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Aanleiding wetsvoorstel

• Het Bologna Process Implementation Report 2012

• De tussen- en eindrapportage project stimulering joint degrees
2012 van de VSNU 

• Gesprekken met ho-instellingen en de koepels

Tevens: in de gezamenlijke visie internationaal van de Vereniging 
Hogescholen en VSNU -> aandacht voor aanpassing wet- en 
regelgeving ter bevordering van internationalisering. 

OCW wil ook meer joint programmes stimuleren, zowel tussen 
Nederlandse instellingen als tussen Nederlandse en

buitenlandse instellingen -> daarom aanpassing wetgeving
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WIJZIGING WETSVOORSTEL TAV JOINT 
PROGRAMMES
1. Verbreding definitie art. 7.c  “gezamenlijke opleiding”: van JD naar 

DD/MD

2. Nieuw collegegeldregime: aan JP-student mag een lager of geen 
wettelijk collegegeld worden gevraagd. Hierdoor werken met 
gesloten beurzen mogelijk

3. Om administratielast voor instellingen te verminderen met in- en 
uitschrijvingen in verband met joint programmes, mogen 
Nederlandse instellingen de student verplichten zich gedurende de 
gehele periode in te schrijven bij de Nederlandse instelling 

De wet gaat niet over de accreditatie van joint programmes. 

Wetsvoorstel is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/09
/wetsvoorstel-bevordering-internationalisering-hoger-onderwijs-en-
wetenschappelijk-onderzoek
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Proces wetsvoorstel
• Duur normaliter 1,5-2 jaar: afstemming intern en extern, RvS, 

internetconsultatie, uitvoeringstoets DUO

• In een wet worden vaak meerdere zaken gewijzigd en 
gerepareerd

• Zo ook in dit wetsvoorstel: hierin zit oa. de SKA voor niet-EER, 
uitbreiden ius promovendi en dr = Phd

• Wetsvoorstel is al december 2015 ingediend bij TK

• Maar er komt een Nota van Wijziging inzake onderwijs in het 
buitenland (breder begrip is transnationaal onderwijs)

• NvW is al bij RvS geweest, nu bezig met het Nader rapport

• Verwachting is voor de kerst naar de Kamer

• Daarna Vragen TK en behandeling TK 

• Vragen EK en behandeling EK (medio 2017)

• Inwerkingtreding naar verwachting september 2017
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Proces wetsvoorstel

• Wetsvoorstel is al december 2015 ingediend bij TK

• Maar er komt een Nota van Wijziging inzake onderwijs in het 
buitenland (breder begrip is transnationaal onderwijs)

• NvW is al bij RvS geweest

• Zijn nu bezig met het nader rapport

• Verwachting is voor de kerst naar de Kamer
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