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Wetswijzigingen  

die per 1 augustus 2013 in werking zijn getreden 
 
door juridisch adviseur mr. Céline Adriaansen, Helpdesk VOS/ABB 
 
Per 1 augustus 2013 is een viertal wetswijzigingen in werking getreden. Het betreft: 
  

- Wijziging van onder meer de WVO in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en 
vakantie; 

- Enkele onderdelen van het wetsvoorstel 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); 

- 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; 

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

 
In dit artikel wordt kort de inhoud van deze wetswijzigingen besproken. 
 
 

1. Wijziging van onder meer de WVO in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en 
vakantie 

Deze wet bevat een nieuwe regeling voor de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs en in 
het praktijkonderwijs. In hoofdzaak gaat het om het volgende:   
 

- Er is een bredere definitie van onderwijstijd ingevoerd. Onder onderwijstijd wordt verstaan 

een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma dat voor iedere leerling in elk 

leerjaar ten minste 1000 uren bevat, waarbij geldt dat het programma in de eerste twee 

leerjaren per leerjaar ten minste 1040
1
 uren omvat en in het laatste leerjaar ten minste 700 

uren. Tot de uren, bedoeld in de eerste volzin, worden tevens gerekend ten hoogste 60 uren, 

die alleen voor een specifieke groep leerlingen verplicht zijn en worden ingevuld met 

onderwijsactiviteiten gericht op excellentie, achterstand of ander maatwerk. 

- Voor andere taken dan het verzorgen van onderwijs moet het bevoegd gezag jaarlijks de 

data vaststellen van ten hoogste negen werkdagen waarop geen onderwijs behoeft te worden 

verzorgd, waarvan ten hoogste zes werkdagen onmiddellijk aansluitend en ten hoogste vijf 

werkdagen niet onmiddellijk aansluitend voor of na de voor de school vastgestelde 

zomervakantie. 

- De ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht op 

de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de onderwijstijd en op de vaststelling of 

wijziging van de data van de (maximaal negen) dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven.  

- De rol van de Inspectie van het Onderwijs is veranderd: de Inspectie houdt toezicht op de 

kwantitatieve naleving van de urennorm en controleert of de voorwaarden voor inspraak en 

verantwoording in orde zijn. 

- Bij ministeriële regeling wordt het begin en het einde van vakanties vastgesteld die niet voor 

alle scholen gelijk hoeven te zijn.  

 

2. 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) 

                                                 
1
 Op 11 december jl. heeft een meerderheid van de Tweede Kamer staatssecretaris Sander Dekker  

gedwongen om van de 1040-norm af te stappen. Het is vooralsnog wachten op formele voorstellen tot  
wijziging. In een brief van 16 mei 2013 heeft de minister van OCW aangegeven dat het voorstel tot  
wijziging voorlopig nog op zich laat wachten. 
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De artikelen die in werking zijn getreden richten zich voornamelijk op het ondersteuningsplan, het 
schoolondersteuningsprofiel en de consequenties van taakverwaarlozing door het nieuwe 
samenwerkingsverband. Dit zijn wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen. Dit 
schooljaar moet op 1 november 2013 de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden zijn 
vastgesteld, moeten op 1 februari 2014 de samenwerkingsverbanden het ondersteuningsplan aan de 
ondersteuningsplanraad hebben voorgelegd en moet op 1 mei 2014 het ondersteuningsplan naar de 
Onderwijsinspectie zijn gestuurd.  
 

3. 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 

Met deze wet wordt de termijn waarna eventueel kan worden overgegaan tot opleggen van een 
bekostigingssanctie ingekort van één à twee jaar naar vijf maanden. 
De wet heeft als doel een helder wettelijk kader te scheppen voor de te volgen procedures en 
termijnen voor opname van een nieuwe school op het gemeentelijk plan van scholen, door middel van 
codificatie van de bestaande praktijk. Hiermee zorgt de wet voor duidelijkheid en transparantie richting 
de scholen. Daarnaast beperkt deze wet de periode waarin nieuw bekostigde scholen niet voldoen 
aan cruciale deugdelijkheidseisen tot een minimum.  
Met inachtneming van een aantal randvoorwaarden stelt deze wet dat scholen worden verplicht in de 
eerste maand na aanvang van de bekostiging gegevens aan te leveren over de deugdelijkheidseisen 
met betrekking tot bevoegdheid van docenten, onderwijstijd en schoolplan. In de tweede en derde 
maand na aanvang van de bekostiging wordt de Inspectie verplicht een risicoanalyse op te stellen. De 
vierde maand na aanvang van de bekostiging geldt als herstelperiode voor de school. Als een nieuw 
bekostigde school in gebreke blijft, wordt de school in de vijfde maand na aanvang onder verscherpt 
toezicht geplaatst.  
 

4. Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van 
het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

Deze wet heeft als doel het bevorderen van de kwaliteitsontwikkeling van speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs. Hiervoor is onder meer de Wet op de expertisecentra gewijzigd. In deze wet is het 
volgende geregeld: 
• het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs door het invoeren van de 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 zet in 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 kunnen doorstromen 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.  
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Wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken van de ingediende wetsvoorstellen die 
betrekking hebben op de sector onderwijs? De Helpdesk van VOS/ABB houdt maandelijks de 
stand van zaken van alle ingediende wetsvoorstellen bij. Deze kunt u raadplegen via 
www.vosabb.nl -> Helpdesk -> wetsvoorstellen.  
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