
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 65 leden, te weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Broekers-Knol, Van den
Broek-Laman Trip, Van Dalen-Schiphorst, Dees, Does-
burg, Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman, Engels, Essers,
Van Gennip, Hamel, Van Heukelum, Hoekzema, Ten
Hoeve, Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-Schimmelpenninck
van der Oije, Ketting, Klink, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der Linden, Linthorst,
Luijten, Maas-de Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt,
Middel, Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten, Van den
Oosten, Pastoor, Platvoet, Pruiksma, Rabbinge, Rosen-
thal, Russell, Schouw, Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Swenker, Sylvester, Tan, Van Thijn, Thissen,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Wagemakers,
Walsma, Werner, Witteman, Witteveen, Woldring en De
Wolff,

en de heer Bot, minister van Buitenlandse Zaken,
mevrouw Van der Hoeven, minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, en de heer Pechtold, minister
voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Hessing, wegens verblijf buitenslands;

Doek, De Graaf en Van Raak, wegens bezigheden elders;

Franken, Terpstra en Biermans, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstel-
len gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het
einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de

architectentitel in verband met de invoering van
de bachelor-masterstructuur in het hoger onder-
wijs (30172);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toela-
ting zorginstellingen (30245);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet lucht-
vaart in verband met de toekenning van de
bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling en
ontheffing aan de minister van Verkeer en
Waterstaat, intrekking van de Wet procedures
vijfde baan Schiphol en herstel van enkele
bepalingen (30254).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en,
na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet,

strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake
het onderwijs (28726).

De voorzitter: Ik heet minister Van der Hoeven en
minister Pechtold van harte welkom.

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Linthorst (PvdA): Mevrouw de voorzitter. Wij
kunnen over dit wetsvoorstel tamelijk kort zijn. Laat ik
maar meteen met de conclusie beginnen: wij zijn blij met
dit voorstel. Het gaat er uiteindelijk om dat voldoende
onderwijs van verschillende signatuur mogelijk blijft en
dat daarvoor de samenwerkingsschool een oplossing kan
zijn.

Een aantal zaken vinden wij jammer. Het was ons
liever geweest als de samenwerkingsschool mogelijk was
geweest als een te stichten vorm in gebieden waar dat
wenselijk wordt gevonden. Dat is helaas niet zo gebeurd.
Misschien kan het in de toekomst terugkomen. In een
tijdperk waarin het van groot belang wordt gevonden om
kennis te nemen van elkaars leefwerelden, was het goed
geweest om dat ook op scholen vorm te geven, zeker
waar aan scholen steeds meer eisen worden gesteld om
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