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In een boekenserie die de titel draagt ‘Recht te Utrecht’ dient een deel over de
studie rechtsgeleerdheid aan de Juridische Faculteit van de Universiteit Utrecht
niet te ontbreken. Het is dan ook toeval dat pas het vierde deel van de serie is
gewijd aan ‘Rechten in Utrecht’.
Het initiatief voor de serie is destijds genomen omdat chauvinisme zelfs
Utrechters niet helemaal vreemd is, zoals ook moge blijken uit enkele bijdragen in
deze bundel. Het belangrijkste uitgangspunt echter is geweest om vanuit de
rechtspraktijk en de rechtswetenschap aan een element van het Recht gelet op
het verleden, het heden en de toekomst, in het algemeen aandacht te besteden,
met een lokale inkleuring.

Het ligt in de rede dat de rechtspraktijk, en zeker de advocatuur, interesse heeft
in ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs en de invulling daarbij van
de rechtenstudie. De inhoud en kwaliteit van de studie vormen immers de basis
voor de kwaliteit van de dienstverlening van juristen in de rechtspraktijk.
Wat staat het wetenschappelijk onderwijs en dus ook de rechtspraktijk te wachten
na de Bologna-verklaring van de ministers, verantwoordelijk voor hoger
onderwijs, uit 29 Europese landen en de invoering van de BachelorMasterstructuur in Nederland dit jaar als gevolg van deze verklaring? Is de
invoering van de BaMa-structuur ‘een eerste stap naar een meer flexibel en
internationaal georiënteerd hoger onderwijsbestel’, zoals minister Hermans stelt
in zijn inleiding in deze bundel, of levert de nieuwe structuur tot nu toe ‘niet meer
op dan chaos en een gevecht om poen en macht’, zoals Zijderveld stelt?
(Prof.dr. A.C. Zijderveld, ‘BaMa-circus is gerommel in de marge’, NRC
Handelsblad 1 november 2001.) De redactie van Ars Aequi noemde in het eerste
nummer van dit jaar (AA 51 (2002) 1) de invoering van de BaMa-structuur ‘in veel
gevallen een verkapte bezuinigingsmaatregel en een risico voor voortzetting van
“de huidige verschraling van de rechtenstudie”‘.
Van de inhoud van de nieuwe structuur zijn overigens de meeste van de eerst
betrokkenen, namelijk de studenten aan de Nederlandse hogescholen en
universiteiten, zich blijkbaar nog niet voldoende bewust. Zo stond in het
Financiële Dagblad van 9 januari 2002: ‘De termen bachelor en master worden
door ruim 80% van de studenten herkend. Maar meer dan 60% weet niet wat zij
inhouden, zo blijkt uit een steekproef van de landelijke studentenvakbond (Lsvb).
Met deze bundel wil Wijn & Stael niet alleen de invoering van de BaMa-structuur
onder de aandacht brengen maar in de eerste plaats een discussie teweeg
brengen omtrent de inhoud van de rechtenstudie. Wie van degenen, die de
kwaliteit van de rechtspraktijk een goed hart toedragen, zal een debat tussen
studenten, betrokkenen uit de politiek, de wetenschap en de rechtspraktijk, en
andere belanghebbenden (en wie is dat niet?) niet willen aanmoedigen?
Wijn & Stael is de auteurs en uitgeverij Kluwer erkentelijk voor het feit dat zij aan
deze bundel hebben willen meewerken. Speciale dank gaat uit naar de heer
Hermans, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, die bereid was om
deze bundel in te leiden, en naar de heer Dorrestijn, decaan van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, die het initiatief voor deze bundel

van meet af aan heeft gestimuleerd en ondersteund.
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