en terugbetaling van het collegeld, de vrijstelling van het
college- en inschrijvingsgeld, alsmede betreffende de begeleidende hulp (Collegegeld-
en inschrijvingsbesluit 1974, Stb. 1974, 504), art. 10 lid 4

Produkt: ministeriële regeling

384.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bepalen van de inkomensgrens van studenten aan de Open Universiteit die voor

gedeeltelijke vrijstelling van cursusgeld in aanmerking komen
Periode: 1993 -
Grondslag: Wet van 25 maart 1994 houdende wijziging van de WHW (Stb. 1994, 283), art 7.50 lid

2
Produkt: ministerieel besluit

385.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de verhoging van de percentages per student

op basis waarvan het collegegeld wordt vastgesteld
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Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562) zoals gewijzigd bij wet van 26 juni 1986 (Stb. 388), art. 36 lid

4
Produkt: amvb

386.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de verhoging van het collegegeld van

opleidingen in de tweede fase
Periode: 1988-1993
Grondslag: Wet van 7 juli 1988 houdende wijziging van de WWO, WHBO, WOU en SF

(Harmonisatie collegelden HO; invoering één inschrijvingsduur eerste fase ho), art. 32a
lid 3

Produkt: amvb
- Besluit van 10 augustus 1989 houdende vaststelling van het collegegeld voor de

opleiding tot accountant (Stb. 1989, 337)
N.B.: de minister overlegt hierover met universiteiten

387.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de hoogte van het cursusgeld van studierichtingen gericht op het

buitenland aan bekostigde universiteiten en aan interuniversitaire instituten
Periode: 1977-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 15 lid 4

Wet van 8 juni 1977 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1977, 361), art. 21bis lid
4

Produkt: ministerieel besluit
N.B. I: het cursusgeld wordt vastgesteld door de universiteiten
N.B. II: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

388.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling ten aanzien van de korting op het

collegegeld van bekostigde universiteiten en de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam

Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 36 lid 3

Wet van 3 juli 1974 houdende wijziging van de WWO-1 (inschrijving, collegegeld-
heffing en toelating tot het afleggen van examens (Stb. 1974, 421), art. 77 lid 1
Wet van 6 juli 1972 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1972, 356), art 77 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 78 lid 4

Produkt: amvb
- Besluit van 26 juni 1963 tot uitvoering van art. 78 lid 4 en 92 van de WWO-1

(Collegegelden besluit openbare universiteiten en technische rijkshogescholen,
Stb. 1963, 279)

N.B.: dit geldt pas vanaf 1972 voor de bijzondere universiteiten en hogescholen.

5.12.8 Examengeld

389.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van de hoogte van het examengeld van bekostigde universiteiten en de

Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 36 lid 3

Wet van 12 november 1975 houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.
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1975, 656), art. 79 lid 1
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 79 lid 1 en 95 lid 3

Produkt: amvb
- Besluit van 17 augustus 1976 tot uitvoering van art. 79 lid 1 WWO (Exa-

mengeldbesluit 1976, Stb. 1976, 443)
- Besluit van 7 maart 1962 tot vaststelling van het bedrag verschuldigd voor het

afleggen van examens aan de universiteiten en hogescholen (Stb. 1962, 65)

390.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de vrijstelling of terugbetaling

van het examengeld
Periode: 1982-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 36 lid 3

Wet van 30 juni 1982 houdende wijziging van de WWO-1(herziening regeling
examengeld, Stb. 1982, 428), art. 79

Produkt: amvb

5.13 Studenten

5.13.1 Toelating tot wetenschappelijke opleidingen

391.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bepalen welke personen zonder bewijs van inschrijving het wetenschappelijk

onderwijs aan openbare universiteiten en de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
kunnen bijwonen

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 77 lid 5
Produkt: beschikking

5.13.1.1 aard van de vooropleiding

392.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het stellen van eisen aan vakkenpakketten van vooropleidingen met het oog op

toelating tot bekostigde en aangewezen universiteiten en de Open Universiteit
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.25, lid 1
Produkt: ministeriële regelingen

- Regeling van de Staatssecretaris van OenW en de Minister van LNV, van 17
juni 1993, Uitleg, OenW-Regelingen, no. 18a, (HBO/PR 93050902) tot
vaststelling van de vakkenpakketeisen hoger onderwijs (Regeling vakken-
pakketeisen hoger onderwijs
 zoals gewijzigd op 9 december 1993, Uitleg, OenW-Regelingen no. 31a
(HBO/PR 93095688);
op 13 juni 1994, Uitleg, OenW-Regelingen no. 18 (HBO-PR-94027939);
op 12 april 1995, Uitleg, OCenW-Regelingen no. 12a (HBO/SB-95006543)
op 4 juli 1995, Uitleg, OCenW-Regelingen no. 18b (HBO/SB-95015593)

393.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: aanmerken van getuigschriften als gelijkwaardig aan getuigschriften die gelden als

vooropleidingseisen voor bekostigde en aangewezen universiteiten en de Open
Universiteit
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Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.28, lid 2
Produkt: ministeriële regeling

394.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van aanvullende eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden of

eigenschappen die aanstaande studenten voor bepaalde universitaire opleidingen
dienen te hebben

Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.26, lid 1
Produkt: ministeriële regeling

- Regeling van de Minister van OCenW van 6 februari 1996, houdende vast-
stelling van aanvullende eisen voor de inschrijving in het hoger onderwijs
(Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs)

395.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van universitaire opleidingen waarvoor aanvullende eisen ten aanzien

van kennis en vaardigheden of eigenschappen van aanstaande studenten kunnen
worden gesteld

Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.26, lid 2
Produkt: amvb

- Besluit van 18 juli 1995 houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in
verband met aanvullende eisen met het oog op inschrijving, Stb. 1995, 380)

N.B.: de aanvullende eisen komen bovenop de vooropleidingseisen.

5.13.1.2 aantal studenten

396.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake het maximale aantal studenten dat

zich kan inschrijven bij een studierichting waarvan de onderwijscapaciteit
overschreden wordt (onderwijsfixus)

Periode: 1972-1993
Grondslag: Wet van 6 juli 1972 houdende voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t. de inschrijving

van studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen (Machtigingswet
inschrijving studenten, Stb. 1972, 355), art. 3 lid 1

Produkt: advies

397.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake het maximale aantal studenten dat

zich kan inschrijven bij een studierichting waarvan de onderwijscapaciteit
overschreden wordt (onderwijsfixus)

Periode: 1972-1986
Grondslag: Wet van 6 juli 1972 houdende voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t. de inschrijving

van studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen (Machtigingswet
inschrijving studenten, Stb. 1972, 355), art. 3 lid 1

Produkt: advies

398.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen inzake de bepaling van de beschikbare onderwijscapaciteit

van een studierichting en de wijze waarop beperking van inschrijvingen zal
plaatsvinden (onderwijsfixus)

Periode: 1972-1993
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Grondslag: Wet van 6 juli 1972 houdende voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t. de inschrijving
van studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen (Machtigingswet
inschrijving studenten, Stb. 1972, 355), art. 4

Produkt: ministeriële regeling

399.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het maximale aantal studenten dat zich kan inschrijven bij een

studierichting waarvan de onderwijscapaciteit overschreden wordt (onderwijsfixus)
Periode: 1972-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593)  art. 16.21

Wet van 6 juli 1972 houdende voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t. de inschrijving
van studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen (Machtigingswet
inschrijving studenten, Stb. 1972, 355), art. 3 lid 1

Produkt: ministerieel besluit

400.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van richtlijnen inzake de wijze van toelating tot een studierichting

waarvan de beschikbare onderwijscapaciteit is overschreden
Periode: 1975-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 4 lid 2
Produkt: ministeriële regeling
N.B.: behoudens de gevallen dat er geloot wordt

401.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het maximale aantal studenten dat zich kan inschrijven bij een

beroepsgerichte studierichting waarvan arbeidsmarktbehoefte overtroffen is
(arbeidsmarktfixus)

Periode: 1984-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.56 lid 1

Wet van 19 december 1984 houdende verlenging van de werkingsduur en wijziging
van de machtigingswet inschrijving studenten (Invoering arbeidsmarktcriterium (Stb.
1984, 692), art. 8 lid 3

Produkt: ministerieel besluit/ ministeriële regeling
- Bijv. Besluit beperking inschrijving geneeskunde 1994-1995 en 1995-1996

N.B.: vanaf 1995 werd de inschrijving bij ministeriële regeling beperkt

402.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van het aantal maximaal toe te laten studenten voor lerarenopleidingen,

hogere kaderopleidingen pedagogiek, voortgezette kunstopleidingen en voortgezette
opleidingen bouwkunst

Periode: 1993-
Grondslag: WHW (Stb.  1992, 593) art. 7.31,  lid 2
Produkt: ministeriële regeling

403.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van het totale aantal toegangsplaatsen van de universitaire lera-

renopleiding
Periode: 1987-1993
Grondslag: Wet van 29 mei 1987 houdende wijziging van de WWO-1 en de WHBO (Aanpassing

regelgeving universitaire lerarenopleiding, Stb. 1987, 298), art. 29
Produkt: beschikking
N.B.: de minister overlegt hierover met de betrokken universiteiten
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5.13.2 Aanmelding en plaatsing voor wetenschappelijke opleidingen
Met de invoering van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1972, 355) in 1972 wilde de
minister een middel hebben de inschrijving van studenten op grond van een tekort aan
onderwijscapaciteit te beperken. In 1984 werd deze wet verlengd en gewijzigd. Vanaf die tijd kan de
minister inschrijvingen eveneens op grond van het arbeidsmarktcriterium beperken. Een gevolg was
een overschot aan inschrijvingen. Om deze personen zo goed mogelijk te plaatsen werd de
aanmeldingsprocedure uitgebreid: per wetenschapsgebied werden er plaatsingscommissies ingesteld.
Deze werden gecoördineerd door de Centrale Commissie voor Aanmelding en Plaatsing.
Voor de invoering van de Machtigingswet waren de plaatsingscommissies en de Centrale Commissie
voor Aanmelding en Plaatsing geregeld per beschikking van de minister of de staatssecetaris. Bij
aparte beschikking bepaalde de staatssecretaris in 1975 (Stcrt. 1975, no. 125) dat desbetreffende
beschikkingen geacht werden krachtens de Machtigingswet te zijn getroffen.

De uitvoerende werkzaamheden van de Centrale Commissie worden door het Centraal Bureau
Aanmelding en Plaatsing van aanstaande eerstejaarsstudenten (CBAP) verricht. Het CBAP bereidt de
werkzaamheden administratief en organisatorisch voor, verzendt de plaatsingsbewijzen en geeft
inlichtingen.

Met de invoering van de WHW in 1993 werd de Centrale Commissie voor Aanmelding en Plaatsing
opgeheven. De taken worden vanaf dat moment uitgevoerd door de produktgroep Plaatsing,
Gegevensbestanden en Diplomawaardering (PGD) van de Informatie Beheer Groep.

404.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van procedureregels voor de aanmelding voor de propedeutische fase

aan een universiteit
Periode: 1975-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art. 7.37, derde lid, 7.53, tweede lid, 7.54, tweede lid en 7.56,

tweede lid
Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet
inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 2bis lid 1

Produkt: ministeriële regeling
- Regeling van 12 juni 1993, Uitleg, OenW-Regelingen, no 18, WO/PR-93042430,

houdende voorschriften betreffende aanmelding en loting in het hoger onderwijs
(Regeling aanmelding en loting hoger onderwijs)

405.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van de Centrale Commissie voor Aanmelding en Plaatsing in het

wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1972-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 3bis lid 2
Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs en Weteschappen, dr. G. Klein,
van 19 augustus 1975, DGWO/OWWO/AS/2/269 199, houdende uitvoering van de art.
3bis lid 1 en 3 en 3ter lid3 van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stcrt. 1975,
no. 125), art. 1 lid 1

Produkt: beschikking
- Beschikking van de minister zonder portefeuille belast met het weten-

schapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW
222855, houdende regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de
aantallen studenten in de onderscheiden studierichtingen over de universiteiten
en hogescholen (Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars,
Stcrt. 1972, no. 170)

406.
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Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen voor plaatsingscommissies en de Centrale Commissie voor

Aanmelding en Plaatsing  in het wetenschappelijk onderwijs inzake de uitvoering van
hun werkzaamheden

Periode: 1975-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 3bis lid 4
Produkt: ministeriële regeling

407.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het aanwijzen van een adviseur van de Centrale Commissie voor Aanmelding en

Plaatsing in het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1972-1993
Grondslag: Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs en Weteschappen, dr. G. Klein,

van 19 augustus 1975, DGWO/OWWO/AS/2/269 199, houdende uitvoering van de art.
3bis lid 1 en 3 en 3ter lid3 van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stcrt. 1975,
no. 125), art. 1 lid 1
Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en
het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende
regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking
aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170), art. 7 lid b

Produkt: beschikking

408.
Actor: Academische Raad
Handeling: het aanwijzen van twee studentendecanen en een secretaris van de Centrale

Commissie voor Aanmelding en Plaatsing in het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1972-1993
Grondslag: Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs en Weteschappen, dr. G. Klein,

van 19 augustus 1975, DGWO/OWWO/AS/2/269 199, houdende uitvoering van de art.
3bis lid 1 en 3 en 3ter lid3 van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stcrt. 1975,
no. 125), art. 1 lid 1
Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en
het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende
regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking
aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170), art. 7 lid a3

