
 

 

 

Stand van de wetsvoorstellen tot en met 31 maart 2012 
 

- Wijziging van onder meer de WVO in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en 
vakantie (32640) 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de 
Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met 
volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (31997) 

- Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de 
invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het 
onderwijs bij het toezichtproces (32193) 

- Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en 
financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (passend onderwijs) (33106) 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging 
Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij 
onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen (32176) 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de 
versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs 
(32396) 

- Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van 
dislocaties (32760) 

- Voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs 
in verband met de registratie van incidenten (32857) 

- Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag 
voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs) (33116) 

- Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van 
der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en 
de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen 
of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs) (30417) 

- Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht 
inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (32007) 

- Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in 
verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of 
tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs (32742) 

- Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32812) 

- Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855) 
- Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en 

de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de 
invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van 
bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor 
basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) 
(33157) 

- Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de 
verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in 
het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede 
uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (32558) 

- Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet 
en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de 
rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32550) 

 
 



 

 

 

 
Wijziging van onder meer de WVO in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakantie 
(32640) 
 
Het wetsvoorstel is op 29 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste 
Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 20 maart 2012 de memorie 
van antwoord ontvangen (http://goo.gl/Y5HJ4). De memorie van antwoord bevat de reactie op vragen 
en opmerkingen uit het voorlopig verslag. De leden en plaatsvervangend leden moeten na ontvangst 
binnen een bepaalde termijn (10-21 dagen) aangeven of zij prijs stellen op een verdere voorbereiding 
De inbreng voor het nader voorlopig verslag vindt plaats op 17 april 2012. 
 
Behandeling van en stemming over het nieuwe wetsvoorstel voor de invoering van de 1040-urennorm 
in de Eerste Kamer, was voorzien medio mei maar liep vertraging op omdat de Eerste Kamer een 
tweede schriftelijke ronde inlast. Daarmee is het effectief niet meer mogelijk dat het wetsvoorstel per 1 
augustus 2012 in werking treedt en dat zal dus ook niet gebeuren. De huidige Wet op de onderwijstijd 
en vakantiedagen blijft van kracht voor het schooljaar 2012/2013. Dat heeft demissionair minister Van 
Bijsterveldt bekend gemaakt. 
 
Samenvatting wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling voor de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (inclusief 
het praktijkonderwijs). Deze nieuwe regeling vervangt de huidige, in verschillende wetsartikelen 
opgenomen, bepalingen over onderwijstijd, en biedt ruimte én waarborgen om de kwantitatieve en 
kwalitatieve invulling van het onderwijsprogramma en de betrokkenheid van ouders en leerlingen 
daarbij op schoolniveau vorm te geven.  
De kerntaak van scholen is het verzorgen van goed onderwijs. Daarvoor zijn voldoende contacturen, 
zinvolle invulling van de onderwijstijd, goede roosters en het bieden van een goed alternatief bij 
lesuitval essentieel. Voor goed onderwijs is tijd nodig. Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen 
rekenen dat het onderwijs van goede kwaliteit is en dat de benodigde tijd ook wordt gegeven. Daarom 
moeten leerlingen daadwerkelijk de hoeveelheid onderwijs krijgen waarop ze recht hebben. Dit 
wetsvoorstel biedt daarvoor de waarborgen en stimuleert scholen om met ouders en leerlingen in 
gesprek te blijven over de manier waarop zij voldoende onderwijstijd van goede kwaliteit 
programmeren en een goed alternatief bieden bij lesuitval.  
Tevens komt de verkorting van de zomervakantie met één week aan bod in dit wetsvoorstel. 
 
 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de 
Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige 
decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (31997) 
 
Het wetsvoorstel is op 4 oktober 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft 
het voorstel op 8 november 2011 afgedaan als kamerstuk. Hare Majesteit heeft het voorstel tot wet 
halverwege maart 2012 goedgekeurd. Als het wetsvoorstel is gepubliceerd in het Staatsblad dan zal 
het voorstel de status van wet krijgen. Dit zal geschieden op een bij koninklijk besluit nader te bepalen 
tijdstip. Het aangenomen wetsvoorstel is via onderstaande link terug te vinden: http://goo.gl/bSdZj.  
 
Samenvatting wetsvoorstel: 
Met ingang van 1 augustus 2006 zijn in het primair onderwijs (PO) de secundaire arbeidsvoorwaarden 
gedecentraliseerd. Vanaf die datum onderhandelen de werknemersorganisaties en de 
werkgeversorganisatie, de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (vanaf 1 januari 2009 de PO-
Raad), over de inhoud van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder secundaire 
arbeidsvoorwaarden vallen bijvoorbeeld reiskostenregelingen en regelingen met betrekking tot het 
toekennen en doorlopen van salarisschalen. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt de laatste fase 
van decentralisatie, de volledige decentralisatie (ook wel doordecentralisatie genoemd) van de 
arbeidsvoorwaarden in het PO mogelijk gemaakt. Dit betekent dat ook het overleg over de zogeheten 
protocolonderwerpen, te weten de algemene salarisontwikkeling, de uitgangspunten voor 
functiewaardering, de vaststelling van de algemene arbeidsduur en de bovenwettelijke sociale 
zekerheid, zal plaatsvinden tussen de werknemersorganisaties en de PO-Raad. Tot het moment van 
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel voert de Minister van Onderwijs Cultuur en wetenschap (OCW) 
nog op centraal niveau het overleg over deze protocolonderwerpen. De volledige decentralisatie wordt 



 

 

 

mogelijk gemaakt door het schrappen van de bepaling over het georganiseerd overleg op centraal 
niveau (artikel 37 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 37 van de Wet op de 
expertisecentra (WEC)). In samenhang met het wetsvoorstel is het de bedoeling een ontwerp-besluit 
(decentralisatiebesluit) in procedure te brengen waarbij de meeste van de op artikel 33 van de WPO 
en artikel 33 van de WEC gebaseerde rechtspositionele voorschriften zullen worden geschrapt. 
Daarover wordt nog overleg gevoerd met de PO-Raad en de werknemersorganisaties.  
Tenslotte wordt in dit wetsvoorstel een technische aanpassing opgenomen met betrekking tot de 
bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs aan leerlingen vanaf 7 jaar in het speciaal 
onderwijs.  
 
