Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?

Behalve door de minister wordt ook soms uitvoering gegeven aan internationale afspraken rondom
de internationalisering, mobiliteit en informatievoorziening op het gebied van onderwijs en
onderzoek, door een privaatrechtelijke partij. Om de continuering van deze taken rondom
internationalisering, mobiliteit en informatievoorziening op het gebied van onderwijs en onderzoek
te verzekeren dienen deze taken wettelijk te worden geborgd.
2. Wie zijn betrokken?
Ministerie van OCW, kennisveld, onderwijsinstellingen, Nuffic, nog aan te wijzen rechtspersoon
3. Wat is het probleem?

Verschillende taken rondom de internationalisering van onderwijs en onderzoek worden sinds jaar
en dag door Nuffic uitgevoerd. Het betreft bijvoorbeeld het adviseren van onderwijsinstellingen
met betrekking tot het waarderen van getuigschriften die in een ander land zijn behaald, of het
voorzien in informatie voor studenten over de mogelijkheden rondom mobiliteit. Dit zijn taken die
de internationalisering van het onderwijs raken, en daarmee tegelijkertijd de toegankelijkheid,
kansengelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs. Om de continuering van deze taken te
verzekeren, is het wenselijk deze wettelijk te borgen. Hierbij dient tevens uitvoering te worden
gegeven aan de Lissabon Erkenningsconventie.
Het is daarnaast, onder andere met oog op het gelijke speelveld, in het belang van het Nederlandse
kennisveld (onderwijsinstellingen en onafhankelijke onderzoeksorganisaties) dat alle partijen in
dezelfde mate worden voorzien van informatie over het Europese beleid op het gebied van
onderwijs en onderzoek en de mogelijkheden die dit beleid biedt. Wanneer het Nederlandse
kennisveld over de relevante informatie beschikt, kunnen deze mogelijkheden optimaal worden
benut. De positionering van het Nederlandse kennisveld is van namelijk belang voor de
ontwikkeling van het onderwijs, maar ook in bredere zin de kenniseconomie. Door de juiste
informatie op het juiste moment te krijgen kan het Nederlandse kennisveld zich op Europees niveau
optimaal positioneren. Hierdoor kunnen de mogelijkheden die zich voordoen maximaal worden
benut.
4. Wat is het doel?

Het wettelijk borgen van een aantal taken met betrekking tot de internationalisering, mobiliteit en
informatievoorziening op het gebied van onderwijs en onderzoek, zodat de continuering van deze
taken wordt verzekerd. Bovendien wordt beoogd uitvoering te geven aan de Lissabon
Erkenningsconventie. Beoogd wordt Nuffic met de taken te belasten vanwege de ervaring en
expertise die zij bezit om de taken op het gewenste kwaliteitsniveau uit te voeren.
Daarnaast is het doel om de informatievoorziening aan het Nederlandse kennisveld over het EU
beleid inzake onderwijs en onderzoek en de mogelijkheden die dit beleid biedt wettelijk te borgen
door een rechtspersoon aan te wijzen die deze taak uitvoert. Met de aanwijzing van een organisatie
met een grote mate van betrokkenheid bij het kennisveld, krijgt het kennisveld de mogelijkheid om
vanuit zijn eigen belang aan te geven waar de kennisbehoefte ligt waarin de aan te wijzen

organisatie moet voorzien. Ook wordt hiermee voorzien in de actieve betrokkenheid van de
kennisveldpartners.
Verder wordt beoogd de informatiestroom op een efficiënte manier in te richten.
Bovendien wordt beoogd om Nuffic en de nog aan te wijzen rechtspersoon onder het

toepassingsbereik van de Comptabiliteitswet 2016 te brengen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

Verschillende taken rondom de internationalisering en informatievoorziening van onderwijs raken

de toegankelijkheid, kansengelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs. Derhalve is het van belang
dat deze taken wettelijk worden geborgd.
De Minister van OCW draagt verder de stelselverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van
het Nederlandse kennisveld. Het is daarbij van groot belang dat het Nederlandse kennisveld
optimaal de mogelijkheden die vanuit de Europese Unie geboden worden kan benutten, ter
verrijking van het Nederlandse kennisveld. Derhalve is het van belang de informatievoorziening
over deze mogelijkheden wettelijk te borgen.
6. Wat is het beste instrument?

Om de genoemde taken wettelijk te borgen dient een wetswijziging plaats te vinden. Gekozen
wordt om de taken in te bedden in de Wet SLOA.
Voorgesteld wordt om de genoemde wettelijke taken bij Nuffic neer te leggen, omdat Nuffic naar
het oordeel van de regering de enige instelling is die – op basis van de jarenlang opgebouwde
ervaring en expertise, onder andere via het uitvoeren van het Europese programma Erasmus+ en
als nationaal informatiecentrum – deze taken op het gewenste kwaliteitsniveau uit kan voeren.
Nuffic wordt voor die taken een rechtspersoon met een wettelijke taak.
Van belang is om de taak van informatievoorziening over het Europese beleid inzake onderwijs en
onderzoek en de mogelijkheden die dit beleid biedt neer te leggen bij een organisatie die nauw
betrokken is bij het kennisveld. Omdat in dit stadium nog wordt bezien welke organisatie deze taak
kan uitvoeren, wordt een grondslag gecreëerd om de organisatie bij besluit van de Minister van
OCW aan te wijzen.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?

Nuffic en de organisatie die op grond van dit wetsvoorstel wordt aangewezen voor de uitvoering
van de wettelijke taken zijn een rechtspersoon met een wettelijke taak als bedoeld in de
Comptabiliteitswet 2016. Dit heeft verschillende gevolgen voor de verantwoording van en het
toezicht op de aangewezen organisaties.
Het wetsvoorstel heeft geen gevolgen voor de regeldruk van Nuffic omdat de verplichtingen uit het
wetsvoorstel reeds in lijn zijn met de huidige praktijk.
Nuffic krijgt in het kader van dit wetsvoorstel de opdracht om diplomawaarderingen uit te voeren
indien een hoger onderwijsinstelling dit aan Nuffic vraagt. Bovendien kan Nuffic worden gevraagd
om adviezen te verstrekken omtrent de verlening van mobiliteitsbeurzen. In het kader van deze
taken zal Nuffic in voorkomende gevallen persoonsgegevens verwerken.
Tot slot wordt de mogelijkheid gecreëerd om een rechtspersoon aan te wijzen voor de taak van
informatievoorziening over het Europese beleid inzake onderwijs en onderzoek en de
mogelijkheden die dit beleid biedt.
Het voorzien van het kennisveld van informatie over het Europees beleidsproces zorgt ervoor dat
de Nederlandse participatie in de Europese programma’s wordt vergroot. Daarnaast draagt het bij
aan het behalen van nationale beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in o.a. de nationale
wetenschapsagenda, de strategische agenda hoger onderwijs en de visie op internationalisering in

het mbo en ho.