Produkt: beschikking

409.
Actor: Centrale Commissie voor Aanmelding en Plaatsing
Handeling: het opstellen van een jaarverslag ten behoeve van de ministers van Onderwijs en

Landbouw inzake haar werkzaamheden
Periode: 1972-1993
Grondslag: Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en

het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende
regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking
aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170), art. 11

Produkt: jaarverslag

410.
Actor: Centrale Commissie voor Aanmelding en Plaatsing
Handeling: het organiseren van de aanmeldingsprocedures van aanstaande studenten in het

wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1972-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet
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inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 3bis lid 3
Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs en Weteschappen, dr. G. Klein,
van 19 augustus 1975, DGWO/OWWO/AS/2/269 199, houdende uitvoering van de art.
3bis lid 1 en 3 en 3ter lid3 van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stcrt. 1975,
no. 125), art. 1 lid 1
Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en
het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende
regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking
aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170), art. 6

Produkt: richtlijnen
N.B.: dit houdt in:
- het coördineren en begeleiden van de werkzaamheden van de plaatsingscommissies
- het toestaan van een te late aanmelding van een aanstaande student

411.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het regelen van de samenstelling en de inrichting van het Centraal Bureau Aanmelding

en Plaatsing van aanstaande eerstejaars van het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1972-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 3bis lid 3
Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs en Weteschappen, dr. G. Klein,
van 19 augustus 1975, DGWO/OWWO/AS/2/269 199, houdende uitvoering van de art.
3bis lid 1 en 3 en 3ter lid3 van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stcrt. 1975,
no. 125), art. 1 lid 1
Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en
het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende
regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking
aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170), art. 14

Produkt: ministeriële richtlijnen

412.
Actor: Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing van aanstaande eerstejaars (CBAP)
Handeling: het uitvoeren van de werkzaamheden ter coördinatie van de plaatsing van aanstaande

eerstejaars in het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1972-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 3bis lid 3
Beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs en Weteschappen, dr. G. Klein,
van 19 augustus 1975, DGWO/OWWO/AS/2/269 199, houdende uitvoering van de art.
3bis lid 1 en 3 en 3ter lid3 van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stcrt. 1975,
no. 125), art. 1 lid 1
Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en
het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende
regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking
aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170), art. 14

Produkt: organisatieschema’s
N.B.: Dit houdt in:
- het  administratief en organisatorisch voorbereiden van de werkzaamheden van Centrale

Commissie voor Aanmelding en Plaatsing
- het verzenden van de plaatsingsbewijzen
- het geven van inlichtingen

413.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de instelling van plaatsings-
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commissies voor de aanmelding van wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1975-1986
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art.3 lid 3
Produkt: advies

414.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van plaatsingscommissies voor de aanmelding van wetenschappelijk

onderwijs
Periode: 1972-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art.3 lid 3 en 3bis lid 1
Produkt: beschikking

- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1984 HW/AS-436.224-III,
houdende instelling van een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der
economie (Stcrt. 1984, no. 117)

- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1984 HW/AS-436.224-II,
houdende instelling van een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der
bestuurskunde (Stcrt. 1984, no. 117)

- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1984 HW/AS-436.224-I,
houdende instelling van een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der
bedrijfskunde (doctorandus) (Stcrt. 1984, no. 117)

- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1983 HW/AS-420 099/I,
houdende instelling van een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der
bedrijfskunde (ingenieur) (Stcrt. 1983, no. 129)

- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1983 HW/AS-420 099/II,
houdende instelling van een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der
theaterwetenschap (Stcrt. 1983, no. 129)

- Beschikking van de minister van OenW van 1 juni 1981 HW/AS/T/384.809,
houdende instelling van een plaatsingscommissie voor de studierichtingen der
informatica (Stcrt. 1981, no. 129)

- Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met het weten-
schapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW
222855, houdende regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de
aantallen studenten in de onderscheiden studierichtingen over de universiteiten
en hogescholen (Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars,
Stcrt. 1972, no. 170)

- Beschikking van de staatssecretaris van OenW, dr. G. Klein, van 12 mei 1975,
DGWO/OWWO/AS/2/264 800, houdende handhaving en instelling
plaatsingscommissies voor 1975-1976 (Stcrt 1975, no. 130)

415.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het regelen van de samenstelling van plaatsingscommissies in het wetenschappelijk

onderwijs
Periode: 1975-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 3bis lid 3
Produkt: beschikking

416.
Actor: plaatsingscommissies
Handeling: het verstrekken van plaatsingsbewijzen aan degenen die zich voor wetenschappelijk

onderwijs hebben aangemeld
Periode: 1972-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 406), art. 3bis lid 1
Beschikking van de minister zonder portefeuille belast met het wetenschapsbeleid en
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het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende
regelen voor een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de
onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen (Beschikking
aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars, Stcrt. 1972, no. 170), art. 2

Produkt: plaatsingsbewijzen

5.13.2.1 Beroepsmogelijkheden inzake plaatsing

5.13.2.1.1 Commissie van Beroep Aanmelding en Plaatsing Studenten

417.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van een commissie belast met bezwaarschriften van aanstaande

studenten tegen de Centrale Commissie voor Aanmelding en Plaatsing en de
plaatsingscommissies in het wetenschappelijk onderwijs en het regelen van de
samenstelling

Periode: 1975-1993
Grondslag: Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet

inschrijving studenten (Stb. 1975, 406), art. 3bis lid 6
Produkt: Beschikking van de staatssecretaris van OenW, dr. G. Kleidn, van 14 augustus 1975,

DGWO/OW-WO/AS/2/269 198, houdende instelling Commissie van Beroep
aanmelding en plaatsing studenten (Stcrt. 1975, no. 185), zoals gewijzigd bij
beschikking van de minister van OenW van 22 juni 1978

418.
Actor: Commissie van Beroep Aanmelding en Plaatsing Studenten
Handeling: het beslissen inzake het beroep van een aanstaande student tegen de Centrale

Commissie voor Aanmelding en Plaatsing en de plaatsingscomssies in het
wetenschappelijk onderwijs

Periode: 1975-1993
Grondslag: Beschikking van de staatssecretaris van OenW, dr. G. Klein, van 14 augustus 1975,

DGWO/OW-WO/AS/2/269 198, houdende instelling Commissie van Beroep
aanmelding en plaatsing studenten (Stcrt. 1975, no. 185), art. 2 a, b en c

- Gewijzigd bij beschikking van de minister van OenW van 22 juni 1978
Wet van 4 juli 1975 houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet
inschrijving studenten (Stb. 406), art. 3bis lid 6

Produkt: beschikking

5.13.3 Inschrijving voor wetenschappelijke opleidingen

419.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van de inschrijving van studenten

door openbare universiteiten en interuniversitaire instituten
Periode: 1974-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 35 lid 3

Wet van 12 november 1975 houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.
1975, 656), art 76bis lid 3
Wet van 3 juli 1974 houdende wijziging van de WWO-1 (Inschrijving, collegegeld-
heffing en toelating tot het afleggen van examens (Stb. 1974, 421), art. 76bis

Produkt: amvb
- Besluit van 5 augustus 1982 houdende regelen betreffende inschrijving,

betreffende vermindering, vrijstelling en terugbetaling van het collegeld en de
vrijstelling van het inschrijvingsgeld, betreffende het centraal register inschrijving
studenten alsmede de begeleidende hulp aan extraneï (Inschrijvingsbesluit WO,
Stb. 1982, 476)
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N.B.: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

420.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van voorschriften en modellen ten behoeve van de inschrijvings-

procedure van studenten aan universiteiten
Periode: 1974-1986
Grondslag: Besluit van 5 augustus 1982 houdende regelen betreffende inschrijving, betreffende

vermindering, vrijstelling en terugbetaling van het collegeld en de vrijstelling van het
inschrijvingsgeld, betreffende het centraal register inschrijving studenten alsmede de
begeleidende hulp aan extraneï (Inschrijvingsbesluit WO, Stb. 1982, 476), art. 2 lid 3
en 5, 3 lid 2, 4 en 7 lid 5
Besluit van 29 augustus 1974 houdende regelen betreffende de inschrijving, de
betaling, vermindering en terugbetaling van het collegeld, de vrijstelling van het
college- en inschrijvingsgeld, alsmede betreffende de begeleidende hulp (Collegegeld-
en inschrijvingsbesluit 1974, Stb. 1974, 504), art. 3, 4, 5, 6 lid 2 en 13 lid 1

Produkt: ministeriële regeling

421.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het inschrijvingsreglement van de Open Universiteit
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende de wet op de Open Universiteit (Stb. 1984,

573), art. 18 lid 4
Produkt: amvb

422.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van de Open Universiteit tegen de

onthouding van goedkeuring van het inschrijvingsreglement door de minister van
Onderwijs

Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende de wet op de Open Universiteit (Stb. 1984,

573), art. 18 lid 7
Produkt: amvb

423.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opschorten van de inschrijvingsduur van een cursus aan de Open Universiteit
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende de wet op de Open Universiteit (Stb. 1984,

573), art. 18 lid 8
Produkt: amvb

424.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de vaststelling van inschrijvingsrechten aan

de Open Universiteit voor buitenlanders
Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende de wet op de Open Universiteit (Stb. 1984,

573), art. 19 lid 3
Produkt: amvb

- Beschikking van 28 december houdende voorlopige regeling Open Universiteit,
nr. HW/J-759081 (Stcrt 1985, 7)

- Besluit van 21 december 1987 houdende onder meer regels betreffende de
berekeningsgrondslag voor het inschrijvingsbedrag en nadere voorschriften
betreffende het college van beroep (Uitvoeringsbesluit Open Universiteit, Stb.
1987, 610)
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5.13.3.1 Centraal Register Inschrijving Studenten W.O./H.O. (CRIHO)
Van 1981 tot 1993 stonden in dit register gegevens vermeld omtrent ieder die aan een Nederlandse
universiteit is ingeschreven als student. De universiteit stelde het register in kennis van de beslissingen
die zij hadden genomen over de inschrijving van een student. Deze gegevens dienden krachtens het
Uitvoeringsbesluit WWO (Stb. 1986, 472) na vijftig jaar of twee jaar na overlijden vernietigd te worden.
De zorg voor het register berustte bij de minister van Onderwijs.
Met de invoering van de WHW in 1993 werden eveneens de inschrijvingen van H.B.O. studenten in dit
register bijgehouden. De naam veranderde in Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs
(CRIHO). De zorg werd overgedragen aan de Informatie Beheer Groep.
Studenten aan bekostigde universiteiten en de Open Universiteit melden zich aan bij het Centraal
register inschrijving hoger onderwijs (CRIHO). Studenten melden zich aan door voor 15 januari een
ingevuld formulier, een fotokopie uit het paspoort of rijbewijs, uitreksel uit het bevolkingsregister of
fotokopie van de geboorteakte naar het IBG gezonden heeft.
Voor 15 juni stuurt de student een gewaarmerkt afschrift van een cijferlijst of een ander bewijsstuk
waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen danwel een schriftelijke mededeling waarom
toezending later geschiedt.

De Informatie Beheer Groep (IBG) is houder ex Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 655). Dit houdt in
dat de IBG bevoegd is het doel, de inhoud en het gebruik van het CRIHO te bepalen. Het verricht de
activiteiten ten dienste waarvan de registratie is ingericht. Zo verstrekt het desgevraagd informatie aan
universiteiten over de inschrijvingsduur van hen die ingeschreven staan danwel ingeschreven wensen
te worden en de studievoortgang. Ook kan het IBG op grond van deze gegevens beslissen op
verzoeken om toekenning van studiefinanciering.
De universiteit deelt voor 1 december mee hoeveel studenten en auditoren zich voor een opleiding
kunnen inschrijven. Als het aantal aanmeldingen hoger ligt dan meldt de IBG dit voor 1 april aan de
universiteit. De universiteit meldt voor 1 mei of het aanleiding ziet het aantal plaatsen te verhogen.
Indien het aantal aanmeldingen daarna nog steeds het aantal plaatsen voor deze opleiding overtreft
dan kan een student/ auditor zich pas na overlegging van een bewijs van toelating inschrijven. Dit
bewijs van toelating wordt door de IBG verstrekt.

