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Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28925  Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-

masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-
masterstructuur) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 12 oktober 2004 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 5.2 nieuw onderdeel Na 
14 → 22 (Tichelaar) 
Dit amendement strekt ertoe aan het getuigschrift een diplomasupplement toe te voegen dat 
mede ten behoeve van de internationale herkenbaarheid inzicht verschaft in de aard en inhoud 
van de afgeronde opleiding. Hiermee wordt de Europese afspraak ook verankerd. De 
Europese opzet van het diplomasupplement wordt hierbij gevolgd. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Artikel 5.2 nieuw onderdeel Zb 
6 → 8 → 12 → 20 (Tichelaar) 
Studenten die voorafgaand aan de indiening van het voorstel van wet tot wijziging van onder 
meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet 
studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het 
hoger onderwijs (Kamerstukken II vergaderjaar 2001–2002, 28 024, nr. 2) zijn begonnen met 
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een opleiding in het hoger beroepsonderwijs, verkeerden in de veronderstelling na hun 
afstuderen naast de titel Baccalaureus tevens de titel Bachelor (met een aanduiding 
overeenkomstig artikel 7.21, derde lid, «oud» van de WHW) te mogen voeren. 
Als gevolg van de invoering van de wet van 6 juni 2002 (Stb. 303) inzake de invoering van de 
bachelor-masterstructuur kan in het hoger beroepsonderwijs met ingang van 1 september 
2002 uitsluitend de graad Bachelor worden verleend. Derhalve wordt voor studenten die 
voorafgaand aan het studiejaar 2002–2003 met hun hbo-studie zijn begonnen, een voorziening 
getroffen waardoor zij (met terugwerkende kracht tot en met 1 september 2002) gerechtigd 
worden eveneens de titel Bachelor te voeren. Voor het laatste cohort is rekening gehouden 
met een «bezemjaar» (studiejaar 2005–2006). 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 5.2 onderdeel N 
16 (Tichelaar) 
Dit amendement strekt ertoe het onderscheid in de verlening van graden tussen wo en hbo 
ongedaan te maken. 
Ingetrokken. 
 
Artikel 5.2 onderdeel E 
18 (Tichelaar) 
Dit amendement strekt ertoe het NAO te laten beslissen over de toevoeging aan de graden 
bachelor en master, die aan opleidingen wordt verbonden. Bachelor- en masteropleidingen in 
het wo zijn tot en met 31 december 2007 (artikel 17a.12) van rechtswege geaccrediteerd. 
Ingetrokken. 
 
Artikel 5.2 onderdeel E 
21 (Tichelaar) 
Dit amendement bepaalt dat het onderscheid tussen hbo en wo niet tot uitdrukking komt in de 
titulatuur maar in de domeinnamen. Voor wo en hbo zijn afzonderlijke accreditatie- en 
toetsingskaders voorgeschreven (artikel 5a.8). Domeinnamen voor (groepen) wo- en hbo-
opleidingen met een gelijkluidende naam of vrijwel gelijkluidende namen moeten daarom 
onderscheidend zijn. 
Ingetrokken. 
 
Artikel 1.1, artikel 65 
19 → 28 (Tichelaar) 
In de Aanpassingswet worden voor de uitoefening van specifieke (juridische) beroepen zowel 
een afgeronde bachelor- als masteropleiding aan een universiteit verlangd. Daarmee worden 
er niet alleen vooropleidingseisen, te weten de afgeronde masteropleiding, maar zelfs voor-
vooropleidingseisen gesteld. Dit is heel ongebruikelijk en bovendien onnodig. In de wet 
bachelor- masterstructuur is namelijk de mogelijkheid voor masteropleidingen opgenomen 
om selectie-eisen te stellen. Dit maakt het mogelijk voor de universiteiten die 
masteropleidingen verzorgen om eventuele deficiënties van studenten met een 
bacheloropleiding, welke al dan niet behaald is aan een universiteit, weg te werken. Het 
amendement dient er toe om de onnodige en met de uitgangspunten van het 
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bachelor/masterstructuur strijdige extra vooropleidingseisen uit de Aanpassingswet te 
verwijderen. Het schrappen van de voor-vooropleidingseis is op zich tamelijk eenvoudig. 
Echter, doordat dit in alle artikelen moet worden doorgevoerd ontstaat toch een uitvoerig 
amendement. De nadere wijziging van het amendement komt voort uit de vijfde nota van 
wijziging, waardoor wijziging van de artikelen 5.6 en 5.7 niet meer aan de orde is, aangezien 
deze artikelen vervallen.  
Ingetrokken. 
 
 
MOTIES 
 
29 (Joldersma c.s.) met het verzoek het typische onderscheid tussen beroepsgerichte en 
wetenschappelijke opleidingen in de uitwerking van de titulatuur herkenbaar te laten 
Aangenomen. Voor stemden SP, GroenLinks, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF 
en Groep Wilders. 
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