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Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, 

dat op zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve 
amendement is. De stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering 

 

 

 aan de leden van de vaste commissie voor  

  Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 20 juni 2007 

 

 

 

 

betreffende wetsvoorstel: 

 

30988  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband 

met enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met 

betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 19 juni 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 
 

Verworpen, ingetrokken en / of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel A, tweede punt, zevende lid, onderdeel b 
9 (Bosma) 
Het lesgeven in de talen Turks en Arabisch dient uit den boze te zijn op Nederlandse 
scholen. Daarom moet verder geen medewerking worden verleend aan het naar een hoger 
kwalificatieniveau brengen van deze talen. 
Verworpen. Voor: fractie van de PVV 
 

Artikel I, onderdeel A, tweede punt 
Artikel I, onderdeel A, derde punt 

Artikel I, onderdeel B, eerste punt 
Artikel I, onderdeel B, tweede punt 
Artikel I, onderdeel C, tweede punt 
Artikel I, onderdeel C, derde punt 
Artikel I, onderdeel E, 10b, elfde lid en 10d,  elfde lid 

7 (Depla) 
Dit amendement beoogt het mogelijk te maken dat niet langer het niveau van het zwakste 
vak het niveau bepaalt waarop vmbo’ers hun diploma krijgen. Leerlingen kunnen niet 
alleen enkele vakken op een hoger niveau maar ook maximaal twee vakken op een lager 
niveau afsluiten. De algemene vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn hiervan 
uitgesloten. 

Het doel is om leerlingen te motiveren het maximale uit zich zelf te halen. Tegen die 
achtergrond is het geen algemeen recht voor elke scholier, maar krijgt de schoolleiding (in 



 datum 8 juni 2007 

 blad 2 

 

 

casu het bevoegd gezag) de bevoegdheid om in situaties waar zij verwachten dat het 
stimulerend werkt en de afstemming met het MBO is geregeld, een leerling deze 

mogelijkheid te bieden. 
Ingetrokken 
 
Onderdeel I,  tiende lid 
Onderdeel IIII, tiende lid 
Onderdeel V,  tiende lid 
8 (De Rooij) 

Het amendement Depla (nr. 7) maakt mogelijk dat het examen in twee vakken (met 
uitzondering van Nederlands, Engels en wiskunde) op een lager niveau kunnen worden 

afgelegd. Dit subamendement voegt hieraan de voorwaarde toe dat in een dergelijk geval 
ook twee vakken uit de overeenkomstige onderwijsdelen op een hoger niveau moeten 
worden afgelegd. Op die manier wordt de kwaliteit van het diploma beter gewaarborgd, 
omdat er compensatie is. 
Ingetrokken 

 
 

Moties 
 

10 (Depla/Biskop) voor de mogelijkheid om leerlingen één of maximaal twee vakken op een 
lager niveau te laten behalen, m.u.v. Nederlands, Engels en wiskunde 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en het CDA 
 
11 (Biskop/Depla) om de kosten voor het behalen van beroepskwalificerende 
vakbekwaamheidscertificaten te vergoeden via bekostiging van praktijkscholen 
Aangenomen met algemene stemmen 

 
12 (Biskop/Depla) voor de mogelijkheid om herexamen te doen op het reguliere niveau wanneer 
een leerling het examen op het hogere niveau niet heeft gehaald 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 