425.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de inrichting en beheer van het CRIHO
Periode: 1981-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.52 lid 5

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 38 lid 2
Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO-1 en de wet van 12
november 1975 (Wet Tweefasen structuur (Stb. 1981, 137), art. 76ter lid 2

Produkt: amvb
- Regeling van de staatssecretaris O en W van 21 juli 1993, Uitleg OenW

Regelingen, no 18a WO/PR-93053850 (Reglement CRI-HO)
Gewijzigd bij regeling van de minister van OCenW van 25 juli 1996 WO-
96018954

- Uitvoeringsbesluit WWO van 11 september 1986 (Stb. 1986, 472)
- Besluit van 5 augustus 1982 houdende regelen betrffende inschrijving,

betreffende vermindering, vrijstelling en terugbetaling van het collegeld en de
vrijstelling van het inschrijvingsgeld, betreffende het centraal register inschrijving
studenten alsmede de begeleidende hulp aan extraneï (Inschrijvingsbesluit WO,
Stb. 1982, 476)

426.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bepalen van de datum en de wijze waarop de universiteiten het CRIHO op de

hoogte dient te stellen van inschrijvingsgegevens
Periode: 1982-1993
Grondslag: Uitvoeringsbesluit WWO van 11 september 1986 (Stb. 1986, 472), art. 23

Besluit van 5 augustus 1982 houdende regelen betreffende inschrijving, betreffende
vermindering, vrijstelling en terugbetaling van het collegeld en de vrijstelling van het
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inschrijvingsgeld, betreffende het centraal register inschrijving studenten alsmede de
begeleidende hulp aan extraneï (Inschrijvingsbesluit WO, Stb. 1982, 476), art. 20

Produkt: ministeriële regeling

427.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het registreren van gegevens van studenten in het CRIHO
Periode: 1986-1993
Grondslag: Uitvoeringsbesluit WWO van 11 september 1986 (Stb. 1986, 472), art. 24 lid 1, 2 en 3

Besluit van 5 augustus 1982 houdende regelen betreffende inschrijving, betreffende
vermindering, vrijstelling en terugbetaling van het collegeld en de vrijstelling van het
inschrijvingsgeld, betreffende het centraal register inschrijving studenten alsmede de
begeleidende hulp aan extraneï (Inschrijvingsbesluit WO, Stb. 1982, 476), art. 18

Produkt:  centraal register inschrijvingen studenten (waaronder het titelregister)

428.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van eisen voor de verwerking van gegevens in het CRIHO door het Rijks

Computercentrum
Periode: 1986-1993
Grondslag: Uitvoeringsbesluit WWO van 11 september 1986 (Stb. 1986, 472), art. 25
Produkt: ministeriële regeling

429.
Actor Informatie Beheer Groep
Handeling: het registreren van inschrijvingen van studenten, auditoren en extraneï, het controleren

van hun studievoortgang en het vastleggen van afstuderen aan bekostigde
universiteiten en de Open Universiteit in het CRIHO

Grondslag: WHW (Stb.  1992, 593), art. 7.52 lid 1.
Periode: 1993 -
Produkt:  centraal register inschrijvingen studenten (waaronder het titelregister)

430.
Actor: Commissie van Toezicht CRIHO
Handeling: het toetsen van de naleving van het Reglement CRIHO door het IBG
Periode: 1993-
Grondslag: Regeling van de staatssecretaris O en W van 21 juli 1993, Uitleg OenW Regelingen,

no 18a WO/PR-93053850 (Reglement CRI-HO), art. 20
Produkt: rapport

431.
Actor: Projectgroep CRIHO
Handeling: het adviseren van de stuurgroep verbetering CRIHO inzake verbetering van het

CRIHO
Periode: 1993-
Grondslag: Beschikking van de Minister van OCenW van 24 december 1992, Uitleg, OenW-

Regelingen, no 1, WO/PR-92094727, inzake de instelling van de Projectgroep CRIHO
art 2

Produkt: advies
N.B.: de projectgroep delegeert de uitvoering aan werkgroepen. De Projectgroep bestaat uit negen
leden.

432.
Actor: Stuurgroep verbetering CRIHO
Handeling: het verbeteren van de werking van het CRIHO
Periode: 1993-
Grondslag: Beschikking van de Minister van OCenW van 2 december 1992, Uitleg, OenW-

Regelingen, no 1, WO/PR-92087819
Produkt: richtlijnen
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433.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen en aanwijzingen inzake de verlenging van de inschrij-

vingsduur van een student aan openbare universiteiten en interuniversitaire instituten
op grond van overmacht en/of persoonlijke omstandigheden en/ of wisseling van studie

Periode: 1975-1988
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 39

Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.
1975, 656), art 77ter lid 8

Produkt: Beschikking van 28 augustus 1981, Nr HW/J 389593 (Richtlijn verlenging in-
schrijvingsduur) zoals gewijzigd bij beschikking van 8 januari 1986, Nr HW/J 780.273

N.B.: 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.

434.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen en aanwijzingen inzake de verlenging van de inschrij-

vingsduur van een student aan een opleiding van de tweede fase van het weten-
schappelijk onderwijs

Periode: 1988-1993
Grondslag: Wet van 7 juli 1988 houdende wijziging van de WWO, WHBO, WOU en SF

(Harmonisatie collegelden HO; invoering één inschrijvingsduur eerste fase HO, Stb.
1988, 334), art. 35a

Produkt: ministeriële regeling

5.13.3.2 Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur
De Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur werd opgercicht bij beschikking van 27
augustus 1981 door de minister van Onderwijs. Het was eerst gevestigd bij de Academische Raad en
vanaf 1985 bij de Universitaire Kiesraad. Toen werd de naam gewijzigd in het College van Beroep voor
het Wetenschappelijk Onderwijs. Zie voor een beschrijving alsmede handelingen van dit orgaan de
paragraaf algemene beroepsmogelijkheden inzake beslissingen organen bekostigde universiteiten
verderop in dit hoofdstuk.
De Commissie van Beroep verlenging Inschrijvingsduur bestond uit drie leden die allen dienden te
voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een arrondissementsrechtbank. Zij
werden benoemd door de minister van Onderwijs.
Het had als taak:

- het beslissen in het beroep van een student tegen de afgewezen verlenging van zijn
inschrijvingsduur aan openbare universiteiten en interuniversitaire instituten;

- het beslissen in het beroep van een student tegen de afgewezen inschrijving aan openbare
universiteiten en interuniversitaire instituten.

435.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van de Commissie van Beroep verlenging Inschrijvingsduur
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art 77ter lid 9
Produkt: Beschikking van 27 augustus 1981 Nr HW/J 389004 (Regeling Commissie van Beroep

verlenging inschrijvingsduur, Stcrt 1981, 177), zoals gewijzigd bij beschikking van 30
december 1985 Nr HW/J 780233

436.
Actor: Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur
Handeling: het opstellen van een reglement van orde van haar werkzaamheden
Periode: 1981-1985
Grondslag: Beschikking van 27 augustus 1981 Nr HW/J 389004 (Regeling Commissie van Beroep

verlenging inschrijvingsduur), art. 4
Produkt: reglement van orde
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437.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het reglement van orde van het Commissie van Beroep verlenging

inschrijvingsduur
Periode: 1981-1985
Grondslag: Beschikking van 27 augustus 1981 Nr HW/J 389004 (Regeling Commissie van Beroep

verlenging inschrijvingsduur), art. 4
Produkt: beschikking

438.
Actor: Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur
Handeling: het beslissen inzake het beroep van de student aan openbare universiteiten en

interuniversitaire instituten tegen de afgewezen verlenging van de inschrijvingsduur
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art 77ter lid 9
Produkt: beschikking

439.
Actor: Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur
Handeling: het beslissen inzake het beroep van een student tegen de afgewezen inschrijving aan

openbare universiteiten en interuniversitaire instituten
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art 77quinquies lid 4
Produkt: beschikking

5.13.4 Inschrijvingsgeld

440.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van de vrijstelling, vermindering of

terugbetaling van inschrijvingsgeld
Periode: 1972-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 36 lid 1

Wet van 3 juli 1974 houdende wijziging van de WWO-1 (inschrijving, collegegeld-
heffing en toelating tot het afleggen van examens, Stb. 1974, 421) art. 77 lid 1

Produkt: amvb
- Besluit van 5 augustus 1982 houdende regelen betreffende inschrijving,

betreffende vermindering, vrijstelling en terugbetaling van het collegeld en de
vrijstelling van het inschrijvingsgeld, betreffende het centraal register inschrijving
studenten alsmede de begeleidende hulp aan extraneï (Inschrijvingsbesluit WO,
Stb. 1982, 476)

- Besluit van 29 augustus 1974 houdende regelen betreffende de inschrijving, de
betaling, vermindering en terugbetaling van het collegeld, de vrijstelling van het
college- en inschrijvingsgeld, alsmede betreffende de begeleidende hulp
(Collegegeld- en inschrijvingsbesluit 1974, Stb. 1974, 504)

- Besluit van 25 augustus 1972 houdende vrijstelling, vermindering en terug-
betaling van collegegels en inschrijvingsgeld (Collegegeldbesluit 1972, Stb.
1972, 444)

441.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van de berekening van het

inschrijvingsgeld aan de Open Universiteit
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Periode: 1985-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende de wet op de Open Universiteit (Stb. 1984,

573), art. 18 lid 2
Produkt: amvb

- Beschikking van 28 december houdende voorlopige regeling Open Universiteit,
nr. HW/J-759081 (Stcrt 1985, 7)

- Besluit van 21 december 1987 houdende onder meer regels betreffende de
berekeningsgrondslag voor het inschrijvingsbedrag en nadere voorschriften
betreffende het college van beroep (Uitvoeringsbesluit Open Universiteit, Stb.
1987, 610)

442.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van de hoogte van het inschrijvingsgeld aan de Open Universiteit
Periode: 1984-1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houdende de wet op de Open Universiteit (Stb. 1984,

573), art. 18 lid 3
Produkt: beschikking

- Beschikking van 28 december 1984 houdende vaststelling inschrijvingsbe-
dragen per moduul, nr HW/J/-759082 (Stcrt. 1985, 7)

5.13.5 Belangenbehartiging voor studenten
Over de rechtspositie van studenten wordt vanaf 1985 o.l.v. de minister van Onderwijs overlegd met de
landelijke studentenorganisaties. De minister voorziet in het secretariaat van het overleg.
De agenda van het overleg wordt vastgesteld door de agendacommissie waarin de deelnemers van
het overleg zijn vertegenwoordigd. Het overleg vindt ten minste vier maal per jaar plaats en is
openbaar.
Met de bezuinigingsoperatie Taakverdeling en Concentratie, 1984-1988, werden studierichtingen
opgeheven of samengevoegd. Voor gedupeerde studenten werd het Sociaal Fonds Studenten
ingesteld. De ministers van Onderwijs en Landbouw bekostigden dit fonds, de minister van Onderwijs
beheerde het. 
Voorts richtte de minister van Onderwijs spreidingscommissies in. Deze commissies herplaatste
gedupeerde studenten door middel van spreidingsbewijzen.

443.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het overleg over de rechtspositie van

studenten met een studentenvakbond
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 49
Produkt: amvb

- Uitvoeringsbesluit WWO van 11 september 1986 (Stb. 1986, 472)

444.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het plegen van overleg met studentenbelangenorganisaties over algemene

aangelegenheden voor studenten (Studentenkameroverleg)
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 3.3 lid 1
Produkt: notities, notulen e.d.

445.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het regelen van financiële ondersteuning voor de vertegenwoordigers van

belangenorganisaties van studenten in het studentenkameroverleg
Periode: 1993-
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Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 3.3 lid 2
Produkt: ministeriële regeling

 - Regeling van de Minster van OenW van 19 november 1992, OenW-Regelingen, no
1, WO/PR-92087814,  Subsidieregeling Studentenkamer, art 5
- Regeling van 26 april 1994, WO/PR 93058495, inzake financiële ondersteuning van
de vertegenwoordigers van de studentenorganisaties in de Studentenkamer (Regeling
financiële ondersteuning Studentenkamer WHW) zoals gewijzigd bij besluit van de
Minister van OCenW van 15 februari 1996, Uitleg no. 7 (WO/BL-95029940)

446.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het stellen van nadere regels inzake de uitvoering van de regeling ter financiële

ondersteuning voor de vertegenwoordigers van studentenorganisaties (Studenten-
kameroverleg)

Periode: 1993-
Grondslag: Regeling van de Minster van OenW van 19 november 1992, OenW-Regelingen, no 1,

WO/PR-92087814,  Subsidieregeling Studentenkamer, art 5
Regeling van de Staatssecretaris van OenW van 26 april 1994, Uitleg, OenW-
Regelingen, no 13, WO/PR-93058495, inzake financiële ondersteuning van de
studentenorganisaties in de Studentenkamer (Regeling financiële ondersteuning
Studentenkamer WHW), art. 6

Produkt: administratieve regels

447.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de regeling van de rechtspositie van

studenten vanwege bezuinigingsoperaties
Periode: 1984 -1991
Grondslag: Wet van 7 juli 1987 houdende bepalingen inzake maatregelen betreffende groei en

krimp van de universiteiten en academische ziekenhuizen 1987-1991 (Wet
maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen WO, Stb. 1987, 355), art. 7
Wet van 18 mei 1984 houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor
taakverdeling in het wetenschappelijk onderwijs (Tijdelijke wet taakverdeling WO (Stb.
1984, 255), art. 5 lid 1

Produkt: besluit
- Besluit van 25 augustus 1987 houdende vaststelling rechtspositie studenten

(Besluit sociaal beleid studenten WO II, Stb. 1987, 408)
- Besluit van 11 september 1984 houdende vaststelling van regelen met

betrekking tot het sociaal beleid studenten bedoeld in art. 5 van de tijdelijke wet
taakverdeling wo (besluit sociaal beleid studenten WO, Stb. 416)

448.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de taak, samenstelling en werkwijze van de

spreidingscommissies in het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1984 -1988
Grondslag: Wet van 18 mei 1984 houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor

taakverdeling in het wetenschappelijk onderwijs (tijdelijke wet taakverdeling WO, Stb.
1984, 255), art. 5 lid 3

Produkt: - Besluit van 11 september 1984 houdende vaststelling van regelen met
betrekking tot het sociaal beleid studenten bedoeld in art. 5 van de tijdelijke wet
taakverdeling wo (besluit sociaal beleid studenten WO, Stb. 1984, 416)

449.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van spreidingscommissies in het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1984 -1988
Grondslag: Wet van 18 mei 1984 houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor

taakverdeling in het wetenschappelijk onderwijs (tijdelijke wet taakverdeling WO, Stb.
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1984, 255), art. 5 lid 3
Produkt: beschikking