 
Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de 
invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij 
het toezichtproces (32193) 
 
Het wetsvoorstel is op 27 september 2011 door de Tweede Kamer aangenomen. De plenaire 
behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden op 24 januari 2012. De 
Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 31 januari 2012 met algemene stemmen aangenomen. Het 
wetsvoorstel is gepubliceerd in het Staatsblad (http://goo.gl/ag7fW) en zal op 1 juli 2012 in werking 
treden.   
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
• Er wordt een grondslag opgenomen voor risicogericht toezicht. De wet wordt ook in 
overeenstemming gebracht met het uitgangspunt dat het toezicht is gebaseerd op de 
verantwoordingsdocumenten van de instelling (en niet meer op de in de huidige WOT vastgelegde 
zelfevaluatie). Het wetsvoorstel is een codificatie van de huidige praktijk. 
• De werkwijze van de inspectie (informeren, beoordelen en zonodig interveniëren) wordt in de 
taakomschrijving van de inspectie beter tot uitdrukking gebracht. 
• De nieuwe taak van de inspectie om toezicht te houden op de financiële rechtmatigheid van de 
bekostigde onderwijsinstellingen en op hun accountants, wordt wettelijk geregeld. De inspectie wordt 
onder meer bevoegd onderzoek te verrichten naar de rechtmatige verkrijging van de rijksbekostiging, 
naar de controlerapporten van de door het bevoegd gezag aangewezen accountant, naar de 
rechtmatigheid van de bestedingen en naar de rechtmatigheid van het financieel beheer van de 
bekostigde instellingen. 
• De kwaliteit van het onderwijspersoneel wordt expliciet genoemd als een onderdeel van de 
kwaliteitsbeoordeling en als zodanig onderworpen aan het toezicht. 
• Er wordt een grondslag opgenomen voor een algemene maatregel van bestuur, waarin wordt 
geregeld in welke gevallen door de minister mandaat kan worden verleend aan de inspectie voor het 
opleggen van bestuurlijke sancties. Tevens wordt een grondslag opgenomen voor het mandateren 
aan de inspectie van andere besluiten, zoals het nemen van de beslissing op bezwaar, ingediend 
tegen een sanctiemaatregel opgelegd door de inspectie. 
• Verduidelijkt wordt dat de inspectie niet alle kwaliteitsaspecten jaarlijks en in dezelfde mate behoeft 
te onderzoeken. 
 
 
Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en 
financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Passend Onderwijs) (33106) 
 
Het wetsvoorstel is op 15 maart 2012 aangenomen door de Tweede Kamer en doorgezonden naar de 
Eerste Kamer (http://goo.gl/cnEgi). De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) bespreekt op 3 april 2012 de procedure. In de procedurevergadering wordt door 
de Kamercommissie bepaald op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden en hoe 
de verdere voorbereiding zal lopen. Op 8 mei 2012 heeft er een technische briefing over dit voorstel 
en over het voorstel Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de 
kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs plaatsgevonden. 
 



 

 

 

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs niet controversieel 
verklaard. Dat wil zeggen dat de behandeling van de wet gewoon door kan gaan, ondanks dat er 
nieuwe verkiezingen komen. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op het stelsel van de voorzieningen voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. De 
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de 
Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet op het 
onderwijstoezicht worden gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de organisatie van de 
voorzieningen voor extra ondersteuning van leerlingen en de financiering daarvan. Er wordt een 
zorgplicht voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte voor de bevoegde gezagsorganen in 
het funderend onderwijs ingevoerd, er worden samenwerkingsverbanden in het funderend onderwijs 
gevormd, de middelen voor extra ondersteuning voor het funderend onderwijs, het (voortgezet) 
speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden gebudgetteerd en tot slot wordt een 
verplichting tot overleg over de voorzieningen voor extra ondersteuning in het samenwerkingsverband 
tussen het samenwerkingsverband en de gemeente(n) ingesteld. Doel van deze wetswijzigingen is dat 
voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt 
gerealiseerd.  
In het wetsvoorstel is er voor gekozen om in het kader van passend onderwijs te spreken over de 
ondersteuning van leerlingen in plaats van over de zorg aan leerlingen. Het stelsel passend onderwijs 
heeft betrekking op het onderwijs en de ondersteuning die aan leerlingen wordt geboden zodat zij het 
onderwijsprogramma beter kunnen doorlopen. Het gaat niet primair om de beperkingen die de leerling 
heeft, maar om de aanpassingen die nodig zijn zodat de leerling onderwijs kan volgen. Door de ruimte 
die het nieuwe stelsel biedt, kunnen scholen of samenwerkingsverbanden zelf bepalen welke 
ondersteuning de leerling nodig heeft. De zorg die wordt geboden door de ketenpartners zoals de 
jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg, is daar complementair aan. 
Wel is het van belang om afstemming te zoeken met deze partners. De term zorgplicht is 
gehandhaafd omdat het om een (juridisch) begrip gaat dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken 
van een wettelijk omschreven doel tot uitdrukking brengt.  
 
