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Vrije Hogeschool  
2e dorpstraat 56  
3701 AB Zeist  
 
 
Geachte Tweede Kamer der Staten Generaal, 
  
 
Betreft  
34 412 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de 

Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het 
tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het 
onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en 
graden hoger onderwijs) 

 
 
 
Mijn naam is drs. mw. Gerrie Strik, bestuurder van de Vrije Hogeschool. Ik wend mij tot u inzake de Wijziging van de Wet 
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Via de media heb ik kennis genomen van het feit dat als gevolg 
van dit wetsvoorstel ook de Vrije Hogeschool haar naam zou moeten wijzigen.  
 
Ik ben onthutst dat minister Bussemaker in de volledige voorbereidingstijd van de nieuwe wetgeving geen tijd heeft 
gezien om overleg te voeren met ons instituut, dat de naam Vrije Hogeschool al heel lang en succesvol draagt. Vele 
oplossingen hadden in die periode ontwikkeld kunnen worden. Via deze brief maak ik daarom mijn visie over de kwestie 
kenbaar. 
 
Allereerst spreek ik uit dat ik voor het bestrijden van misleiding ben door hogescholen en universiteiten. Aankomende 
studenten suggereren op te leiden tot een graad, als dat niet werkelijk het geval is kan en mag niet.  
 
In het debat op 14 september jongstleden is een amendement ingediend om voor de Evangelische Hogeschool 
Amersfoort (EH) een uitzondering op de wet te verkrijgen. Dhr. Rog, kamerlid voor het CDA, heeft daarop ingebracht dat 
dit onverkort geldig is en moet zijn voor de Vrije Hogeschool. 
   
De Vrije Hogeschool is opgericht in 1976. Het is een maatschappelijk gevestigd instituut met een grote 
naamsbekendheid en een begrip onder de doelgroep. De missie van de Vrije Hogeschool is studenten voor te bereiden 
op studie door aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap, duurzaamheid en een gedegen begeleiding bij 
studiekeuze. Hierdoor wordt studie-uitval in het hoger onderwijs voorkomen en verantwoord burgerschap aangeleerd. 
 
De Vrije Hogeschool communiceert nadrukkelijk dat het programma bestaat uit een Tussenjaar Liberal Arts en dat er 
geen door de overheid erkend diploma verschaft wordt dat toegang geeft tot andere opleidingen. Van enige vorm van 
misleiding is dan ook geen sprake. 
 
In het wetsvoorstel wordt een uitzondering gemaakt voor volksuniversiteiten en volkshogescholen. Net als de 
volkshogescholen en de Evangelische Hogeschool stelt de Vrije Hogeschool geen graden in het vooruitzicht. De kosten 
van het Tussenjaar Liberal Arts zijn naar draagkracht en de Vrije Hogeschool verstrekt beurzen ten behoeve van 
studenten en ouders met een minimum inkomen. Daarbij stelt de VH 10% van haar plaatsen ter beschikking voor 
volledige beurzen voor Syrische vluchtelingen, die vanwege taalachterstand en financiën (nog) niet kunnen studeren in 
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Nederland,  maar die na het VH tussenjaar de taal beheersen, met Nederlandse studenten hebben leren omgaan en die 
zodoende hun droom om in hun nieuwe vaderland te integreren kunnen leven. Een groot netwerk van met de Vrije 
Hogeschool verbonden alumni en donoren maakt deze beurzen mogelijk.  
 
Het advies van minister Bussemaker om de aanpak van de Johan Cruijff University te volgen door de naam de 
veranderen in academy, kunnen wij niet uitvoeren. Er bestaat al een Vrije Academie in Amsterdam, en die beoogt 
heel iets anders van de Vrije hogeschool.  
 
De sinds 40 jaar gevestigde naam Vrije Hogeschool heeft een grote bekendheid en een grote traditionele waarde. 
Nogmaals: wij onderschrijven het belang van de  bestrijding van opleidingsinstituten  die hun studenten misleiden met 
nepdiploma’s , maar wij vinden dat een maatschappelijk gevestigd instituut dat al decennialang een belangrijke en 
integere maatschappelijke en culturele inbreng heeft, voor dezelfde uitzonderingspositie in aanmerking moet kunnen 
komen als de Volkshogescholen, de Volksuniversiteiten en de Evangelische Hogeschool. Wij hopen daarom dat u zich  
bij behandeling en stemming over deze wet op het standpunt stelt dat de Vrije hogeschool aan de lijst met 
uitzonderingen wordt toegevoegd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Drs. G. Strik  
Bestuur Vrije Hogeschool 
 
https://www.vrijehogeschool.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