450.
Actor: Spreidingscommissies in het wetenschappelijk onderwijs
Handeling: het toewijzen van plaatsen aan studenten d.m.v. spreidingsbewijzen wegens opheffing

of samenvoeging van studierichtingen
Periode: 1984 -1988
Grondslag: Wet van 18 mei 1984 houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke aard voor

taakverdeling in het wetenschappelijk onderwijs (tijdelijke wet taakverdeling WO, Stb.
1984, 255), art. 5 lid 3

Produkt: spreidingsbewijzen

451.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van richtlijnen voor het Sociaal Fonds Studenten met betrekking tot de

financiële tegemoetkomingen voor studenten
Periode: 1984 -1988
Grondslag: Besluit van 11 september 1984 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot

het sociaal beleid studenten bedoeld in art. 5 van de tijdelijke wet taakverdeling wo
(besluit sociaal beleid studenten WO, Stb. 1984, 416), art. 5 lid 5

Produkt: richtlijnen

452.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van financiële tegemoetkomingen aan studenten uit het Sociaal Fonds

Studenten
Periode: 1984 -1988
Grondslag: Besluit van 11 september 1984 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot

het sociaal beleid studenten bedoeld in art. 5 van de tijdelijke wet taakverdeling wo
(besluit sociaal beleid studenten WO, Stb. 1984, 416), art. 5 lid 5

Produkt: beschikking

5.13.6 Studentenvoorzieningen en studiebegeleiding

453.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het vaststellen van voorschriften voor studentenvoorzieningen
Periode: 1985-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art. 9.18, lid 2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 67 lid 2 en 139
Produkt: richtlijnen en aanwijzingen
N.B.: de minister overlegt hierover met het college van bestuur van de betrokken universiteit 

454.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving van de voorwaarden waaronder

studenten van openbare universiteiten en interuniversitaire instituten begeleidende
studiehulp kunnen krijgen

Periode: 1974-1985
Grondslag: Wet van 3 juli 1974 houdende wijziging van de WWO-1 (Inschrijving, collegegeld-

heffing en toelating tot het afleggen van examens, Stb. 1974, 421), art. 77ter
Produkt: Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art 77sexies lid 5
N.B.: in 1986 werden de interuniversitaire instituten opgeheven.



138

455.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter bepaling van de voorwaarden waaronder

studenten studiebegeleiding kunnen krijgen
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975, houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art 77sexies lid 5
Produkt: amvb

456.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van aanwijzingen aan bekostigde universiteiten en de Gemeentelijke

Universiteit van Amsterdam t.b.v. studentenvoorzieningen
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 67  lid 2 en 139

Wet van 6 juli 1972 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1972, 356), art. 95 lid 3
Wet van 30 september 1970 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1970, 494), art.
92
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 45 lid 2

Produkt: aanwijzingen
N.B.: dit geldt vanaf 1970 de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam en vanaf 1972 de bijzondere
universiteiten en hogescholen

457.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van aanwijzingen over de wijze waarop studenten kunnen worden in-

geschakeld bij het treffen van studentenvoorzieningen aan openbare universiteiten
Periode: 1960-1970
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 82
Produkt: aanwijzingen

458.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het geven van aanwijzingen aan openbare universiteiten en de Gemeentelijke

Universiteit van Amsterdam ten behoeve van de bescherming van de gezondheid van
de studenten

Periode: 1960-1985
Grondslag: Wet van 30 september 1970, houdende wijziging van de WWO-1 (Stb.1970, 494), art.

92
WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 45 lid 3

Produkt: aanwijzingen

5.13.7 Algemene beroepsmogelijkheden inzake beslissingen organen bekostigde
universiteiten
Rechtsbescherming van de studenten en extraneï van bekostigde universiteiten en de Open
Universiteit vindt vanaf 1985 plaats via het College van Beroep voor de Examens, het College van het
Beroep voor het Hoger Onderwijs en het College van Beroep voor het Bijzonder Onderwijs. Het
College van Beroep voor de Examens en het College van Beroep voor het Bijzonder Onderwijs wordt
samengesteld door het college van bestuur van de universiteit. Voor een beschrijving van de
handelingen van deze Colleges: zie RIO een academische zaak. Deel I.

459.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het beslissen in het beroep van een student tegen een uitspraak van een universiteit

inzake de ontzegging van de toegang tot de universiteit
Periode: 1960-1970
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Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 53 lid 4
Produkt: beschikking

460.
Actor: Academische Raad
Handeling: het beslissen in het beroep van een student tegen een uitspraak van de

universiteitsraad van een andere universiteit inzake de ontzegging van de toegang tot
die universiteit

Periode: 1970-1985
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 41 lid 5
Produkt: beschikking

5.13.7.1 College van Beroep voor het Wetenschappelijk/Hoger Onderwijs
Het College van Beroep voor het wetenschappelijk onderwijs werd opgericht met de WWO-2 (Stb.
1985, 562) en is gevestigd te Den Haag. Het College van Beroep oordeelde bij uitsluiting over het
(hoger) beroep tegen beslissingen/ uitspraken van organen van bekostigde universiteiten en
interuniversitaire instituten. Het beroep kan worden ingesteld over:

- een beslissing strijdig met enig algemeen verbindend voorschrift;
- detournement de pouvoir;
- de afwezigheid van een beslissing doordat een orgaan bij afweging van belangen niet tot een

beslissing heeft kunnen komen;
- een beslissing die strijdig is met het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van

behoorlijk bestuur.
Met de invoering van de WHW in 1993 veranderde de naam in het College van Beroep voor het Hoger
Onderwijs. Vanaf 1993 konden ook H.B.O.-studenten voor het (hoger) beroep hier terecht. Het College
van Beroep voor het Wetenschappelijk/Hoger Onderwijs wordt benoemd door de Kroon. Sindsdien
oordeelt het College over het beroep ingesteld tegen:

- beslissingen met betrekking tot de vooropleidingseisen, aanvullende eisen en vrijstellingen
voor de inschrijving van studenten;

- beslissingen met betrekking tot de inschrijvingsduur, de rechten van inschrijving, CRIHO en
het collegegeld.

Het college heeft tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Het college houdt zitting in kamers van
drie of vijf leden.
In deze paragraaf zijn de handelingen opgenomen betreffende beroepszaken van studenten.
Beroepszaken van overige leden van de universitaire gemeenschap staan vermeld in het Hoofdstuk
Handhaving gedragsregels en beroepsmogelijkheden voor leden van de universitaire gemeenschap.
Tot 1993 was één van de kamers belast met het uitbrengen van adviezen aan de minister van
Onderwijs, de universiteiten en interuniversitaire instituten over het universitaire kiesrecht (zie daarvoor
desbetreffende paragraaf).

461.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bevoegdheden en rechtsgang van het

College van Beroep voor het Wetenschappelijk/ Hoger Onderwijs
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 148
Prodkt: amvb

462.
Actor: College van beroep voor het Wetenschappelijk/Hoger onderwijs
Handeling: het vaststellen van haar reglement van orde
Periode: 1985-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.66 lid 4

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 147
Produkt: reglement van orde

463.
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Actor: College van beroep voor het Wetenschappelijk/Hoger onderwijs
Handeling: het beslissen in het beroep van een student tegen besissingen resp. uitspraken van

universiteiten
Periode: 1985-
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 7.66 lid 1

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 52 lid 1, 142 lid 3 en 247 lid 4
Produkt: beschikking

5.13.8 Financiële tegemoetkoming voor studenten

464.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de aanwijzing van omstandigheden in acht te

nemen bij propedeutische adviezen en het verlenen van financiële ondersteuning aan
studenten van bekostigde en aangewezen universiteiten alsmede de Open Universiteit

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 7.9 lid 5
Periode: 1993 -
Produkt: amvb

-  K.B. van 22 september 1993 (Stb. 1993, 487), zoals gewijzigd bij het K.B. van 11
augustus 1994 (Stb. 1994, 642) (Uitvoeringsbesluit WHW, hoofdstuk 2)

465.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de bepaling van de omstandigheden

waaronder auditoren financiële ondersteuning van universiteiten kunnen krijgen
Periode: 1988-1993
Grondslag: Wet van 7 juli 1988 houdende wijziging van de WWO, WHBO, WOU en SF

(Harmonisatie collegelden HO; invoering één inschrijvingsduur eerste fase HO, Stb.
1988, 334), art. 38 lid 2

Produkt: amvb
- Besluit van 3 juli 1990, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WWO,

WHBO en OU betreffende criteria voor financiële ondersteuning auditor (Stb.
1990, 408)

466.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een maximumbedrag tot welk minder draagkrachtige cursisten van

het post-academisch onderwijs een studietoelage kunnen krijgen
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975 houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB (Stb.

1975, 656), art 143bis lid 4
Produkt: ministerieel besluit

467.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het verlenen van studietoelagen aan minder draagkrachtige cursisten van het post-

academisch onderwijs
Periode: 1975-1985
Grondslag: Wet van 12 november 1975 houdende wijziging van de WWO-1 en de WUB Stb. 1975,

656), art 143bis lid 4
Produkt: beschikking

5.13.9 Controle studievoortgang
Met de invoering van de prestatiebeurs (wet van 28 maart 1996 houdende wijziging van de WHW (Stb.
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1996, 227) werd de studievoortgang van studenten een beleidsobject.

468.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake de wijze waarop de Informatie Beheer Groep

de universiteit gegevens over de studievoortgang meededeelt
Grondslag: Wet van 28 maart 1996 houdende wijziging van de WHW (Stb.1996, 227),  art 7.9c
Periode: 1996-
Produkt: amvb

5.14 Titulatuur en getuigschriften

5.14.1 Verlenen van titels

469.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht ter regelgeving welke doctorale examens recht geven

op de titel ingenieur of doctorandus
Periode: 1970-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 238 lid 4

Wet van 6 mei 1971 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 19971, 347), art 147 lid
4 

Produkt: amvb
- Besluit van 16 september 1977 houdende krachtens WWO art. 147 lid 4

verbinding van de titel doctorandus aan het doctorale getuigschrift van de
expirimentele studierichting der bestuurskunde aan de technische rijkshoge-
school te Enschede (Stb. 1977, 534)

- Besluit van 30 december 1981 houdende krachtens WWO art. 147 lid 4
verbinding van de titel doctorandus aan het doctorale getuigschrift van de
expirimentele studierichting der toegepaste onderwijskunde aan de technische
rijkshogeschool te Enschede (Stb. 1981, 823)

470.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het erkennen van aan buitenlandse universiteiten verkregen titels
Periode: 1960-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 652), art. 238 lid 4

Wet van 6 mei 1971 houdende wijziging van de WWO-1 (Stb. 1971, 347) , art 147 lid 4

WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 146 lid 3, 147 lid 2 en 148 lid 2
Produkt: beschikking
N.B.: tot 1971 betrof dit het doctoraat, de ingenieurstitel of het baccalaureaat en na 1971 de titels:
meester, ingenieur en doctorandus, na 1985 werd daarbij de titel psycholoog gevoegd

471.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over de aanwijzing van hogere

technische scholen die de titel ingenieur kunnen verlenen
Periode: 1972-1985
Grondslag: Wet van 21 december 1972 houdende regeling van de titel ingenieur (Stb. 1972, 759),

art 2 lid 2
Produkt: advies

472.
Actor: Minister van Onderwijs
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Handeling: het aanwijzen van hogere technische scholen die de titel ingenieur kunnen verlenen
Periode: 1972-1985
Grondslag: Wet van 21 december 1972 houdende regeling van de titel ingenieur (Stb. 1972, 759),

art 2 lid 2
Produkt: beschikking

5.14.2 Verstrekken van getuigschriften

473.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van de regeling van de vereisten voor het verkrijgen van een

getuigschrift op grond van verricht wetenschappelijk onderzoek
Periode: 1963-1981
Grondslag: Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut

(Stb. 1963, 380), art 188
Produkt: ministerieel besluit
N.B.: de regeling wordt door de universiteit opgesteld

474.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van het besluit van een Nederlandse of buitenlandse universiteit om

een student vrijstelling te geven voor de vereisten van het bewijs van voldoende
pedagogische-didaktische scholing

Periode: 1963-1981
Grondslag: Besluit van 11 september 1963 houdende vaststelling van het Academisch Statuut

(Stb. 1963, 380) , art. 219 lid 3 en 220 lid 1
Produkt: beschikking

475.
Actor: Commissie van Toezicht op aangewezen universiteiten en bijzondere leerstoelen
Handeling: het goedkeuren van doctoraten en getuigschriften van doctorale examens verleend

door aangewezen universiteiten en bijzondere leerstoelen
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 143
Produkt: beschikking

476.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het opstellen van een voordracht inzake het beroep van een doctorandus aan een

aangewezen universiteit of hogeschool tegen de weigering van de commissie om zijn
doctoraat te tekenen

Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 142 lid 3
Produkt: K.B.

5.15 Toezicht op wetenschappelijk onderwijs

Universiteiten dienen te voldoen aan voorwaarden gesteld in of krachtens de wet ten aanzien van:
- de kwaliteitszorg;
- planning en bekostiging;
- het onderwijsaanbod, de registratie, het onderwijs, de examens en de promoties;
- de vooropleidingseisen;
- de studenten, auditoren en extraneï;
- de rechtsbescherming van studenten, auditoren en extraneï;
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- het bestuur en de inrichting,
willen zij gerechtigd zijn een bijdrage uit Rijks’kas te verkrijgen, beschermde titulatuur te verlenen en
getuigschriften af te geven (rechten ex art. 1.9 WHW).
De kwaliteitszorg wordt zowel door de universiteit als door de Inspectie van het onderwijs (Minister van
Onderwijs) beoordeeld. Deze beoordeling maakt deel uit van het toezicht op het wetenschappelijk
onderwijs. Eens per zes jaar ondergaat iedere universiteit een kwaliteitscontrole.

