Tudor Georgescu
From:
Sent:
To:
Subject:

IJda van den Hout <ij.vandenhout@nvao.net>
maandag 29 augustus 2011 16:03
Tudor Georgescu
RE: Bericht vanaf website

Geachte heer Georgescu
Heb het nagevraagd bij het ministerie zelf en het antwoord luidt als volgt:
"Als je je drs. mag noemen op (ivm diploma van voor de bama) mag je conform art. 7.22a, handhaving titels oude
stijl ook kiezen voor de titel Master (dus niet de graad ogv BaMa), en die kan voor de naam (dus ipv drs.) of achter
de naam (afgekort tot M.) gevoerd worden (dat stond in het oude artikel 7.21, waar artikel 7.22a naar verwijst).
Wat niet mag is voor je naam drs. en achter je naam dan gelijktijdig M. (je moet een keuze maken).
Ook mag je niet de graad MA of MSc voeren als je vóór invoering van de bama je drs.-titel hebt gehaald (maar dus
wel de titel Master of Bachelor, afgekort tot M. dan wel B. zoals hierboven uitgelegd.
Omgekeerd mag wel, je mag als je na 2002 de graad MA haalt, jezelf ook drs. noemen."
Het verschil M/MA zit hem dus in de datum van diplomabehaling.
Referend naar mijn vorige mail: Hebt u uw diploma behaald voor 2002, dan kunt u de titel drs. voeren, of M.

Met vriendelijke groet / Best regard
IJda van den Hout
Communicatie / Communication Department
ij.vandenhout@nvao.net / T +31 70 312 23 28 / M +31 6 231 06 846 /
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) / Parkstraat 28 - 2514 JK / Postbus 85498 - 2508 CD Den Haag
Accredition Organisation of the Netherlands and Flanders / P.O. Box 85498 - 2508 CD The Hague / The Netherlands
info@nvao.net / www.nvao.net
The information contained in this message is confidential and may also be privileged. It is intended solely for the
individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient we ask you to forward this
message to the intended recipient or delete the message and please notify the sender. The Accredition Organisation
of the Netherlands and Flanders is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this message nor for any delay in its receipt.

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Tudor Georgescu [mailto:icnl@home.nl]
Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 13:57
Aan: IJda van den Hout
Onderwerp: RE: Bericht vanaf website
Geachte mw. Van den Hout,
1

Ik stuur mee de toestemming van IB Groep en het antwoord van MinOCW. Het idee om M te gebruiken kwam dus
niet van IB Groep, maar van MinOCW.
Hoogachtend,
Tudor Georgescu
-----Original Message----From: IJda van den Hout [mailto:ij.vandenhout@nvao.net]
Sent: vrijdag 26 augustus 2011 10:10
To: Tudor Georgescu
Subject: RE: Bericht vanaf website
Geachte heer Georgescu
Wanneer uw diploma is gelijkgesteld met drs. titel dan zou u de MA achter uw naam moeten kunnen voeren.
Ik snap eigenlijk niet waarom de IB groep de M voorstelt terwijl u gelijkgesteld bent met drs (dat is toch een
academische graad). Waarmee is uw diploma gelijkgesteld, ofwel kunt u een foto/pdf van die erkenning sturen? Dan
kan ik het even nagaan.

Met vriendelijke groet / Best regard
IJda van den Hout
Communicatie / Communication Department
ij.vandenhout@nvao.net / T +31 70 312 23 28 / M +31 6 231 06 846 /
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) / Parkstraat 28 - 2514 JK / Postbus 85498 - 2508 CD Den Haag
Accredition Organisation of the Netherlands and Flanders / P.O. Box 85498 - 2508 CD The Hague / The Netherlands
info@nvao.net / www.nvao.net
The information contained in this message is confidential and may also be privileged. It is intended solely for the
individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient we ask you to forward this
message to the intended recipient or delete the message and please notify the sender. The Accredition Organisation
of the Netherlands and Flanders is neither liable for the proper and complete transmission of the information
contained in this message nor for any delay in its receipt.

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Tudor Georgescu [mailto:icnl@home.nl]
Verzonden: vrijdag 26 augustus 2011 0:45
Aan: _Info
Onderwerp: Bericht vanaf website
Beste NVAO,
Op de website www.nvao.net zijn op het e-mail contactformulier met het onderwerp "Bericht vanaf website" de
volgende gegevens ingevuld:
"Aanhef": dhr
"sendername": Tudor Georgescu
"telefoon": 0388500130
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"senderemail": icnl@home.nl
"message": Geachte heer, mevrouw,
De eenheid burgervragen van MinOCW heeft mij verteld dat ik mag gebruiken M (van Master) achter mijn naam
i.p.v. drs. voor mijn naam. Op uw website staat dat men mag niet voeren een Bachelor of Master titel i.p.v. een oude
tiels zoals drs. Ik kreeg van IB Groep in 2008 toestemming om de titel drs. te voeren, door erkenning van mijn
Roemeense diploma.
Mag ik M of MA gebruiken achter mijn naam of geen van beide?
Hoogachtend,
drs. Tudor Georgescu
Dit is een automatisch verstuurd bericht, u kunt hier geen antwoord op sturen.
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