 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging 
Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder 
meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen (32176) 
 
Het voorstel is op 7 oktober 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De 
Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 september 2011 het 
eindverslag uitgebracht. De behandeling van het wetsvoorstel is op 27 september 2011 aangehouden 
in afwachting van een brief van de minister. De minister heeft hierop bij brief van 8 februari 2012 
gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de 
commissie op 9 februari 2012 heeft uitgebracht. De commissie heeft dit verslag op 21 februari 2012 
besproken en besloten dat het wetsvoorstel zonder verdere beraadslaging kan worden afgehandeld. 
Het voorstel is uiteindelijk op 6 maart jl. zonder verdere beraadslaging afgehandeld. Op 17 april 2012 
is het wetsvoorstel gepubliceerd in het Staatsblad. Als het wetsvoorstel is gepubliceerd in het 
Staatsblad dan zal het voorstel de status van wet krijgen. Dit zal geschieden op een bij koninklijk 
besluit nader te bepalen tijdstip. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel regelt het gebruik van het persoonsgebonden nummer van een leerling of deelnemer 
voor het uitwisselen van gestandaardiseerde leer- en begeleidingsgegevens tussen scholen en 
instellingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs. Onder 
leergegevens wordt verstaan: gegevens over de leerloopbaan en de leerresultaten van de leerling, 
zoals gevolgd onderwijs, behaalde diploma’s, examencijfers, rapportcijfers, gevolgde stages en 
behaalde certificaten (typediploma, digitaal rijbewijs enz.). Onder begeleidingsgegevens kunnen 
meerdere typen gegevens worden verstaan. Enerzijds kan het gaan om extra begeleiding die een 
leerling heeft gekregen in verband met bijvoorbeeld dyslexie of faalangst. Anderzijds kan het gaan om 
extra uitdagingen, die aan een leerling zijn geboden in verband met zijn hoge begaafdheid, zonder 



 

 

 

welke uitdagingen de desbetreffende leerling zich wellicht over de hele linie minder zou hebben 
ingespannen dan – juist in verband met zijn talenten – wenselijk was geweest. Ook kan begeleiding 
nodig zijn geweest in verband met ingrijpende familieomstandigheden, die aan de basis lagen van 
tijdelijk terugvallende schoolprestaties. Het gaat uitsluitend om begeleidingsgegevens, welke direct 
samenhangen met het leerproces. 
Verder regelt dit wetsvoorstel dat het persoonsgebonden nummer in het verkeer tussen het bevoegd 
gezag van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de Informatie Beheer Groep gebruikt kan 
worden bij de opgave van de leerlingen die door deze scholen ambulant begeleid worden. Deze 
opgave vindt plaats ten behoeve van de vaststelling van het budget personeels- en 
arbeidsmarktbeleid van de begeleidende school. 
Met dit wetsvoorstel wordt het gebruik van het persoonsgebonden nummer in het onderwijs derhalve 
uitgebreid. Een andere recente uitbreiding vormt de Wet van 18 juli 2009 (Stb. 2009, 334) inzake het 
vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding. De noodzaak van uitbreiding van het gebruik 
van het persoonsgebonden nummer wordt van geval tot geval bezien. Uitbreiding van het gebruik van 
het persoonsgebonden nummer in het onderwijs is dus geen doel op zich, maar dient steeds een of 
meer specifieke (beleids)doeleinden. Elke uitbreiding wordt wettelijk vastgelegd. In de wetsprocedure 
wordt de noodzaak van de voorgestelde uitbreiding vastgesteld en komen privacy-aspecten aan de 
orde. De betrokkenheid bij de wetsprocedure van in het bijzonder het College bescherming 
persoonsgegevens, de Raad van State en de Staten-Generaal, leidt daarbij tot een zorgvuldige 
afweging. 
 
 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de 
versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs (32396) 
 
Ter behandeling in de Tweede Kamer. Laatste wapenfeit is de brief van de staatssecretaris Waarin 
onder meer het volgende is opgenomen:  
 

“In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
van 3 november 2011 is gesproken over mijn brief inzake ontwikkelingen met betrekking tot 
het Wetsvoorstel versterking positie leraren (32 396). De leden verzochten om informatie over 
de betrokkenheid van de werknemersorganisaties bij het overleg over het professioneel 
statuut. 
 
Ik heb de werkgeversorganisaties verzocht de regie te nemen op het ontwikkelen van 
sectorale professionele statuten, en dat te doen in overleg met de 
werknemersvertegenwoordigers. 

 
In het PO en VO is de Onderwijscoöperatie met betrekking tot het professioneel statuut aan 
zet voor zover het gaat over de kwaliteit van het beroep en de invulling van de zeggenschap. 
De coöperatie vertegenwoordigt de werknemers op dit punt. Wanneer het professioneel 
statuut onderwerpen behelst die de collectieve arbeidsovereenkomst raken, zal in PO en VO 
een overleg moeten plaatsvinden tussen de Cao-partners.” 