5.15.1 Toezicht op bekostigde universiteiten en de Open Universiteit, 1985 - 
Het toezicht op het wetenschappelijk onderwijs is opgedragen aan de Minister van Onderwijs. Met de
invoering van de WWO-2 wordt het onder zijn gezag uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs.
In de praktijk ging deze inspectie pas vanaf 1988 van start. Het toezicht richt zich vooral op de
kwaliteitszorg. De Inspectie verrichtte sinds 1988 toezicht op de externe kwaliteitszorg en zal vanaf
1998 toezicht op de interne kwaliteitszorg verrichten.

Het toezicht op de externe kwaliteitszorg bestaat uit de volgende componenten:
1. De meta-evaluatie. De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van de rapporten van de
visitatiecommissies. Deze visitatiecommissies worden samengesteld door de Vereniging van
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) ingesteld om het kwaliteit van het onderwijs per
opleiding te beoordelen. De Inspectie beoordeelt of de visitatiecommissies de relevante onderwerpen
met de juiste diepgang hebben onderzocht. Ook wordt er gekeken of de uitvoering van de visitatie naar
behoren is verlopen, of de juiste procedure is gevolgd.
Bij de beoordeling van de rapporten kan de Inspectie Commissies van Onafhankelijke Deskundigen
instellen. In dat geval stelt de Inspectie de betrokken universiteit in de gelegenheid kennis te nemen
van de bevindingen van de Commissie. Eventueel commentaar van de universiteit kan in een overleg
besproken worden. Dit wordt geregeld door de VSNU. Is er geen overeenstemming dan wordt dit
commentaar in een bijlage van het rapport van de Commissie van Deskundigen vermeld. De Inspectie
stelt het visitatierapport en haar beoordeling ervan in handen van de minister, zonodig met een
vertrouwelijk advies over de tekortkomingen in kwaliteit (de zogenaamde zorgelijkheid) van de
opleidingen. De universiteit dient op dit vertrouwelijke advies snel te reageren. Twee maanden na
ontvangst door de minister is het verslag van de Inspectie openbaar.

2. Inspectie. De Inspectie visiteert de universiteiten in de gevallen dat de visitatie door de commissie
van de universiteiten mislukt of als er een verschil van mening bestaat tussen de visitatiecommissie en
de beoordeelde universiteit over de kwaliteit van het onderwijs. Ook hiervoor kan zij Commissies van
Onafhankelijke Deskundigen instellen. In het laatste geval stelt de Inspectie één van beide in het gelijk.
De resultaten van deze Inspectie worden aan de minister gerapporteerd, waarna dezelfde procedure
volgt als de bij punt 1. genoemde.

3. De identificatie van opleidingen met ernstige gebreken. Door de analyse van de visitatierapporten
wordt de Inspectie in kennis gesteld van eventuele gebreken in de kwaliteit van het onderwijs in een
bepaalde opleiding. Van desbetreffende universiteit wordt, zoals hierboven gesteld, verwacht
verbeteringen aan te brengen in de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie beoordeelt de
maatregelen die de universiteit neemt om de kwaliteit te verbeteren. Zij rapporteert hierover aan de
minsiter. De minister treedt in overleg met de universiteiten en kan in het uiterste geval de rechten van
erkenning en bekostiging van de opleiding intrekken.

4. De evaluatie van de bestuurlijke hantering. Een aantal jaren na de de visitatie bezoekt de Inspectie
de universiteiten om na te gaan of het onderwijs naar aanleiding van de rapporten verbeterd is. Hiertoe
bezoekt de Inspectie de universiteit. Dit wordt ook wel de evaluatie van de bestuurlijke hantering
genoemd. Mocht dat niet gebeurd zijn dan waarschuwt de Inspectie de minister over deze
zogenaamde ‘zorgelijke gevallen’.

Het toezicht op de interne kwaliteitszorg zal met ingang van 1998 van start gaan en zal bestaan uit de
beoordeling van de kwaliteit van de managementplannen van de universiteiten. Bij deze beoordeling
wordt er dus op instellingsniveau gekeken en niet, zoals bij de externe kwaliteitszorg, naar het
opleidingsniveau.
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Voorts verricht de Inspectie zelf, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de minister of de Tweede
Kamer het zogenaamde Aspectenonderzoek. Dit onderzoek behelst de beoordeling van de naleving
van wet- en regelgeving. Zo heeft de Inspectie reeds de internationalisering en het studie-advies
onderzocht. De resultaten worden aan de minister gerapporteerd.

477.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het (laten) toetsen van de kwaliteitscontrole door het College van Bestuur van

bekostigde universiteiten aan de regels
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 1.18 lid 2 en art 5.2
Produkt: rapport
N.B.: De minister kan dit door de Inspectie laten verrichten. Het gaat hier o.a. om de interne
kwaliteitscontrole

478.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het (laten) verichten van onderzoek naar de kwaliteit van de naleving van wet- en

regelgeving door universiteiten
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 1.18 lid 2
Produkt: rapport
N.B.: De minister kan dit door de Inspectie laten verrichten. Het gaat hier o.a. om het
Aspectenonderzoek

479.
Actor: Inspectie van het onderwijs
Handeling: het verrichten van de meta-evaluatie van het kwaliteitsonderzoek bij bekostigde

universiteiten
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 5.2
Produkt: rapport

480.
Actor: Inspectie van het onderwijs
Handeling: het instellen van een Commissie van Onafhankelijke Deskundigen en het vaststellen

van het aantal leden.
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 5.3 lid 1 en 2
Produkt: beschikking

481.
Actor: Inspectie van het onderwijs
Handeling: het benoemen van leden en de voorzitter van de Commissie van Onafhankelijke

Deskundigen
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 5.3 lid 2
Produkt: beschikking

482.
Actor: Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
Handeling: het uitbrengen van verslag over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs bij de

bekostigde universiteiten aan de Minister van OCW
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 5.3 lid 3
Produkt: rapport

483.
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Actor: Inspectie van het onderwijs
Handeling: het uitoefenen van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door de bekostigde

universiteiten en de Open Universiteit
Periode: 1985 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 5.2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 234
Wet van 14 november 1984 houden wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 56 lid
1

Produkt: rapport
N.B.: Het gaat hier o.a. om het Aspectenonderzoek en de eigen inspectie

484.
Actor: Inspectie van het onderwijs
Handeling: het uitoefenen van toezicht op de verbeteringen in de kwaliteit van het

wetenschappelijk onderwijs aan de bekostigde universiteiten en de Open Universiteit
Periode: 1985 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 5.2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 234
Produkt: rapport
N.B.: het betreft hier vooral de identificatie van opleidingen met ernstige gebreken en de evaluatie van
de bestuurlijke hantering

485.
Actor: Minister van Volksgezondheid
Handeling: het vaststellen van regels inzake het toezicht op wetenschappelijk gezondheidszorg

onderwijs aan de Open Universiteit
Periode: 1985 - 1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houden wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 56 lid

3
Produkt: ministeriële regeling
N.B.: dit gebeurt in samenwerking met de minister van Onderwijs

486.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van regels inzake het toezicht op wetenschappelijk gezondheidszorg

onderwijs aan de Open Universiteit
Periode: 1985 - 1993
Grondslag: Wet van 14 november 1984 houden wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 56

lid 3
Produkt: ministeriële regeling
N.B.: dit gebeurt in samenwerking met de minister van Volksgezondheid

487.
Actor: Vakminister
Handeling: het formuleren van een standpunt voor het overleg met de Inspectie van het

onderwijs ter beoordeling van de kwaliteit van opleidingen gericht op een beroep
waarvoor krachtens de wet vereisten zijn gesteld ten aanzien van kennis, vaardig-
heden en inzicht

Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 5.5
Produkt: notities, notulen

488.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het ontnemen van rechten ex art 1.9 WHW, aan een bekostigde universiteit en de

Open Universiteit bij gebrek aan kwaliteit van een bestaande opleiding
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.5 lid 1a en c  en art. 6.6 en 6.7
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5.15.2 Toezicht op aangewezen universiteiten en bijzondere leerstoelen en lectoraten, 1960-
Van 1960 tot 1993 werd het toezicht op de aangewezen universiteiten en bijzondere leerstoelen en
lectoraten uitgeoefend door een commissie bestaande uit ten minste vijf leden. De commissie zag toe
of de bepalingen in de WWO-1 werden nageleefd. Mocht dit niet het geval zijn dan stelde zij hiervan de
Minister van Onderwijs in kennis.
Voorts tekende de voorzitter van de commissie de diploma’s en getuigschriften die door aan-gewezen
universiteiten werden afgegeven. Bij weigering kon een doctorandus kroonberoep aan tekenen.
De commissie deed eens per jaar aan de Minister van Onderwijs verslag van haar werkzaamheden.

Met de invoering van de WHW in 1993 werd deze Commissie opgeheven. Sindsdien vindt het toezicht
op de kwaliteit van aangewezen universiteiten vindt zoveel mogelijk op dezelfde manier als bij
bekostigde universiteiten. Dit is niet in de wet vastgelegd. Via de Inspectie oefent de minister toezicht
uit op de kwaliteitszorg. Ook hier heeft de Inspectie een meta-evaluatieve taak. Het verschil met de
kwaliteitszorg bij de bekostigde universiteiten is dat de aangewezen universiteiten zelf kunnen bepalen
of zij een visitatiecommissie instellen danwel op andere wijze de kwaliteit van het onderwijs (laten)
beoordelen. Zij zijn daartoe niet verplicht.
Indien een aangewezen universiteit tot een kwaliteitsbeoordeling besluit, stelt zij de minister daarvan
op de hoogte. De wijze waarop zij de kwaliteitszorg vorm geeft kan vermeld worden in het jaarverslag
of separatief. 
De minister kan om de volgende redenen de aanwijzing tot universiteit intrekken:
- onvoldoende kwaliteit van onderwijs gedurende een lange periode;
- het niet voldoen aan de voorwaarden betreffende de kwaliteitszorg, de registratie, het onderwijs, de
examens, de promoties en de vooropleidingseisen
De Minister dient de betrokken instelling te waarschuwen alvorens hij de aanwijzing intrekt. De
instelling krijgt drie maanden de tijd om (eventueel in overleg met de Minister) aanpassingen te maken.
Als een opleiding door de Minister wegens ontoereikende kwaliteit van het onderwijs beëindigd is, kan
het bestuur van een aangewezen instelling deze niet vervangen door een soortgelijke opleiding.

489.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het aanwijzen van personen die toegang hebben tot colleges en praktische oefeningen

aan de aangewezen universiteiten
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 124
Produkt: beschikking

490.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het nader regelen van de uitoefening van de taak van de Commissie van Toezicht op 

de Aangewezen Universiteiten en Bijzondere Leerstoelen en Lectoraten
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 139 lid 2
Produkt: ministeriële regeling

491.
Actor: Commissie van Toezicht op Aangewezen Universiteiten en Bijzondere Leerstoelen
Handeling: het uitbrengen van verslag over haar werkzaamheden
Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 143
Produkt: verslag
N.B.: zij brengt dit ter kennis van de minister van Onderwijs

492.
Actor: Commissie van Toezicht op Aangewezen Universiteiten en Bijzondere Leerstoelen
Handeling: het toetsen van de naleving van de voorschriften voor aangewezen universiteiten en

bijzondere leerstoelen en lecoraten
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Periode: 1960-1985
Grondslag: WWO-1 (Stb. 1960, 559), art. 141 lid 1
Produkt: rapport
N.B.: bij niet naleving stelt de commissie de minister van Onderwijs hiervan in kennis

493.
Actor: het bestuur van een aangewezen universiteit
Handeling: Het verstrekken van inlichtingen en jaarverslagen aan de Minister van OCenW
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 1.12 lid 4
Produkt: inlichtingen en jaarverslag

494.
Actor: Inspectie van het onderwijs
Handeling: het verrichten van de meta-evaluatie van het kwaliteitsonderzoek bij aangewezen

universiteiten
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 1.12 en 1.18
Produkt: rapport

495.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het intrekken van de aanwijzing met betrekking tot een opleiding aan een aan-

gewezen universiteit
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.10
Produkt: K.B.

496.
Actor: Minister van Onderwijs/ minister van Landbouw
Handeling: het onthouden van een aanwijzing met betrekking tot een opleiding aan een

aangewezen universiteit
Periode: 1993 -
Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593) art 6.12
Produkt: K.B.

