
28 925 Wijziging van een aantal wetten in verband met
de invoering van de bachelor-masterstructuur in
het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering
bachelor-masterstructuur)

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR WETENSCHAPS-
BELEID EN HOGER ONDERWIJS1

Vastgesteld 5 november 2004

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de fractie van de PvdA hadden kennisgenomen van de
Aanpassingswet Invoering BaMa (Bachelor-Masterstructuur). In verband
met onduidelijkheden over de toegang tot de togaberoepen en rond de
vergelijkbaarheid van de Nederlandse titulatuur in het hoger onderwijs
ten opzichte van de internationale titulatuur, heeft de regering besloten
twee commissies in te stellen die zich nader over deze problematiek
moeten buigen. De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering de
opdracht aan beide commissies te verhelderen. Het ging deze leden
hierbij om de onderstaande vragen.

– Wie nemen zitting in deze twee commissies?
– Hoe luidt de formulering van de opdracht aan beide commissies?
– Is de regering van mening dat de Nederlandse titulatuur samenhangt

met de aard en inrichting van het Nederlandse stelsel van hoger
onderwijs? Zo ja, wat betekent dit voor de reikwijdte en uitvoering van
de opdracht aan de commissie voor de internationale titulatuur? Zo
nee, op basis van welke argumenten is de regering die mening
toegedaan?

– Wanneer zullen de commissies rapport uitbrengen?
– Welke betekenis kunnen de rapportages van beide commissies hebben

voor de uitvoering van het onderhavige wetsvoorstel?

Daarnaast vroegen de leden van de PvdA-fractie zich af wat dit
wetsvoorstel bijdraagt aan het realiseren van de volgende streefdoelen:
de versterkte doorstroming van studenten, de vergroting van het aantal
afgestudeerden, de verruiming van keuzemogelijkheden voor studenten
en het stimuleren van uitwisselingen met buitenlandse universiteiten en
hogescholen. Kan de regering uiteenzetten in hoeverre dit wetsvoorstel
aan deze streefdoelen bijdraagt?
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Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord acht de
commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende
voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Maas-de Brouwer

De griffier van de commissie,
Janssen
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