 
Dit professioneel statuut loopt al jaren en is nog allesbehalve geconcretiseerd. Zie hiervoor ook: 
www.professioneelstatuut.nl waar de Algemene Onderwijsbond reeds een voorzet heeft gegeven voor 
dit statuut. Het is nog afwachten op dit punt. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
De bepalingen in dit wetsvoorstel zijn de uitwerking van de afspraken over de sterkere positie van de 
leraar in de sectorale Convenanten LeerKracht van Nederland voor primair en voortgezet onderwijs, 
het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.  
Het wetsvoorstel omvat de volgende elementen: 
1. degene die het onderwijs verzorgt (verder te noemen: de leraar) krijgt zeggenschap over het 
ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de school;  
2. de zeggenschap heeft de leraar als lid van het team, de invulling van de zeggenschap gebeurt in 
samenspraak met het bevoegd gezag;  



 

 

 

3. het bevoegd gezag en de leraren op de school moeten afspraken maken over de wijze waarop de 
zeggenschap van de leraar over het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid wordt georganiseerd;  
4. er is een regeling voor geschillen voor die gevallen waarin partijen niet tot de onder 3. genoemde 
afspraken kunnen komen.  
 
 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties 
(32760) 
 
Het voorstel is op 24 januari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 februari 2012 als hamerstuk afgedaan. Het is slechts nog 
wachten op publicatie in het Staatsblad dan zal het voorstel de status van wet krijgen. Dit zal 
geschieden op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel beoogt in de eerste plaats binnen zekere grenzen de barrière weg te nemen voor de 
omzetting van een dislocatie in een zelfstandige school. Deze barrière geldt overigens ook voor 
nevenvestigingen die bijvoorbeeld door een veranderde wijksamenstelling weer voldoen aan de 
stichtingsnorm. Onderhavig wetsvoorstel vergroot ook voor nevenvestigingen de mogelijkheid om te 
verzelfstandigen.  
Het wegnemen van de wettelijke barrière om dislocaties te verzelfstandigen, kan ongewenste 
neveneffecten hebben. Zo kan de verzelfstandiging een wissel trekken op de levensvatbaarheid van 
het overblijvende deel van de school. Doordat de leerlingen van de verzelfstandigde dislocatie niet 
meer meetellen bij het overblijvende deel van de school, kan de school onder de opheffingsnorm 
terechtkomen. Met dit wetsvoorstel wordt in de tweede plaats dit ongewenste neveneffect zo veel 
mogelijk voorkomen door grenzen te stellen aan de mogelijkheid een dislocatie te verzelfstandigen.  
Een ander ongewenst neveneffect van de verzelfstandiging van een dislocatie is dat de overblijvende 
school een bekostigingsvoordeel verkrijgt. Dit omdat de overblijvende school en de verzelfstandigde 
dislocatie door de huidige bekostigingssystematiek in het schooljaar na verzelfstandiging beide 
bekostiging ontvangen voor dezelfde leerlingen. Er is dan sprake van dubbele bekostiging. Verder kan 
ook in andere gevallen van schoolstichting dan in het geval van verzelfstandiging van een dislocatie, 
sprake zijn van dubbele bekostiging. Zo kan zich de situatie voordoen dat leerlingen van bestaande 
scholen van een bevoegd gezag overstappen naar een nieuwe school van dat bevoegd gezag zonder 
dat er sprake is van verzelfstandiging van een dislocatie. Zonder nadere wettelijke regeling geldt ook 
in die situatie dat de leerlingen die op de nieuwe school worden ingeschreven, in het schooljaar 
waarin de school wordt geopend, dubbel worden bekostigd. In dit wetsvoorstel wordt een voorziening 
getroffen waardoor dubbele bekostiging wordt tegengegaan in geval het om een substantieel aantal 
leerlingen gaat.  
 
 
Voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs 
in verband met de registratie van incidenten (32857) 
 
Ter behandeling in de Tweede Kamer. Vaste Kamercommissie OCW heeft op 3 oktober 2011 verslag 
uitgebracht (http://goo.gl/xMnWf). 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel beoogt te komen tot een verplichte registratie van incidenten op de scholen. De reden 
hiervoor is tweeledig. Allereerst is registratie een hulpmiddel voor scholen om te komen tot een goed 
functionerend veiligheidsbeleid. Daarnaast bestaat de behoefte om op landelijk, geaggregeerd, niveau 
inzicht te hebben in de mate en de soort van incidenten die zich op scholen voordoen.  
De Tweede Kamer heeft herhaaldelijk verzocht om meer inzicht in de mate waarin 
veiligheidsincidenten zich voordoen in het onderwijs. Dit heeft geleid tot een toezegging van de 
toenmalige staatssecretaris van OCW om in overleg met het onderwijsveld tot een invulling van een 
registratieverplichting te komen. Dit wetsvoorstel is daar de uitwerking van. 
 
 



 

 

 

Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag 
voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs) (33116) 
 
Ter behandeling in de Tweede Kamer. Op 16 februari jl. heeft de vaste Kamercommissie OCW 
verslag uitgebracht over dit wetsvoorstel: http://goo.gl/zNBbs. Op 17 april 2012 is het wetsvoorstel met 
algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt op 8 mei 2012 de procedure. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel biedt een grondslag voor: 
1. experimenten ten behoeve van innovatie in het onderwijs binnen de Wet op het primair onderwijs 
(WPO), Wet primair onderwijs BES (WPO BES), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet op het 
voortgezet onderwijs (WVO), en de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES), en  
2. experimentele samenwerkingsverbanden tussen scholen en instellingen uit het primair onderwijs, 
het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.  
 