5.16 Relatie WO en HBO

5.16.1 Doorstroming studenten, van HBO naar WO en vice versa

Bij wet van 30 mei 1979 (Stb. 1979, 301), houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de
wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs wilde de wetgever de
doorstroming van studenten van HBO naar WO en vice versa versoepelen. De doorstroming moest
vooral in de beginfase van de opleidingen gebeuren.
Er zijn commissies wederzijdse doorstroming voor de volgende gebieden:
a. hoger technisch onderwijs - technische wetenschappen;
b. hoger landbouwonderwijs - landbouwwetenschappen;
c. hoger landbouwonderwijs - diergeneeskunde;
d. hoger economisch en administratief onderwijs - rechtsgeleerdheid;
e. hoger economisch en administratief onderwijs - economische wetenschappen
f. onderwijs voor opleidingsscholen voor onderwijzers - sociale wetenschappen
g. hoger sociaal-pedagogisch onderwijs - sociale wetenschappen

Taken van de Commissie Wederzijdse Doorstroming zijn:
- het beslissen op een verzoek van een HBO-student om afgifte van een verklaring inzake



148

toelating tot het afleggen van het propedeutisch examen in een studierichting binnen het
wetenschappelijk onderwijs;

- het adviseren naar aanleiding van het verzoek van een HBO-student, in hoeverre aan deze
naar haar oordeel gedeeltelijke vrijstelling van het afleggen van het propedeutisch examen in
een studierichting binnen het wetenschappelijk onderwijs;

- te adviseren naar aanleiding van het verzoek van een WO-student, in hoeverre aan deze
naar haar oordeel gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het volgen van lessen in vakken of
onderdelen van vakken aan een school voor hoger beroepsonderwijs zou kunnen worden
verleend;

- het beoordelen van de werking van de Wet van 30 mei 1979 (Stb. 301), houdende voorlopige
voorzieningen met betrekking tot de wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs -
wetenschappelijk onderwijs waaronder is begrepen:

* het beoordelen van het studieverloop van de HBO- en WO-studenten die na het
advies van de Commissie hun studie aan resp. de universiteit of het HBO hadden
voortgezet.

De Commissie bestaat uit de voorzitter, tevens lid en ten minste vier leden. Het ledental dient oneven
te zijn.

Met de invoering van de Wet van 23 april 1986 (Stb. 1986, 232) houdende wijziging van de WWO en
de WVO (horizontale doorstroming HBO- WO)  werd de Commissie Wederzijdse Doorstroming
opgeheven. De doorstroming van studenten van HBO naar WO en vice versa is vanaf die tijd in de wet
(WWO-2, art 27)  geregeld: de bezitter van een HBO-propedeuse kan doorstromen naar het
wetenschappelijk onderwijs. De Wet van 30 mei 1979 (Stb. 1979, 301) werd ingetrokken.

497.
Actor: Academische Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de instelling van een Commissie

Wederzijdse Doorstroming
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art 3 lid 3

Produkt: advies

498.
Actor: H.B.O.-  Raad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs inzake de instelling van een Commissie

Wederzijdse Doorstroming
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art 3 lid 3

Produkt: advies

499.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het instellen van een Commissie Wederzijdse Doorstroming
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art 3 lid 3

Produkt: beschikking

500.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van richtlijnen over de werkwijze van de Commissie Wederzijdse

Doorstroming en diens wijze van rapporteren aan de minister van Onderwijs
Periode: 1979-1986
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Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de
wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 7 lid 2 en art. 8

Produkt: ministeriële regeling

501.
Actor: Commissie Wederzijdse Doorstroming
Handeling: het rapporteren aan de minister van Onderwijs over haar werkzaamheden
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 7 lid 1

Produkt: rapport

502.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een model van de verklaring inzake toelating af te geven door de

Commissie Wederzijdse Doorstroming
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 10 lid 7

Produkt: model van verklaring

503.
Actor: Commissie Wederzijdse Doorstroming
Handeling: het afgeven van een verklaring aan een HBO-student inzake toelating tot het

propedeutisch examen binnen het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 7 lid 1

Produkt: beschikking

504.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een model van het advies inzake de vrijstelling van het prope-

deutisch examen binnen het wetenschappelijk onderwijs door de Commissie
Wederzijdse Doorstroming

Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 11 lid 5

Produkt: model van verklaring

505.
Actor: Commissie Wederzijdse Doorstroming
Handeling: het adviseren over het verzoek van een HBO-student inzake de vrijstelling van het

propedeutisch examen binnen het wetenschappelijk onderwijs
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 7 lid 1

Produkt: advies

506.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het vaststellen van een model van het advies inzake de vrijstelling voor een WO-

student van vakken bij een HBO-instelling door de Commissie Wederzijdse Door-
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stroming
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 13 lid 7

Produkt: model

507.
Actor: Commissie Wederzijdse Doorstroming
Handeling: het adviseren over het verzoek van een WO-student inzake de vrijstelling van vakken

bij een HBO-instelling
Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 7 lid 1

Produkt: advies

508.
Actor: Commissie Wederzijdse Doorstroming
Handeling: het beoordelen van de werking van de Wet van 30 mei 1979 (Stb. 301), houdende

voorlopige voorzieningen met betrekking tot de wederzijdse doorstroming hoger
beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs

Periode: 1979-1986
Grondslag: Wet van 30 mei 1979 houdende voorlopige voorzieningen met betrekking tot de

wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1979, 301), art. 7 lid 1

Produkt: rapport
N.B.: hieronder valt o.a. de beoordeling van het studieverloop van de HBO- en WO-studenten die na
het advies van de Commissie hun studie aan resp. de universiteit of het HBO voortzetten
509.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over de vraag welke getuigschriften

gelijkgesteld kunnen worden met HBO-getuigschriften die toegang geven tot een
universitair propedeutisch examen

Periode: 1986-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO (Invoeringswet

WWO, Stb. 388), art 31 lid 2
Produkt: advies

510.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het bepalen welke getuigschriften gelijkgesteld kunnen worden met HBO-getuig-

schriften die toegang geven tot een universitair propedeutisch examen
Periode: 1986-1993
Grondslag: Wet van 26 juni 1986 houdende wijziging en invoering van de WWO (Invoeringswet

WWO, Stb. 388), art 31 lid 2
Produkt: ministeriële regeling

5.16.2 Samenwerking instellingen WO en HBO

511.
Actor: Onderwijsraad
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs over samenwerking van een universiteit

met een instelling voor hoger beroepsonderwijs
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 158 lid 2
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Produkt: advies

512.
Actor: Minister van Onderwijs
Handeling: het goedkeuren van een verzoek van een universiteitsraad tot samenwerking met een

instelling voor hoger beroepsonderwijs
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 158 lid 2
Produkt: ministerieel besluit

5.17 Handhaving gedragsregels en beroepsmogelijkheden voor leden van de universitaire
gemeenschap

5.17.1 Handhaving gedragsregels
Als een student door een universiteit wegens schending van gedragsregels de toegang tot de
universiteit werd ontzegd, kon de gedupeerde tot 1970 in beroep bij de minister van Onderwijs. Met de
invoering van de WUB 1970 stelde de universiteitsraad een universitair tuchtcollege in. Dit tuchtcollege
zag toe op de handhaving van de gedragsregels van de universiteit zoals deze waren vastgesteld door
de universiteitsraad. Het tuchtcollege kon waarschuwen, berispen, schorsen of de toegang tot de
universiteit ontzeggen. Tegen een uitspraak kon bij een college van de Academische Raad beroep
worden ingesteld.
Als een student de toegang tot een universiteit werd ontzegd, konden andere universiteiten ook tot
deze ontzegging overgaan. Desbetreffende student kon hiertegen in beroep gaan bij een college van
de Academische Raad. Met de invoering van de WWO-2 werd de Academische Raad opgeheven. De
bevoegdheden met betrekking tot het universitair tuchtcollege werden vanaf 1985 uitgeoefend door de
Universitaire Kiesraad, waarvan de naam gewijzigd werd in het College van Beroep voor het
Wetenschappelijk/Hoger Onderwijs. Voorzover het College van Beroep voor het Wetenschappelijk
Onderwijs beroepszaken van alle leden der universitaire gemeenschap behandeld, staat het in dit
hoofdstuk beschreven. Voor de handelingen van het College van Beroep betreffende beroepszaken
van studenten zie: het Hoofdstuk Studenten, de paragraaf betreffende algemene
beroepsmogelijkheden.

513.
Actor: Academische Raad
Handeling: het regelgeven van de rechtsgang naar alsmede de samenstelling en bevoegdheden

van een college dat het beroep van een lid der openbare universitaire gemeenschap
tegen het universitair tuchtcollege behandeld

Periode: 1970-1985
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 41 lid 3
Produkt: reglement

514.
Actor: College van Beroep voor het Wetenschappelijk Onderwijs
Handeling: het regelgeven van de rechtsgang naar alsmede de samenstelling en bevoegdheden

van een college dat het beroep van een lid der openbare universitaire gemeenschap
tegen het universitair tuchtcollege behandeld

Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 247 lid 4
Produkt: reglement

515.
Actor: Academische Raad
Handeling: het beslissen in het beroep van een lid der openbare universitaire gemeenschap tegen

het universitair tuchtcollege
Periode: 1970-1985
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Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 41 lid 3
Produkt: beschikking

516.
Actor: College van Beroep voor het Wetenschappelijk Onderwijs
Handeling: het beslissen in het beroep van een lid der openbare universitaire gemeenschap tegen

het universitair tuchtcollege
Periode: 1985-1993
Grondslag: WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 247 lid 4
Produkt: beschikking

5.17.2 Beroepsmogelijkheden inzake ambtenarenrecht
Geschillen tussen leden van de universitaire gemeenschap welke volgens de Ambtenarenwet 1929
niet vatbaar zijn voor beroep konden van 1970 tot 1985 met instemming van de partijen worden
voorgelegd aan een daartoe ingesteld college van de Academische Raad.

517.
Actor: Academische Raad
Handeling: het regelgeven van de rechtsgang naar alsmede de samenstelling en bevoegdheden

van een college dat geschillen tussen leden van de openbare universitaire
gemeenschap behandeld

Periode: 1970-1985
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 39
Produkt: reglement

518.
Actor: Academische Raad
Handeling: het beslissen in geschillen tussen leden van de openbare universitaire gemeenschap 
Periode: 1970-1985
Grondslag: WUB (Stb. 1970, 601), art. 39
Produkt: beschikking

HOOFDSTUK 6
GEANALYSEERDE WET- EN REGELGEVING

De hierna volgende opsomming betreft wet- en regelgeving op basis waarvan handelingen van actoren op het beleidsterrein
wetenschappelijk onderwijs zijn geformuleerd. Wet- en regelgeving dat wel geraadpleegd is echter waaruit geen handelingen
zijn gehaald, staan niet vermeld.
Handdelingen die wel in nevenstaande wet- en regelgeving beschreven zijn echter die zich op een andere beleidsterrein
richten, zijn niet beschreven in dit RIO.
Bij deze opsomming zijn geen wijzigingswetten vermeld. Deze zijn wel geraadpleegd evenals wetten die een wijziging op
meer dan één nevenstaande wet bepalen. Voor een overzicht van de wijzigingen op nevenstaande weten verwijs ik naar het
VUGA-Systematisch Register op Staatsbladen en Staatscouranten (VUGA, Den Haag).

A. E.G. REGELINGEN

Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende een algemeen
stelsel van hoger-onderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van tenministe drie jaar worden afgesloten (PbEG L 019)

B. WETTEN
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Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Wet van 22 december 1960 tot regeling van het wetenschappelijk onderwijs, Stb.
1960, 559) (WWO-1)
Wet van 27 juni 1963 houdende wijziging van de WWO en de Hogere Onderwijswet 1876 (Stb. 1963, 102)
Wet van 11 juli 1963 tot herziening van de regeling van de toelating tot universitaire examens (Stb. 1963, 346)
Wet van 15 juni 1966, houdende bijzondere voorzieningen van tijdelijke aard met betrekking tot de vestiging te Rotterdam
van een rijksinstelling van wetenschappelijk onderwijs, omvattende de faculteit der geneeskunde (Stb. 1966, 267)

Wet universitaire bestuurshervorming 1970 (Wet van 9 december 1970, houdende tijdelijke voorzieningen met betrekking tot
de bestuursvoorming van de Nederlandse universiteiten en hogescholen, Stb. 1970, 601) (WUB)
Machtigingswet inschrijving studenten (Wet van 6 juli 1972 houdende voorzieningen van tijdelijke aard m.b.t. de inschrijving
van studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen Stb. 1972, 355)
Wet van 21 december 1972 houdende regeling van de titel ingenieur (Stb. 1972, 759)
Wet Rijksuniversiteit Rotterdam (Wet van 17 januari 1973 houdende voorzieningen m.b.t. de vestiging van de rijksuniversiteit
Rotterdam (Stb. 1973, 8)
Wet Rijksuniversiteit Limburg (Wet van 2 december 1975 houdende voorzieningen m.b.t. de stichting te Maastricht van een
rijksuniversiteit en een academisch ziekenhuis Stb. 1975, 717)
Wet wederzijdse doorstroming hoger onderwijs (Wet van 30 mei 1979, houdende voorlopige voorzieningen met betrekking
tot de wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs - wetenschappelijk onderwijs, Stb. 1979, 301)

Wet van 14 maart 1981 houdende wijziging van de WWO en de Wet Twee Fasenstructuur (Stb. 1981, 137)
Wet van 14 november 1981 houdende machtiging tot oprichting van de Stichting Opbouw Open Universiteit (Stb. 1981, 336)
Verhoging bedragen en regeling indexering collegegeld (Wet van 22 juni 1983 houdende wijziging van de WWO en de
Collegeldwet HBO, Stb. 1983, 317)
Tijdelijke wet taakverdeling wetenschappelijk onderwijs (Wet van 18 mei 1984 houdende bijzondere bepalingen van tijdelijke
aard voor taakverdeling in het wetenschappelijk onderwijs Stb. 1984, 255)
Wet van 14 november 1984 houdende Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573)

Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Wet van 25 september 1985, houdende herziening regeling van het
wetenschappelijk onderwijs, Stb. 1985, 562) (WWO-2)
Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen WO (Wet van 7 juli 1987, houdende bepalingen inzake maatregelen
betreffende groei en krimp van de universiteiten en academische ziekenhuizen 1987-1991 Stb. 1987, 355)
Harmonisatie Collegelden HO; invoering één inschrijvingsduur eerste fase HO (Wet van 7 juli 1988 houdende wijziging van
de WWO, WHBO, WOU en SF, Stb. 1988, 334)

Aanpassing regelgeving academische ziekenhuizen (Wet van 4 oktober 1990 houdende wijziging van de WWO en de wet op
de ziekenhuisvoorziening, Stb. 1990, 535)
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking
tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs, Stb. 1992, 593) (WHW)
Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma’s (Wet van 15 december 1993 houdende regelen betreffende een
algemeen stelsel van erkenning van in de lid-staten van de Europese Gemeenschappen behaalde onderwijsdiploma’s
waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaren worden afgesloten, Stb. 1993, 29)
Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie (Wet van 27 februari 1997, houdende wijziging van de wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie van en medezeggenschap in universiteiten,
Stb. 1997, 117) (MUB)

C. UITVOERINGSREGELINGEN EN -BESLUITEN

Besluit van 7 maart 1962 tot vaststelling van het bedrag verschuldigd voor het afleggen van examens aan de universiteiten
en hogescholen genoemd in art. 15 lid 1 van de WWO (Stb. 1962, 65)
Collegegeldenbesluit openbare universiteiten en technische rijkshogescholen (Besluit van 26 juni 1963 tot uitvoering van art.
78 lid 4 en 92 van de WWO-1, Stb. 1963, 279)
Academisch Statuut (Besluit van 11 september 1963 (Stb. 1963, 380), van 24 mei 1982 (Stb. 1982, 318) en van 23 juni 1988
(Stb. 1988, 315), houdende vaststelling van het Academisch Statuut.

