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Opeinde raakt
‘universiteit’ kwijt
vandaag of Opeinde zijn ‘universiteit’ houdt. Het is een van de oudste
niet-erkende universiteiten in Nederland.

Wetsvoorstel
pakt misleiding
met academische
titels aan

Onderwijsminister Jet Bussemaker
wil het onrechtmatig afgeven en
dragen van academische graden
strafbaar stellen met een wetsvoorstel waarover de Eerste Kamer vandaag zal stemmen. Met strengere regels in het hoger onderwijs hoopt
Bussemaker misleiding van studenten en werkgevers door diplomamolens en valse academische graden tegen te gaan.
Wie zich een academische titel
van een niet-erkende opleiding aanmeet, kan in de toekomst mogelijk
op een geldboete van maximaal
4100 euro rekenen.
De namen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ en vertalingen zoals ‘university’ worden beschermde namen. Alleen onderwijsinstellingen die door
de overheid worden bekostigd, mogen zich zo noemen. Uitzondering
op deze regel zijn instellingen die

geen academische graden verstrekken, zoals volksuniversiteiten,
volkshogescholen en de Universiteit
van Nederland. De Evangelische Hogeschool in Amersfoort en de Vrije
Hogeschool in Zeist mogen eveneens hun namen behouden, ook al
worden zij niet erkend als hbo-opleiding.
Bij de onderwijsinspectie zijn zo’n
veertig organisaties bekend die in de
nieuwe wet bestuurlijke boetes zullen riskeren. ,,Het aantal varieert
van tijd tot tijd, omdat het veld
voortdurend in beweging is’’, zegt
woordvoerder Michiel Hendrikx
van het ministerie van Onderwijs.
De Intercultural Open University
Foundation (IOUF) van Opeinde
werd in 1981 opgericht door het
echtpaar Jan Roelof en Fay Hakemul-
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der. Vanuit een landhuis aan de
Hoarnen reikten zij decennialang
academische graden uit aan studenten uit ontwikkelingslanden, van
psychologie en business management tot alternatieve geneeswijzen
en duurzame ontwikkeling.
Jan Roelof Hakemulder, een gewezen onderwijsinspecteur en ontwikkelingswerker, zag zichzelf als pionier in het wereldwijde afstandsonderwijs. Hakemulder overleed in
2008, maar de ‘universiteit’ is statutair nog altijd gevestigd in Opeinde.
Het wetsvoorstel bepaalt ook dat
onderwijsinstellingen zich moeten
onthouden van ‘discriminatoire gedragingen en uitlatingen’. Bussemaker wil hiermee de Islamitische Universiteit Rotterdam kunnen aanpakken. Rector Ahmet Akgündüz ligt geregeld onder vuur vanwege zijn
beledigende en hatelijke uitspraken
over homo’s, vrouwen en Koerden.
Vorig jaar oktober ging de Tweede
Kamer pas na lang soebatten akkoord met het wetsontwerp. Als de
Eerste Kamer er vandaag mee instemt, treedt het naar verwachting
in september in werking.
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Jan Roelof en Fay Hakemulder in juli 2005 bij de poort van hun universiteit in Opeinde.

FOTO LC