 
Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van 
der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en 
de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen 
of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs) (30417 ofwel 32858) 
 
Dit wetsvoorstel is op 3 februari gepubliceerd in het Staatsblad en zal op een bij koninklijk besluit 
nader te bepalen tijdstip in werking treden. Zie hiervoor ook: http://goo.gl/IKeQz.  
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
De indieners stellen voor het recht op vrije schoolkeuze te versterken door de invoering van een 
acceptatierecht, zodra de ouders de levensbeschouwelijke grondslag van een school respecteren. De 
keerzijde van dit toelatingsrecht, is een acceptatieplicht voor alle scholen, zowel bijzondere als 
openbare scholen. Een toelatingsrecht bij scholen op bijzondere grondslag voor kinderen van ouders 
die de grondslag respecteren, verbetert de toegankelijkheid van al het bekostigde onderwijs en zal 
ook bijdragen aan de integratie. 
Van ouders en leerlingen mag worden gevraagd dat zij de grondslag respecteren van bijzondere 
scholen, evenals zoiets mag worden verwacht op scholen voor openbaar onderwijs. Als zij de 
grondslag niet respecteren, dan valt zoiets aan te tonen en vormt het een goede grond om zo’n 
leerling te weigeren of te verwijderen. Indien de ouders de grondslag niet onderschrijven, maar wel 
respecteren, mag zoiets geen grond zijn om de leerling te weigeren of te verwijderen. 
Vooralsnog kan daarom een uitzondering gelden voor reeds bestaande scholen die de voorafgaande 
tien jaar aantoonbaar een consequent en consistent beleid hebben gevoerd, op grond van hun 
denominatieve grondslag, waarbij leerlingen of deelnemers uitsluitend werden toegelaten indien 
vaststond dat zij (of zoals meestal zal gelden, bij minderjarigheid hun ouders/verzorgers) de wettelijke 
grondslag onderschreven en waarin dat beleid ook tot uiting kwam in het onderwijs. Het moet dan 
gaan om zichtbare specifieke aandacht aan het levensbeschouwelijke karakter, zodanig dat het 
respecteren van deze andere levensbeschouwing door ouders niet voldoende is. De school moet dat 
beleid aantonen met statuten en met informatie over de lessen en het onderwijsbeleid. Er moet dus 
wel een echt aantoonbare reden bestaan. De minister moet dan besluiten of ontheffing van de 
algemene acceptatieregel reëel is. Als dat het geval is en de minister de school ontheffing verleent, 
dan moet de school na een periode van vijf jaar de aanvraag herhalen. 
 
 
Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht 
inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (32007) 
 
Ter behandeling in de Tweede Kamer. Het betreft nog een initiatiefvoorstel en er is derhalve nog geen 
memorie van toelichting. 
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 



 

 

 

Dit wetsvoorstel beoogd het toezicht bij nieuw bekostigde scholen aan te scherpen. Op grond van dit 
wetsvoorstel dient de Inspectie direct bij aanvang van de bekostigde scholen en instellingen een 
toezichtprocedure te starten. Zij doet dat door het opstellen van een specifiek op nieuw bekostigde 
scholen toegesneden risicoanalyse (binnen twee maanden na aanvang van de bekostiging). In de 
risicoanalyse wordt beoordeeld of het bevoegd gezag van de school een schoolplan heeft. In principe 
heeft het bevoegd gezag bij de start van de school een schoolplan gereed dat voldoet aan de 
inhoudelijke eisen die de wet stelt, maar het is goed denkbaar dat het nog niet is vastgesteld omdat 
bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad nog niet heeft kunnen instemmen. In dat geval kan, in 
overleg met de inspectie volstaan worden met het concept-schoolplan. Vervolgens wordt 
gecontroleerd of de docenten die, met inachtneming van het bepaalde in de WPO, WEC en WVO, 
bekwaam zijn tot het geven van onderwijs. Als laatste controleert de Inspectie of de school voldoet 
aan de bepalingen omtrent onderwijstijd. Voor het primair onderwijs betekent dat in ieder geval dat er 
een vijfdaagse schoolweek is.  
Indien de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft, kan de Inspectie een vervolgonderzoek instellen. 
Indien uit de risicoanalyse blijkt dat aan één of meerdere puntenniet is voldaan, kan de Inspectie, 
analoog aan de reguliere toezichtpraktijk voor bestaande scholen, de nieuw bekostigde school een 
termijn van vier weken stellen waarbinnen deze tekortkomingen moeten zijn hersteld of aangetoond 
hebben daarmee bezig te zijn. 
 
 
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in 
verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of 
tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs (32742) 

 
Dit wetsvoorstel is op 13 december 2011 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Het 
wetsvoorstel is op 3 februari 2012 gepubliceerd in het Staatsblad (http://goo.gl/5Qk3N) en zal op 1 
augustus 2012 in werking treden met dien verstande dat:a. artikel I, onderdeel A, onder 1, van 
genoemde wet en artikel I, onderdelen B en C, van genoemd besluit terugwerken tot en met 1 
augustus 2006, enb. artikel II, onderdeel A, onder 1, van genoemde wet en artikel II van genoemd 
besluit terugwerken tot en met 1 augustus 2011. Deze artikel kunt u terugvinden middels 
bovenstaande link.  
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
In dit wetsvoorstel worden twee voorstellen uitgewerkt. 
Eerste voorstel: in de WVO wordt met het onderhavige voorstel van wet toegevoegd dat leraren op 
basis van het getuigschrift van de Pabo mogen worden benoemd in het praktijkonderwijs. Bij 
algemene maatregel van bestuur worden de schoolvakken waarin zij mogen lesgeven bepaald. Dit zijn 
dezelfde vakken waarin leraren van de Pabo voor inwerkingtreding van de Wet BIO in het 
praktijkonderwijs mochten lesgeven op basis van artikel 15b van de oude Regeling bewijzen van 
bekwaamheid O.W.V.O., voor zover ze nu nog voorkomen in het praktijkonderwijs. Het gaat om de 
volgende vakken: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, 
verzorging, muziek, handvaardigheid en tekenen. Daarnaast zal onderwijs kunnen worden gegeven in 
de praktijk oriënterende vakken van het praktijkonderwijs. 
Tweede voorstel: Voor de algemeen gebruikelijke schoolvakken waar docenten geen specifieke 
bevoegdheid kunnen behalen via een lerarenopleiding, bijvoorbeeld omdat de naam van het vak is 
gewijzigd, wordt voorgesteld in artikel 33 van de WVO toe te voegen dat bij ministeriële regeling een 
lijst wordt vastgesteld van algemeen gebruikelijke vakken of programmaonderdelen waarvoor geen 
benoembaarheid kan worden ontleend aan een getuigschrift van een lerarenopleiding. In de lijst zullen 
voor deze vakken de getuigschriften worden aangewezen die daarvoor een benoembaarheid geven.  
De nieuwe regeling kan onmogelijk een limitatieve lijst vaststellen van vakken of 
programmaonderdelen waarvoor geen specifieke bevoegdheid op basis van een getuigschrift kan 
worden verworven. Voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs zijn de te geven schoolvakken 
immers niet in wetgeving vastgelegd. De kerndoelen zijn vastgelegd, scholen hebben vervolgens zelf 
ruimte om vakken aan te bieden die hun leerlingen tot die kerndoelen opleiden. Op schoolniveau 
zullen dan ook vakken blijven voorkomen die afwijken van de vakken of programmaonderdelen die op 
de nieuwe lijst voorkomen en waarvoor geen lerarenopleiding bestaat. Voor die vakken blijft artikel 33, 
zestiende lid, WVO een geschikte oplossing. 
 