Regeling interuniversitaire instituten (Besluit van 25 augustus 1965 ter uitvoering van art. 36 van de WWO, Stb. 1965, 391)
Regeling medische faculteit te Rotterdam (Besluit van 3 januari 1967 tot uitvoering van art. 1 lid 2 van de wet van 15 juni
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1966, Stb. 1967, 3)

Beschikkingen houdende toelating tot Nederlandse universitaire examens (1970-1984)
Beschikkingen houdende vrijstellingen van Nederlandse universitaire examens (1970-1984)
Uitvoeringsbesluit WUB 1970 (Besluit van 14 mei 1971 tot uitvoering van art. 48 van de WUB 1970, Stb. 1971, 292)
Besluiten houdende machtiging aan universiteiten om af te wijken van het in de WUB 1970 bepaalde (1972-1981)
Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaars (Beschikking  van de minister zonder portefeuille belast met
het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs, van 28 juni 1972, DGW/AZW 222855, houdende regelen voor
een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de onderscheiden studierichtingen over de
universiteiten en hogescholen, Stcrt. 1972, no. 170)
Collegegeldbesluit 1972 (Besluit van 25 augustus 1972 houdende vrijstelling, vermindering en terugbetaling van collegeld en
inschrijvingsgeld, Stb. 1972, 444)
Besluit van 21 maart 1973 tot uitvoering van art. 5, 17, 20 van de wet Rijksuniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 118)
Besluit van 3 december 1973 tot uitvoering van art. 7, 11, 12, 13 en 18 van de wet rijksniversiteit Rotterdam (Stb. 1973, 573)
Besluit van 15 juni 1973 strekkende tot vernietiging van het besluit van de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit gevestigd
te Leiden van 16 april 1973, nr 104 I (Stb. 1973, 286)
Aanwijzing van universiteiten (Besluiten tot aanwijzing krachtens art. 118 van de WWO, 1974-1991)
Collegegeld- en inschrijvingsbesluit 1974 (Besluit van 29 augustus 1974 houdende regelen betreffende de inschrijving, de
terugbetaling, vermindering en terugbetaling van het collegegeld, de vrijstelling van het college- en inschrijvingsgeld,
alsmede betreffende de begeleidende hulp, Stb. 1974, 504)
Besluit van 20 augustus 1974 strekkende tot gedeeltelijke vernietiging van het besluit van het College van Bestuur van de
technische rijkshogeschool, gevestigd te Delft van 20 maart 1974, nr 8 (Stb. 1974, 531)

Stichting inter-academiale opleiding organisatiekunde, gevestigd te ‘s Gravenhage (Besluit houdende bevoegdverklaring
vestiging bijzondere leerstoel TH Enschede, Stcrt 1975, 181)
Besluit Rijksuniversiteit Limburg (Besluit van 24 december 1975 ter uitvoering van de wet Rijksuniversiteit Limburg, Stb.
1975, 733)
Handhaving beschikkingen Machtigingswet inschrijvingen studenten (Beschikking van de staatssecretaris van OenW, dr. G.
Klein, van 19 augustus 1975, DGWO/OWWO/AS/2/269 199, houdende uitvoering van de artikelen 3bis lid 1 en 3 en 3ter lid 3
van de Machigingswet inschrijving studenten (Stcrt. 1975, no. 125)
Besluit van 20 januari 1976 houdende bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van de benoemde leden van het
College van Bestuur van de openbare universiteiten en hogescholen (Stb. 1976, 28)
Beschikking richtlijnen herprogrammering wetenschappelijk onderwijs van 22 maart 1976 (Stcrt 1976, 61)
Examengeldbesluit 1976 (Besluit van 17 augustus 1976 tot uitvoering van art. 79 lid 1 WWO, Stb. 1976, 443)
Regeling post-academisch onderwijs (Besluit van 2 september 1977 houdende uitvoering van WWO art. 143bis lid 2 en 3 en
143ter lid 1 en 2, Stb. 1977, 525)
Besluit van 16 september 1977 houdende krachtens WWO art. 147 lid 4 verbinding van de titel doctorandus aan het
doctorale getuigschrift van de expirimentele studierichting der bestuurskunde aan de technische rijkshogeschool te Enschede
(Stb. 1977, 534)
Besluit van 2 december 1978 houdende voorzieningen met betrekking tot de uitoefening van enige bestuursbevoegdheden
binnen de centrale interfaculteit, de faculteiten der letteren en de faculteit der sociale wetenschappen van de gemeentelijke
universiteit te Amsterdam (Stb. 1978, 638)
Besluit Universitaire Kiesraad (Besluit van 19 december 1978, houdende regelen met betrekking tot de rechtsgang bij en de
omvang, de samenstelling en de verdere bevoegdheden van de Universitaire Kiesraad, alsmede met betrekking tot de
benoeming, het ontslag van en de toelage aan de leden en de eventuele plaatsvervangende leden daarvan, Stb. 1978, 733)

Besluit van 28 augustus 1980, nr 10, houdende vaststelling toelagen voorzitter, leden en plv leden van de Universiteitsraad
(Stcrt 1981, 28)
Richtlijn verlenging inschrijvingsduur (Richtlijn van 28 augustus 1981, Stcrt 1981, 177)
Besluit universitaire colleges van beroep voor de examens (Besluit van 26 oktober 1981 tot uitvoering van art. 40 van de
WUB 1970, Stb. 1981, 663)
Besluit van 30 december 1981 houdende krachtens WWO art. 147 lid 4 verbinding van de titel doctorandus aan het doctorale
getuigschrift van de expirimentele studierichting der toegepaste onderwijskunde aan de technische rijkshogeschool te
Enschede (Stb. 1981, 823)
Uitvoeringsbesluit art. 24bis lid 2 WWO van 23 september 1982 houdende goedkeuring aan instellingen voor
wetenschappelijk onderwijs voor studierichtingen in deeltijd
Inschrijvingsbesluit WO (Besluit van 5 augustus 1982 houdende regelen betreffende inschrijving, betreffende vermindering,
vrijstelling en terugbetaling van het collegegeld en de vrijstlling van het inschrijvingsgeld, betreffende het centraal register
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inschrijvingen studenten alsmede de begeleidende hulp aan extraneï, Stb. 1982, 476)
Besluit van 5 augustus 1982 houdende uitvoering van art. 96ter WWO en art. VII Wet Twee Fasenstructuur WO (Stb. 1982,
477)
Besluit houdende inschrijving van buitenlandse studenten voor geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde (Stcrt,
1983, 144)
Besluit van 10 maart 1984 houdende voorzieningen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden van de raad van
de technische rijkshogeschool te Delft (Stb. 1984, 58)
Besluit sociaal beleid studenten wo (Besluit van 11 september 1984 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot het
sociaal beleid studenten bedoeld in art. 5 van de tijdelijke wet taakverdeling wetenschappelijk onderwijs, Stb. 1984, 416)
Tijdelijke rechtspositieregeling taakverdeling wo (Besluit van 5 oktober 1984, houdende bijzondere voorschriften van tijdelijke
aard voor het personeel waarvan de postitie ten gevolge van de taakverdelling in het wetenschappelijk onderwijs wijziging
ondergaat, Stb. 1984, 463)

Voorlopige regelingen Open Universiteit (Stcrt. 1985, 7)
Beschikking houdende inschrijvingsbedragen per moduul Open Universiteit (Stcrt. 1985, 7)
Uitvoeringsbesluit WWO (Besluit van 11 september 1986, houdende regelen betreffende het overleg tussen minister en
universiteiten, academische ziekenhuizen alsmede studenten, de inschrijving, het collegegeld, het centraal register, de
universitaire colleges van beroep voor de examens en het college van beroep voor het wetenschappelijk onderwijs, Stb.
1986, 472)
Besluit sociaal beleid studenten wo II (K.B. van 25 augustus 1987 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de
rechtspositie van studenten bedoeld in art. 7 van de wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen wo Stb. 1987, 408)
Uitvoeringsbesluit O.U. (K.B. van 21 december 1987 houdende onder meer regels betreffende de berekeningsgrondslag voor
het inschrijvingsbedrag en nadere voorschriften betreffende het college van beroep, Stb. 1987, 610)
OU-Statuut (K.B. van 26 september 1988 houdende nadere regels betreffende het onderwijsaanbod, de tentamens en de
examens, Stb. 1988, 466)
Besluit van 10 augustus 1989 houdende vaststelling van het collegeld voor de opleidingen tot accountant (Stb. 1989, 337)

Subsidieregeling Studentenkamer (Uitleg, OenW-Regelingen 1992, no.1)
Besluit van 15 oktober 1993, nr. 93.008210, houdende regelen ter vaststelling van de toelagen voor de voorzitter, de overige
leden en de plaatsvervangende leden van het College van Beroep voor het hoger onderwijs
Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs (Uitleg, OenW-Regelingen 1993, no. 18a)
Reglement CRI-HO (Uitleg, OenW-Regelingen 1993, no. 18a)
Uitvoeringsbesluit WHW (Besluit van 22 september 1993 Stb. 1993, 487)
Bekostigingsbesluit WHW (Besluit van 20 december 1993 houdende bepalingen inzake de algemene berekingswijzen voor
bekostiging van universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit, Stb. 1993, 715)
Regeling aanmelding en loting hoger onderwijs van 12 juni 1993, OenW-Regelingen 1993 no. 18
Besluiten houdende beperking inschrijving van met name genoemde studierichtingen (1994-1996)
Regeling financiële ondersteuning Studentenkamer WHW (Uitleg, OenW-Regelingen 1994, no. 7)
Regeling bekostiging hoger onderwijs (Uitleg, OenW-Regelingen, 1994, no. 9)
Regeling tot vaststelling van het aantal plaatsen voor en de plaatsing van aanstaande studenten uit de Nederlandse Antillen
en Aruba (Uitleg, OenW-Regelingen 1994, no. 13)
Regeling inzake onderwijsbevoegdheid lidstaten (Uitleg, OenW-Regelingen 1994, no. 14)
Richtlijn verslag hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Uitleg, OenW-Regelingen 1994, no. 18)

Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs van 6 februari 1996

D. INSTELLINGSREGELINGEN EN -BESLUITEN

Instellingsbeschikking Landelijke Commissie voor de Academische Studievooorlichting, door de minister van OKW van 9
augustus 1963, nr 103.823 D.G.W. (Stcrt 1963, 159)
Instellingsbesluit Commissie reken- en informatieverwerkende apparatuur bij het wetenschappelijk onderwijs (Stcrt. 1966,
217)
Instellingsbeschikking Commissie Ontwikkeling Wetenschappelijk Onderwijs (Commissie de Moor) van 24 november 1970,
DGW 194.148 (Stcrt 1970, 232) zoals gewijzigd bij beschikking van 6 april 1973, DGW/AZW 231.931 in Commissie
Ontwikkeling Hoger Onderwijs (Stcrt 1973, 189)
Tinbergen instituut (Gemeenschappelijke regeling interuniversitair instituut voor ontwikkelingswetenschappen, te Zutphen



