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22543 Regelen betreffende een algemeen stelsel van
erkenning van in de Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen behaalde
hoger-onderwijs-diploma's waarmee
beroepsopleidingen van ten minste drie jaren
worden afgesloten (Algemene wet erkenning
EG-hoger-onderwijsdiploma's)

1 Samenstelling:
Braks (CDA). Kuiper (CDA). Postma (CDA).
Kassies (PvdA), Schinck (PvdA), Soeten–
horst-De Savornin Lohman (D66), Vis (D66),
Van Boven (VVD), Ginjaar (VVD). (voorzit–
ter), De Boer (GroenLinks), Holdijk (SGP),
Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR WETEMSCHAPS–
BELEID EN HOGER ONDERWIJS
Vastgesteld 17 november 1993

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende vragen en opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie hadden met instemming kennis genomen
van het voorliggende wetsvoorstel. De wederzijdse erkenning van graden
en diploma's zonder voorafgaande harmonisatie achtten zij een goede
zaak. Op een aantal vragen zouden zij nog gaarne een antwoord van de
regering ontvangen.

De leden van de CDA-fractie deelden mee zorg te hebben over het
beperkte aantal geregistreerde beroepen in Nederiand in vergehjkmg met
andere landen. Zal dit cultuurverschil met betrekking tot de registratie
van beroepen geen nadelige gevolgen voor Nederland hebben?

Zou het aanleidmg kunnen zijn tot nadere afspraken met de andere
EG-lidstaten over de aard van de beroepen die voor registratie in
aanmerking komen in alle betrokken landen?

Dezelfde leden vroegen waarom in Nederland gekozen is voor de
beperkte categorieën beroepen, zoals vermeld op bladzijde 6 van de
memorie van toelichting.

Is de uitgangspositie van Nederlandse HBO-ers en W.O.-ers interna–
tionaal gezien niet slechter door de beperkte groep die in aanmerking
komt?

De leden behorende tot de CDA-fractie zouden voorts gaarne
vernemen of een grotere instroom te verwachten valt van buitenlandse
hoger opgeleiden naar Nederland dan de Nederlandse uitstroom?

Waarom krijgen buitenlandse gediplomeerden in Nederland de keuze
tussen een proeve van bekwaamheid en een afsluitende stage? Heeft een
stage ook een afsluitend en beoordelingsmoment? Door wie wordt
vastgesteld welke theoretische kennis of praktische vaardigheid nog
moet worden aangevuld?

Tot slot vroegen genoemde leden aan welke instantie het toezicht over
een en ander is toegedacht.

Onder het voorbehoud dat de regering tijdig voor de openbare behan–
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deling op bovenstaande vragen en opmerkingen zal hebben geantwoord,
acht de commissie deze voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Ginjaar

De wnd. griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen
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