 



 

 

 

Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32812) 
 
Het wetsvoorstel is op 20 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer 
en doorgezonden naar de Eerste Kamer. Middels onderstaande link vindt het u gewijzigd voorstel van 
wet zoals dat nu is voorgelegd aan Eerste Kamer (met aangenomen amendementen 
http://goo.gl/vmm56): http://goo.gl/GwI70. De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) levert op 22 mei 2012 inbreng voor het voorlopig verslag.  
  
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Leerlingen die zijn aangewezen op onderwijs in het so of vso hebben, net als leerlingen in het regulier 
onderwijs, recht op goed onderwijs. Onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij hun mogelijkheden en 
hen een gedegen voorbereiding biedt op hun verwachte uitstroombestemming: een vervolgopleiding, 
de arbeidsmarkt of vormen van dagbesteding.  
Om dat te bereiken wordt het volgende in dit wetsvoorstel geregeld: 
• het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs door het invoeren van een verplichting 
om voor alle leerlingen het ontwikkelingsperspectief vast te stellen en de voortgang van de 
ontwikkeling te registreren;  
• het inrichten van drie uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs, waarbij het 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs is geënt op het reguliere voortgezet onderwijs en is gericht op 
doorstroom naar het reguliere onderwijs; het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht focust op de praktijk 
en inzet op duurzame arbeidsparticipatie; het uitstroomprofiel dagbesteding is gericht op zo 
zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagactiviteiten;  
• het uitreiken van een getuigschrift en een overgangsdocument aan alle leerlingen in de 
uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding om hen zo een extra steun in de rug te geven 
bij hun vervolgstap naar dagbesteding of arbeidsmarkt;  
• het creëren van mogelijkheden om gekwalificeerde vakmensen als zij-instromer aan te stellen voor 
bepaalde beroepsgerichte vakken;  
• het verplicht stellen van stages in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht;  
• het mogelijk maken van het bieden van nazorg door de school in de vorm van advisering aan de 
oud-leerling, als deze daarom verzoekt  
Het doel van deze maatregelen is om de kansen van leerlingen met een beperking op effectieve 
participatie in de maatschappij te vergroten door:  
• leerlingen zodanig op te leiden dat zij door kunnen stromen naar regulier onderwijs of een 
succesvolle overstap kunnen maken naar regulier vervolgonderwijs;  
• leerlingen succesvol toe te leiden naar de arbeidsmarkt, indien mogelijk met een duurzaam 
arbeidscontract, of  
• leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van 
dagbesteding.  
Uitgangspunt is voor so en vso zoveel mogelijk aan te sluiten bij de regelgeving voor het reguliere 
onderwijs. Op een aantal punten zijn regels uit een oogpunt van uniformiteit geharmoniseerd met die 
voor de corresponderende sector in het regulier onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassingen 
van de onderwijstijd in het vso aan die voor het vo en het harmoniseren van de regels rond het 
maximale aantal uren godsdienstonderwijs en die rond verwijdering van leerlingen van het vso met die 
van het vo.  
 
 
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855) 
 
Ter behandeling in de Tweede Kamer. Zal naar verwachting in een van de komende weken worden 
behandeld.  
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Uitgangspunt van het onderhavige wetsvoorstel is dat het stelsel beter tegemoet dient te komen aan 
de behoeften op de werkvloer. Dat kan enerzijds worden bereikt door meer mogelijkheden te creëren 
voor maatwerk bij de opname van verlof, anderzijds door uitbreiding van de reikwijdte van 
verlofregelingen. Daarbij is het van belang dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever, 
werknemer en de wetgever in balans blijft en dat de opname van verlof of aanpassing van de 
arbeidspatronen geen onverantwoorde consequenties voor de werkgever heeft. Bij dit laatste is niet 



 

 

