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Geacht bestuur, 
 
Met de brief d.d. 29 november 2021 (onze referentie: ) bent u in kennis 
gesteld van het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens 
het ten onrechte voeren van de naam ‘universiteit’, ‘hogeschool’ of enige vertaling 
daarvan en het niet-gerechtigd verlenen van beschermde graden zoals 
vastgesteld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(WHW). U bent hierbij in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op het 
voorgenomen besluit kenbaar te maken. U heeft hier op 2 januari 2022 gebruik 
van gemaakt. 
 
Met inachtneming van uw zienswijze heb ik een besluit genomen. Door middel 
van deze brief wordt het besluit bekend gemaakt tot het opleggen van een 
bestuurlijke boete. 
 
I          Besluit 
 

1. Gelet op de bevindingen in het rapport van de Inspectie van het 
Onderwijs van 15 februari 2021 en het bepaalde in de WHW is het besluit 
om u op grond van de artikelen 15.7, derde lid, 15.8 en 15.9 van de WHW 
een bestuurlijke boete als bedoeld in afdeling 5.4.1 van de Algemene Wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) op te leggen. De bestuurlijke boete bedraagt 
€125.000,-. 

 
II         Wettelijk kader en motivering besluit 
 

2. Voor het wettelijk kader en de motivering van het besluit wordt verwezen 
naar het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete met 
referentienummer: .  

3. Uw instelling heeft gedurende een periode van ten minste 46 maanden (in 
ieder geval van juni 2017 tot en met ten minste april 2021) ten onrechte 
een Engelstalige vertaling gevoerd van de namen ‘universiteit’ en 
‘hogeschool’, zoals bedoeld in artikel 1.22 WHW en artikel 1.23 WHW.  
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Onze referentie 

 

Als u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
www.bezwaarschriftenocw.nl. 
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4. Daarnaast heeft uw instelling gedurende een periode van ten minste 40 
maanden (in ieder geval van september 2017 tot en met ten minste april 
2021) ten onrechte graden verleend, zoals bedoeld in artikel 15.7 WHW. 
Het betreft 124 bachelorgraden, 19 mastergraden en 46 doctorsgraden. 

5. In uw zienswijze geeft u aan dat u het boetebedrag uit het voorgenomen 
besluit hoog en onterecht vindt. 

6. Het op legitieme gronden verkrijgen van doctorsgraden en het mogen 
voeren van bijhorende titels volgt op een intensief en langdurig proces, 
zowel voor promovendi als de universiteiten waar de promoties 
plaatsvinden. Door op grote schaal doctorsgraden te verlenen, heeft u 
afbreuk gedaan aan de goede naam van op legitieme gronden verkregen 
doctorstitels. Daarnaast heeft u ten onrechte een veelvoud aan bachelor- 
en mastergraden verleend. Hiermee heeft u zich op grote schaal schuldig 
gemaakt aan misleiding en heeft u daarmee geen ontzag getoond voor de 
civielrechtelijke waarde en het maatschappelijke belang van op legitieme 
grond verleende graden.  

7. U geeft in uw zienswijze aan dat u uw activiteiten heeft gestaakt na het 
eerste contact met de inspectie. 

8. Uit het rapport van de inspectie blijkt echter het tegendeel; zelfs na uw 
eerste contact met de inspectie heeft u ten minste drie doctorsgraden 
verleend. Eén graad is verleend in de periode waarin de definitieve inhoud 
van het boeterapport nog moest worden vastgesteld, terwijl u hierover 
met de inspectie in contact stond. Hiermee heeft u geruime tijd na uw 
eerste contact met de inspectie geen gehoor gegeven aan de oproep van 
de inspectie om een einde te maken aan onterechte graadverlening. U 
heeft er dan ook bewust voor gekozen de dringende oproep van de 
inspectie naast u neer te leggen en in overtreding te blijven. 

9. In uw zienswijze geeft u aan dat het aantal verleende graden niet klopt. 
10. Net als in het hoor- en wederhoortraject voorafgaand aan het 

boeterapport, levert u ook in uw zienswijze op het voornemen geen 
bewijs aan om uw bewering te ondersteunen. Er zijn dan ook geen 
gegronde redenen om aan te nemen dat het aantal in het boeterapport 
vermelde graden lager is dan door de inspectie is vastgesteld. 

11. In uw zienswijze geeft u aan dat het inspectieonderzoek gebaseerd was 
op informatie van twee niet aan uw instelling gelieerde Facebook-
pagina’s. 

12. Er is in het rapport voldoende aannemelijk gemaakt dat er een directe of 
indirecte relatie bestond tussen de Facebook-pagina’s en uw instelling. Dit 
blijkt onder meer uit het feit dat de Facebook-pagina’s werden opgeheven 
vlak nadat de inspectie hier bij uw instelling op had aangedrongen.  

13. Gelet op het bovenstaande acht ik een boete van €125.000,- op zijn 
plaats. 

 
III        Betaling  
 

14. Ik verzoek u het bedrag van in totaal €125.000,- binnen 6 weken na 
dagtekening van dit besluit over te maken op bankrekeningnummer 

, ten name van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap onder vermelding van: .  

 
VI         Openbaar maken besluit 
 

15. Bij deze gelegenheid wordt u tevens in kennis gesteld van het voornemen 
om dit besluit openbaar te maken via www.rijksoverheid.nl op grond van 
artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met inachtneming 
van artikel 10, tweede lid, aanhef en het derde lid van de Wob met 
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betrekking tot persoonsgegevens. Ik acht openbaarmaking van dit besluit 
van belang omdat het onterecht voeren van een naam en het onterecht 
verlenen van beschermde graden de belangen aantast van de 
maatschappij, het bedrijfsleven, afgestudeerden en studenten, die in hun 
verwachting worden teleurgesteld. Ook de goede naam van het 
Nederlands hoger onderwijs in binnen- en buitenland kan hierdoor worden 
aangetast. Daarom is het van belang om in de openbaarheid te handelen. 
Gelet op artikel 8 van de Wob zal ik niet overgaan tot publicatie op 
www.rijksoverheid.nl dan nadat er ten minste 2 weken zijn verstreken 
vanaf de dag na dagtekening van dit besluit. Als u de openbaarmaking 
wilt tegengaan dient u tijdig een bezwaarschrift in te dienen bij DUO 
Bezwaarschriftencommissie, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag en een 
voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank te Den Haag.  

 
 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
 
de waarnemend directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering, 
drs. J.M. Walraven 




