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Amendementen zijn in 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 13 februari 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 

31048 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 
2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Les- en 
cursusgeldwet in verband met regeling in de Wet educatie en beroepsonderwijs 
van een minimumomvang van het in instellingstijd verzorgde 
onderwijsprogramma (850 urennorm) 

 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 februari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel IV 
9 → 10 (Depla) 
Het is niet de bedoeling dat de handhaving van de 850-urennorm leidt tot cosmetische 

oplossingen, zoals een toename van zogenoemde «ophokuren», die mbo’ers immers 
terecht niet ervaren als zinvolle onderwijstijd. Het zou echter de creativiteit binnen het 
beroepsonderwijs schaden, indien de wet nu al heel precies zou vastleggen op welke wijze 
onderwijstijd zou moeten worden gerealiseerd. Daarom zou een evaluatie binnen twee jaar 
de Kamer in staat moeten stellen om te beoordelen in hoeverre de 850-urennorm leidt tot 
de beoogde en/of averechtse effecten en om daaraan consequenties te verbinden. 
Met algemene stemmen aangenomen 

 

Moties 
 
11 (Depla) over bieden van voldoende begeleide onderwijsuren aan deelnemers in 
beroepsbegeleidende leerweg (leerlingwezen) 
Ingetrokken 
 
12 (Jasper van Dijk) over nadere verheldering van de definitie van onderwijstijd 
Van de agenda afgevoerd 
 



 

 datum 13 februari 2008 

 blad 2 

 

 

13 (Jasper van Dijk) over onderzoek naar vraag waarom 'nieuwe' opleidingen vaker 
voldoen aan urennorm dan 'traditionele' opleidingen 

Ingetrokken  
 