 

alleen een efficiënte uitvoering van bedrijfsprocessen in diverse marktsectoren aan de orde, maar ook 
de operationele inzetbaarheid in overheidssectoren als brandweer en krijgsmacht.  
Kern van dit wetsvoorstel is dan ook het schrappen van procedurele en andere bepalingen zodat 
mogelijkheden voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur – in onderling overleg tussen werkgever 
en werknemer – flexibeler kunnen worden gebruikt. Het wetsvoorstel voorziet in het schrappen van 
enige procedurele beperkingen in de WAA en flexibilisering van de mogelijkheden voor opname van 
ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en langdurend zorgverlof.  
Voorts wordt met het oog op de toenemende diversiteit aan samenlevingsvormen de reikwijdte van het 
kort- en langdurend zorgverlof uitgebreid naar werknemers die zorgen voor huisgenoten andere dan 
partner, ouder of kind. Tevens bevat dit wetsvoorstel een regeling voor aanvullend 
zwangerschapsverlof bij extreme vroeggeboorte of ziekenhuisopname van de pasgeborene. Tot slot 
bevat het wetsvoorstel een aanpassing in de tekst van het calamiteiten- en kort verzuimverlof. Doel 
van deze aanpassing is uitsluitend het verduidelijken van de werkingssfeer en het gebruiksdoel van 
deze verlofvorm.  
 
 
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de 
Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de 
invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van 
bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor 
basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (33157) 
 
Ter behandeling in de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft verslag uitgebracht, welk verslag 
op 13 maart 2012 is vastgesteld (http://goo.gl/MFahD). Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde 
vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zijn beantwoord, acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. Op 2 en 23 april 2012 zijn er door de 
minister van OCW nog twee nota’s vastgesteld naar aanleiding van het verslag.  
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel regelt dat: 
– alle leerlingen in het primair onderwijs een centrale eindtoets voor Nederlandse taal en voor 
rekenen-wiskunde afleggen.  
– naast de centrale eindtoets een toets voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuur/biologie) kan worden afgenomen. De scholen bepalen zelf of deze toets bij de leerlingen wordt 
afgenomen.  
– dat alle scholen in het primair onderwijs gebruik maken van een leerling- en onderwijsvolgsysteem, 
waarmee ontwikkeling van iedere leerling afzonderlijk en van de school als geheel wordt gevolgd.  
De regering streeft ernaar om de centrale eindtoets in het regulier basisonderwijs voor de eerste keer 
te laten afnemen in april 2013. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs volgen in het 
schooljaar 2015–2016. Het gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem wil de regering in het 
regulier basisonderwijs verplicht stellen met ingang van het schooljaar 2012–2013 en voor het 
speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs met ingang van het schooljaar 2014–2015. De 
grondslagen voor deze verplichtingen (en daarmee de definitieve invoeringsmomenten) zullen bij 
koninklijke besluit worden vastgesteld.  
Deze maatregelen vormen onderdeel van het kabinetsbeleid om te werken aan een ambitieuze en 
opbrengstgerichte leercultuur voor alle leerlingen. De centrale eindtoets en het werken met een 
leerling- en onderwijsvolgsysteem voor de basisvaardigheden taal en rekenen zijn geen doelen op 
zich. Ze maken deel uit van een opbrengstgerichte manier van werken, waarbij het vakmanschap van 
de leraar centraal staat. Ze zijn een belangrijk hulpmiddel voor scholen om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren, omdat ze inzicht bieden in de eigen sterke en zwakke kanten. Een goede 
beheersing van de basisvaardigheden is een voorwaarde voor scholen om inhoud te kunnen geven 
aan hun opdracht om leerlingen in bredere zin te vormen.  
Het realiseren van een meer opbrengstgerichte cultuur is een kernelement van het actieplan «Basis 
voor presteren» en één van de doelstellingen van het wetsvoorstel Kwaliteit (v)so. Dit omdat scholen 
die opbrengstgericht werken betere prestaties halen dan scholen die dat nog niet doen. Het (op maat) 
stellen van leerdoelen en het volgen van de vorderingen van leerlingen zijn nodig om de 
leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren, bij te sturen en te verbeteren en 



 

 

 

daarover verantwoording af te leggen. Daarmee zijn de leerlingen en hun ouders, en dus ook de 
school, gebaat. Daarnaast levert het belangrijke informatie op voor de bredere publieke 
verantwoording door scholen en het overheidstoezicht op de onderwijskwaliteit.  
 
 
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de 
verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het 
voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding 
van de staatsexamenmogelijkheden (32558) 
 
Het voorstel is op 28 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De 
Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 december 2011 als hamerstuk afgedaan. Op 28 december 2011 
is het wetsvoorstel gepubliceerd in het Staatsblad en op 13 maart 2012 is bij koninklijk besluit bepaald 
dat de wijzigingen met betrekking tot de wet in werking treden op 1 augustus 2012, met uitzondering 
van de artikelen IVa en IVb, onderdelen B, onder 2, C en D, onder 2, die in werking treden met ingang 
van 1 augustus 2015. De wijzigingen met betrekking tot het genoemde besluit zullen in werking treden 
op 1 augustus 2012 met uitzondering van artikel II, onderdeel B, onder 2, dat in werking treedt met 
ingang van 1 augustus 2015. Via onderstaande link kunt u het wetsvoorstel terugvinden zoals dat 
gepubliceerd is in het Staatsblad: http://goo.gl/BQgdb.  
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Dit wetsvoorstel regelt een aantal onderwerpen op en in verbinding met het terrein van 
examinering/kwalificering in het voortgezet onderwijs.  
Het betreft 5 onderwerpen (hierna: Thema’s), die kort aangeduid het volgende inhouden: 
Thema 1: de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs wordt, behalve voor het 
praktijkonderwijs, afgeschaft; daardoor ontstaat meer ruimte voor leerlingen om zich te kwalificeren;  
Thema 2: de Leerplichtwet 1969 gaat expliciet voorzien in de mogelijkheid dat leerplichtige leerlingen 
zich kwalificeren in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) door daar hun opleiding in 
deeltijd af te maken;  
Thema 3: het wordt mogelijk, de bevoegdheid tot het afnemen van examens voortgezet onderwijs 
tijdelijk te ontnemen indien de examenkwaliteit tekortschiet door te grote verschillen tussen de 
gemiddelde cijfers voor de schoolexamens en de centrale examens, zowel bij scholen voor voortgezet 
onderwijs als bij instellingen waaraan vavo wordt verzorgd;  
Thema 4: het wordt mogelijk, een staatsexamendiploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) te verkrijgen in ook andere leerwegen dan alleen de theoretische leerweg;  
Thema 5: de bewaartermijn voor examengegevens in het basisregister onderwijs wordt verruimd van 5 
naar 50 jaar.  
 