156

(Stcrt. 1972, 230)
Plaatsingscommissies (Beschikkingen houdende instelling van plaatsingscommissies van met name genoemde
studierichtingen (1975-1984)
Instellingsbeschikking Commissie Samenwerking HTO-TWO van 6 februari 1975 (Stcrt. 1975, 35)
Instellingsbeschikking Overleg Orgaan PAO (post-academisch onderwijs) Geneeskunde van 25 juni 1975 (Stcrt. 1975, 132)
Instellingsbeschikking Adviescommissie wijziging wetten van 1 september 1975, nr DGWO/JZWO 270806 (Stcrt 1975, 172)
Commissie van beroep aanmelding en plaatsing studenten (Beschikking van de staatssecretaris van OenW, dr. G. Klein,
DGWO/OWWO/AS/2/269 198, houdende instelling Commissie van beroep aanmelding en plaatsing studenten, Stcrt 1975,
no. 185)
Instellingsbeschikking Stuurgroep en Klankbordgroep Toetsing Programmavoorstellen en Bureau Toetsing van 3 maart 1977,
nr OA/ORG/2-77010 (Stcrt 1977, 66)
Instellingsbeschikking Commissie Vooronderzoek Beleidsproblematiek Hoger Onderwjs van 5 januari 1977, nr HW/OS
296.598
Regeling Commissie van Beroep verlenging inschrijvingsduur (Stcrt. 1981, 177)
Instellingsbesluit Voorbereidingscommissie part-time hoger onderwijs van 18 maart 1983, nr O en A/EFF/2-76026 (Stcrt.
1983, 83)
Instellingsbeschikking Commissie Onderzoek Bestuurscrisis THD van van 4
november 1983, HW/IW/A 428.162
Beschikking van de minister van O. en W. van 17 juni 1985, DG/HW/RA 751 818, Stcrt no 229,
houdende instelling van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs. Opheffing bij beschikking van 2 juli
1991, Uitleg no 18a, WJZ-91 059 212/1306, van de minister van O. en W., mede namens de Minister
van LNV, houdende beëindiging van de werkzaamheden van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs
(A.R.H.O.) met ingang van 1 augustus 1991.
Instellingsbeschikking Projectgroep CRI-HO (Uitleg, OenW-Regelingen, 1992, no. 1)
Instellingsbeschikking Externe Adviescommissie nevenactiviteiten instellingen van wetenschappelijk onderwijs (Uitleg,
OenW-Regelingen, 1993, no. 8 en 9)
Instellingsbeschikking externe commissie herstructurering bouwkunde wetenschappelijk onderwijs (Uitleg, OenW-Regelingen
1993, no. 17)
Instellingsbeschikking Adviescommisssie Onderwijsaanbod (Uitleg, OenW-Regelingen 1993, no. 18)
Instellingsbeschikking Commissie van Advies Bestuurscrisis Rijksuniversiteit Leiden (Uitleg, OenW-Regelingen 1994, no. 17)

E. CIRCULAIRES EN BRIEVEN
Circulaire inzake aanwijzing ex art. 6.9 WHW (Uitleg, OenW-Regelingen 1993, no. 18c)

PIVOT-publicaties

Brochures:

Van de selectie van papier naar de selectie van handelingen
Een methode voor de vervaardiging van een archiefselectie-instrument uitgaande van het handelen van de
overheid (samenstelling: W.D. Küller; ISBN 90-74442-03-X) 's-Gravenhage, 1992, 1993 

Om de kwaliteit van het behoud:
NORMEN 'GOEDE EN GEORDENDE STAAT'
(samenstelling: M. Beekhuis/R.C. Hol; ISBN 90-74442-10-2) 's-Gravenhage, 1993

Handelend optreden
Overheids handelen: modellen, onderzoeksmethoden en toepassingen
(samenstelling: medewerkers PIVOT; ISBN 90-74442-27-7) 's-Gravenhage, 1994

De toegang ontsloten
Voordrachten gehouden op de themabijeenkomst over bewerking en toegankelijkheid van het archiefblok over de
Rijksbegroting van het ministerie van Financiën over de periode 1940-1981
(samenstelling: R.W. Steensma; ISBN 90-74442-41-2) 's-Gravenhage, 1996
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Rapporten:

1 Coördinatie op hoog niveau
Institutioneel onderzoek naar de ministeriële coördinatie organen en de ambtelijke voorportalen, 1945-
1990 (samenstelling: dr. L. Hovy; ISBN 90-74442-01-3) 's-Gravenhage, 1992

2 Kwakzalverij is nooit uit te roeien: 'Mundus vult decipi'
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving op het terrein van de medische beroepen en
opleidingen, 1940-1990 (samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-02-1) 's-Gravenhage, 1992

3 Oorlog duurt een leven lang uitverkocht
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving inzake de oorlogsgetroffenen, 1945-1990
(samenstelling: drs. A.S. Fris; ISBN 90-74442-04-8) 's-Gravenhage, 1993

4 Telecommunicatie en post in Nederland uitverkocht
Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein telecommunicatie en post, 1945-1990
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts en dr. L. Hovy; ISBN 90-74442-05-6) 's-Gravenhage, 1993

5 Zicht op toezicht
Een institutioneel onderzoek naar het staatstoezicht op de volksgezondheid, 1940-1990
(samenstelling: drs. L.B. Humbert; ISBN 90-74442-06-4) 's-Gravenhage, 1993

6 Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg
Rapport van een institutioneel onderzoek, 1945-1990
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-07-2) 's-Gravenhage, 1993

7 Verzekerd van zorg
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving op het terrein van de bekostiging en verzekering
van de gezondheidszorg als onderdeel van het stelsel van structuur en financiering van de
gezondheidszorg, 1940-1990 (samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-09-9) 's-Gravenhage, 1993

8 De vaststelling van tarieven in de gezondheidszorg
Een institutioneel onderzoek, 1945-1990
 (samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-08-0) 's-Gravenhage, 1993

9 Het Bejaardenbeleid
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving inzake het ouderenbeleid, 1945-1990
(samenstelling: drs. A.S. Fris; ISBN 90-74442-12-9) 's-Gravenhage, 1993

10 Rechtspleging en rechtshulp
De datageschiedenis van handelingen en organisatie-eenheden van de justitiële ministeriële organisatie
van de rechtspleging en rechtshulp, 1945-1992
(samenstelling: drs. C.K. Berghuis; ISBN 90-74442-14-5) 's-Gravenhage, 1993

11 Nationaliteiten
Een onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de nationaliteitsaangelegenheden, 1945-
1991 (samenstelling: drs. A.H. Netiv; ISBN 90-74442-13-7) 's-Gravenhage 1994

12 'So many laws argue so many sins'
Een onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de wetgeving, 1945-1991
(samenstelling: drs. A.H. Netiv; ISBN 90-74442-11-0) 's-Gravenhage 1994

13 Kwaliteit op recept
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Een onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen, 1940-1990 (samenstelling: drs. L.B. Humbert, drs. F. van der Doe en drs. M.J.B.
Kavelaars; ISBN 90-74442-16-1) 's-Gravenhage 1994

14 Externe Adviesorganen in de gezondheidszorg uitverkocht
Een institutioneel onderzoek op het terrein van de advisering in de gezondheidszorg, 1940-1990
(samenstelling: drs. N.P. van Egmond en drs. F. van der Doe; ISBN 90-74442-15-3) 's-Gravenhage
1994

15 Per slot van rijksrekening
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting, 1940-1993
(samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-17x) 's-Gravenhage 1994

16 Luchtvaart gebonden uitverkocht
Een institutioneel onderzoek op het terrein van de burgerluchtvaart, 1945-1993
(samenstelling: dr. L. Hovy; ISBN 90-74442-18-8) 's-Gravenhage 1994

17 Driemaal 's Raads Recht
Een institutioneel onderzoek naar de taakgebieden van de Raad van State, (1940) 1945-1990
(samenstelling: drs. A. Spieksma en drs. L. Verbeek; ISBN 90-74442-20x) 's-Gravenhage 1994

18 De heilige koe geboekstaafd
Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 1951-1994
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-19-6) 's-Gravenhage 1994

19 Belastingver(h)effend
Een institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein van het heffen en invorderen
van belastingen, 1940-1993
(samenstelling: P. Lamboo; ISBN 90-74442-24-2) 's-Gravenhage 1994

20 Roeien met de riemen
Een onderzoek naar instituties, bedrijfsprocessen en handelingen met betrekking tot het beleidsterrein
militair materieel Koninklijke Marine, 1945-1993 
(samenstelling: drs. A.G. de Vries; ISBN 90-74442-22-6) 's-Gravenhage 1994

21 Stuurlui aan wal
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken, 1980-1994
(samenstelling: drs. J.T. Klinkenberg; ISBN 90-74442-21-8) 's-Gravenhage 1994

22 Smelten, pletten, ponsen en slaan (geldvoorziening)
Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van het 'geldwezen' (de
geldvoorziening), 1940-1993
(samenstelling: drs. N.P. van Egmond; ISBN 90-74442-23-4) 's-Gravenhage 1994

23 De toelating van vreemdelingen
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein toelating van vreemdelingen, 1945-1993
(samenstelling: drs. C.K. Berghuis, W. Hoffstädt, W.D. Küller; ISBN 90-74442-28-5)
's-Gravenhage 1994

24 Ter bevordering van menswaardige arbeid uitverkocht
Rapport institutioneel ondersoek op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden 1940-1993
(samenstelling: M. Schaap, A. Spieksma; ISBN 90-74442-25-0) 's-Gravenhage 1994

25 Geef acht (militair personeel; beroeps-en reserve-personeel)
Een institutioneel onderzoek naar bedrijfsprocessen en handelingen op het beleidsterrein militair
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personeel: beroeps-en reservepersoneel in dienst van het minsterie van Defensie en voorgangers, 1945-
1993
(samenstelling: drs. F. van der Doe, drs. M.L. Loef; ISBN 90-74442-26-9) 's-Gravenhage 1994

26 Agrarisch Onderwijs 
Een onderzoek naar actoren, taken en handelingen op het be-leidsterrein Agrarisch Onderwijs in de
periode 1945-1992 (samenstelling: G.M.C.J. Smeets; ISBN 90-74442-30-7) 's-Gravenhage 1995

27 Tussen waarneming en neerslag
Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch
Instituut
(samenstelling: W.D. Küller; ISBN 90-74442-29-3) 's-Gravenhage 1994

28 Waterstaat
Rapport van een institutioneel onderzoek naar het over-heidshandelen op het beleidsterrein waterstaat
over de periode 1945-1994 (samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; 90-74442-31-5) 's-Gravenhage 1995

29 Eenheid in verscheidenheid
Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van staatkundige verhoudingen
en samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1954-1995
(samenstelling: drs. I. Broos; ISBN 90-74442-32-3) 's-Gravenhage 1996

30 Inlichtingendienst Buitenland
Een institutioneel onderzoek naar de Buitenlandse Inlichtingendienst/Inlichtingendienst Buitenland
(1946-1996)  (samenstelling: dr. D. Engelen; ISBN 90-74442-33-1) 's-Gravenhage 1996

31 Handelen met de sterke arm
Rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein politie (deel II), 1994
(samenstelling: drs. M.J.B. Kavelaars; ISBN 90-74442-34-X) 's-Gravenhage 1996

32 Flora en Fauna  
Rapport van een onderzoek naar het beleidsterrein Flora en Fauna in de periode 1945-1993
(samenstelling: drs. M.L. Baten; ISBN 90-74442-35-8) 's-Gravenhage 1996

33 Van monumentale waarde
Een institutioneel onderzoek naar de rijksoverheidsbemoeienis met monumentenzorg, 1945-1990
 (samenstelling: drs. F. van der Doe en drs. H. Spijkerman; ISBN 90-74442-36-6) 's-Gravenhage 1996

34 Geld(t) voor overzee
Institutioneel onderzoek naar overzeese pensioenen en eenmalige uitkeringen aan Indische

 oorlogsslachtoffers (samenstelling: drs. N.J.W. de Goeje; ISBN 90-74442-40-4) ‘s-Gravenhage 1996

35 Pacht- en Grondprijsbeleid
Institutioneel onderzoek naar twee beleidsterreinen die zich begeven op het deeltaakgebied

 prijsbeheersing van de landbouwgronden 1945-1993
(samenstelling: drs. C.K. Berghuis en drs. A.S. Fris; ISBN 90-74442-37-4) ‘s-Gravenhage 1996

36 Echt goud, echt zilver ?
Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en de handelingen betreffende het waarborgen
van (platina), gouden en zilveren werken over de periode 1940-1995.
(samenstelling drs. G. Beks; ISBN 90-74442-39-0) 's-Gravenhage 1996

37 De grens verlegd
Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en het overheidshandelen op het beleidsterrein
invoerrechten en accijnzen, 1940-1962
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(samenstelling drs. G. Beks; ISBN 90-74442-38-2) 's-Gravenhage 1996

38 De grens geslecht
Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en het overheidshandelen op het beleidsterrein
invoerrechten en accijnzen, 1962-1995
(samenstelling A.A. Mietes; ISBN 90-74442) 's-Gravenhage 1996

39 Zakelijk gezien
Rapport van het institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de dienst Domeinen van 

het ministerie van Financiën over de periode 1945-1994
(samenstelling  F. van Dijk; ISBN 90-74442-42-2) 's-Gravenhage 1996

40 Geregeld toezicht
Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de regulering van en het 

toezicht op de centrale bank, het kredietwezen, het effectenverkeer en het giroverkeer (en de 
Rijkspostspaarbank), het voorkomen van het witwassen van uit criminele activiteiten

verkregen gelden, en het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden, 1940-1995
(samenstelling drs. N.P. van Egmond; ISBN 90-74442-43-9) ‘s-Gravenhage 1996

41 En morgen gezond weer op
Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1940-1995
(samenstelling drs. I.E.C.M. Broos, ing. S. Slagter en drs. H.E. Erich; ISBN 90-74442-46-3) 
‘s-Gravenhage 1996

42 Leergeld
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein studiefinanciering, 1945-1994
(samenstelling J. van der Meer en G.J. Willighagen; ISBN 90-74442-47-1) ‘s-Gravenhage 1997


