concepten voor amendementen op Ontwerp van Wet tot wijziging van de WHW en van
de BES
(wijzigingen in kapitale letters)
A) art. 7.2.1. wordt gelezen:
"Om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de taalvaardigheid van studenten
in het Nederlands te handhaven en te bevorderen wordt het onderwijs gegeven en
worden de examens afgenomen in het Nederlands".
-Toelichting: toegevoegd wordt de reden waarom deze bepaling geldt
B) art. 7.2.2c wordt gelezen: "..., indien
"c. het verwerven van de kennis, het inzicht of de vaardigheden, die een student bij
beëindiging van de opleiding moet hebben verworven, daartoe noopt."
-Toelichting: de bestaande tekst is in onvoldoende mate werkbaar.
De inhoud is daarom opgesplitst tussen 7.2.2.c en 7.2.3 (nieuw).
C) nieuw art. 7.2.3:
"De uitzondering genoemd onder 7.2.2.c vindt alleen toepassing
1) wanneer de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs
NOODZAAKT TOT gebruik van een andere taal, en
2) mits dat gebruik, voor Nederlandstaligen, de ontwikkeling niet belemmert van
taalvaardigheid tot een Nederlands van academisch niveau. "
-Toelichting: een deel van 7.2.2.c is hier ondergebracht.
"Van belang is voor" is vervangen door "noodzaakt tot" omdat 'van belang zijn' een te
ruim geformuleerde uitzondering is
Daaraan toegevoegd is de eis van ontwikkeling van taalvaardigheid in het Nederlands
voor Nederlandstaligen
D) art. 7.2.3 en 7.2.4 worden vernummerd tot 7.2.4 en 7.2.5.
E) art. 7.2.4.b (nieuw) wordt gelezen:
"de wijze waarop de instelling de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding, en de
toegankelijkheid van de opleiding waarborgt voor Nederlandstaligen studenten."
-Toelichting: de inhoud van 7.22.c en 7.2.3 nieuw is hierin beter verwerkt. Ook wordt de
inspanningsverplichting een garantieverplichting.
F) art. 7.2.4 nieuw wordt gelezen
"In geval van toepassing van het tweede lid, LEGT het instellingsbestuur DAAROVER IN
EEN OPENBAAR TAALDOCUMENT beleid vast, en beschrijft daarin:... "
G) Toegevoegd wordt een art. 7.2.4.c :
"de mate waarin en de wijze waarop voor Nederlandstalige EN VOOR ANDERSTALIGE
studenten de taalvaardigheid in het Nederlands wordt bevorderd ."
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-Toelichting: ook hier wordt beter verwerkt hetgeen staat in 7.2.3.
Toegevoegd wordt de verplichting om in een taaldocument het beleid vast te leggen

Wijziging van Wet Educatie en Beroepsonderwijs (BES), art. 7.1.1
H) art. 7.1.1.1 wordt gelezen
"Om de toegankelijkheid van het onderwijs en de taalvaardigheid van de studenten in
het Nederlands te handhaven en te bevorderen wordt het onderwijs gegeven en worden
de examens afgenomen in het Nederlands"
I) art. 7.1.1.2.c wordt gelezen "indien...
" c. het verwerven van de kennis, het inzicht of de vaardigheden, die een student bij
beëindiging van de opleiding moet hebben verworven daartoe noopt"
J) Nieuw artikel 7.1.1.3:
"De uitzondering genoemd onder 7.1.1.2.c vindt alleen toepassing
a-wanneer de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs
NOODZAAKT TOT gebruik van een andere taal , en
b-mits dat gebruik, voor Nederlandstaligen, de ontwikkeling niet belemmert van
taalvaardigheid tot een niveau van Nederlands dat past bij de betrokken opleiding ."
-Toelichting: zie de toelichtingen bij wijzigingen 7.2 WHW.
Art. 7.1.1.3.b houdt echter wel rekening met de brede toepassing van de Wet BES
Beter Onderwijs Nederland, in samenwerking met prof. mr. E.C.M. Jurgens
28 januari 2019
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