 
Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet 
en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie 
van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
(Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32550) 
 
Het wetsvoorstel is op 3 november 2010 ingediend en momenteel in behandeling bij de Tweede 
Kamer. Er zijn verschillende amendementen ingediend. Het amendement dat is ingediend op 29 maart 
2012 heeft betrekking op de rechtspositie van het onderwijspersoneel. 
 
Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat onderwijspersoneel niet langer wordt uitgezonderd van 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en dat de daarin vereiste ontslagvergunning 
van het UWV voor al dit personeel gaat gelden. Dit in tegenstelling tot de regeling in het wetsvoorstel, 
waarin dit slechts wordt geregeld voor het onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs. 
Dit amendement betekent dus dat bij een eventueel ontslag van het onderwijspersoneel in het 
bijzonder onderwijs de Commissies van Beroep geen rol meer hebben. Naast deze wijziging zullen te 
zijner tijd nog een aantal specifieke wetten moeten worden gewijzigd. 
 
Op 29 maart 2012 is vervolgens nog een amendement ingediend. Via dit amendement wordt het 
personeel in het openbaar onderwijs volledig uitgesloten van de werking van de Ambtenarenwet 
(onderdeel I), en worden de aanstellingen van het deel van dit personeel dat thans op basis van een 



 

 

 

aanstelling werkzaam is, omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Het betrokken 
overgangsrecht uit de Ambtenarenwet wordt daarbij van toepassing verklaard.  
Het gaat daarbij om al het personeel van de onderwijsinstellingen die openbaar onderwijs verzorgen, 
waaronder de openbare scholen, hogescholen en universiteiten.  
 
Samenvatting van het wetsvoorstel: 
Het wetsvoorstel beoogt een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van 
ambtenaren en werknemers tot stand te brengen. Dit proces is wel «normalisering» genoemd. 
Uitgangspunt daarbij is, dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zouden moeten 
zijn aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er 
zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Alleen in dat geval zouden de voor ambtenaren 
afwijkende bepalingen dienen te worden gehandhaafd. In dit wetsvoorstel wordt de laatste stap in het 
normaliseringsproces gezet. Deze houdt in hoofdzaak in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige 
karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden 
vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve 
arbeidsovereenkomst van toepassing is. Daarmee wordt ook de publiekrechtelijke rechtsbescherming 
tegen handelingen en besluiten ten aanzien van ambtenaren beëindigd. Rechtsbescherming zal nog 
slechts privaatrechtelijk van karakter zijn. Het wetsvoorstel beoogt niet een einde te maken aan het 
eigen karakter van het ambtenaarschap, noch de benaming «ambtenaar» in de ban te doen. Ook zal 
de Ambtenarenwet worden gehandhaafd. Die zal wel nog slechts die onderdelen van de ambtelijke 
status regelen, die nauw verbonden zijn met het bijzondere karakter van het werken bij de overheid en 
daarmee uitstijgen boven de zaken die tot het echte arbeidsvoorwaardenoverleg behoren.  
Voor het overige gaat het wetsvoorstel niet over de inhoud van de arbeidsvoorwaarden van 
ambtenaren. Dat is voorbehouden aan het overleg tussen werkgevers en werknemers. Het 
wetsvoorstel strekt zich niet tot àlle ambtenaren uit. Bepaalde groepen van overheidsdienaren worden 
ervan uitgesloten. De belangrijkste daarvan zijn de militaire ambtenaren en de met rechtspraak 
belaste rechterlijke ambtenaren, wel heeft het wetsvoorstel betrekking op de rechtspositie van 
ambtenaren in het openbaar onderwijs. Met dit wetsvoorstel wordt een omvangrijke operatie in gang 
gezet. Het wetsvoorstel strekt er niet toe deze operatie, voor zover daarbij wetgeving in het geding is, 
in zijn geheel te omvatten. Slechts de hoofdzaken worden erin geregeld. Na de totstandkoming ervan 
zal nog van regeringswege een aanpassingswet in procedure moeten worden gebracht, waarmee alle 
overige noodzakelijke wetswijzigingen worden gerealiseerd. Ook zullen invoeringsmaatregelen van 
praktische aard moeten worden getroffen, niet in de laatste plaats het afsluiten van collectieve 
arbeidsovereenkomsten ter vervanging van de op de Ambtenarenwet gebaseerde algemene 
maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en verordeningen van decentrale overheden. Deze 
op de Ambtenarenwet gebaseerde lagere regelgeving vervalt van rechtswege bij de inwerkingtreding 
van het onderhavige voorstel van wet. In verband daarmee voorziet het wetsvoorstel in een 
betrekkelijk ruime termijn waarna het in werking zal treden: per 1 januari 2015. 
 
 
 

 
 
 

 


