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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 
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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 24 juni 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31266 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de 

ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en 

deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie 

en beroepsonderwijs)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 23 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel D, na artikel 8a.1.4. 
10  24 (Biskop) 
Het bestuur van een instelling vergadert thans tweemaal per jaar met de 
ondernemingsraad (zie artikel 24, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden), 
en zal bij bekrachtiging van het wetsvoorstel ook tweemaal per jaar de deelnemersraad in 
de gelegenheid dienen te stellen met hem te vergaderen (zie het voorgestelde artikel 
8.a.2.1, eerste lid, Wet educatie en beroepsonderwijs). De indiener stelt in dit 
amendement voor tevens te regelen dat het bestuur de ondernemingsraad, de 
deelnemersraad, en in voorkomende gevallen de ouderraad, tevens ten minste eenmaal 
per jaar in de gelegenheid dient te stellen om met hem gezamenlijk de algemene 
gang van zaken in de instelling te bespreken, en dat zo’n vergadering ook op verzoek van 
één of meer der raden kan plaatsvinden. Op deze wijze wordt de school als gemeenschap 
benadrukt en worden verschillende geledingen in staat gesteld om in een direct contact de 
medezeggenschap als een gezamenlijk verantwoordelijkheid te ervaren. 
Met algemene stemmen aangenomen 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel C 
12 (Jasper van Dijk) 
Het is gewenst om de zeggenschap van het personeel op het onderwijskundige vlak te 
expliciteren. Het gaat hier vooral om bevoegdheden op het gebied van het onderwijsbeleid 
van de instelling. Deze bevoegdheden komen bij de medezeggenschapsbevoegdheden die 
het personeel op grond van de Wet op de ondernemingsraden zal hebben. Het toekennen 
van deze bevoegdheden in een professioneel statuut is onvoldoende, omdat de 
mogelijkheid bestaat dat één van de partijen zich in een latere fase terugtrekt. 
Daarbij verdient het de voorkeur om extra bevoegdheden niet te laten bepalen aan de 
onderhandelingstafel van de sociale partners (door middel van een Professioneel Statuut), 
maar in een wet. Afspraken aan onderhandelingstafels kunnen in het uiterste geval zelfs 
leiden tot het toekomstige intrekken of verzwakken van bevoegdheden, bijvoorbeeld een 
omzetting van een instemmingsrecht in een adviesrecht. Dit amendement zorgt er 
derhalve voor dat het artikel over de bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad, 
artikel 4.1.4. (dat bij de tweede nota van wijziging uit het wetsvoorstel is geschrapt), 
wederom in het wetsvoorstel wordt opgenomen. Artikel 4.1.4, vierde lid, onderdeel c, is 
daarbij geschrapt. Op grond van artikel 8a.1.4, tweede lid, tweede volzin, heeft de 
ondernemingsraad namelijk met betrekking tot het medezeggenschapsstatuut het 
(sterkere) instemmingsrecht. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de SGP 
 
Artikel I, onderdeel C 
16 (Jasper van Dijk) 
Met dit amendement wordt de ondernemingsraad een instemmingsrecht verleend over de 
inzet van onder andere het onderwijzend personeel in relatie tot het aantal deelnemers aan 
het onderwijs. In de voorgaande Wet medezeggenschap onderwijs 1992 had het 
personeelsdeel van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht over de samenstelling 
van de formatie (artikel 8, eerste lid, onder b, Wet medezeggenschap onderwijs 
1992). 
Verworpen. Voor: SP en PvdD 
 
Artikel I, onderdeel C 
17 (Jasper van Dijk) 
Met dit amendement wordt de ondernemingsraad een instemmingsrecht verleend over de 
taakverdeling en taakbelasting, oftewel het taakbeleid. Onderwijskundig beleid krijgt veelal 
indirect gestalte door regeling van het taakbeleid. Dit beleid betreft ook de verhouding 
tussen het aantal lesuren en andere taken van het personeel. In de voorgaande Wet 
medezeggenschap onderwijs 1992 had het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad 
instemmingsrecht over de samenstelling van de formatie (artikel 8, eerste lid, onder h, 
Wet medezeggenschap onderwijs 1992). 
Verworpen. Voor: SP en PvdD 
 
Artikel I, onderdeel C 
18 (Jasper van Dijk) 
Met dit amendement wordt de ondernemingsraad in positie gebracht 
instemming te verlenen over de bestemming van de middelen (lees: de 
begroting van de instelling). De begroting heeft raakvlakken met vrijwel al 
het beleid van de instelling. Zo wordt onder andere het onderwijskundig 
beleid, taakbeleid en formatieplan voor een groot deel mede bepaald door 
de financiën. In de voormalige Wet medezeggenschap onderwijs 1992 was 
de medezeggenschap van de medezeggenschapsraad over de bestemming 
van de middelen gewaarborgd (artikel 7, onderdeel c, Wet medezeggenschap 
onderwijs 1992). 
Verworpen. Voor: SP en PvdD 
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Artikel I, onderdeel C 
8  19 (Jasper van Dijk) 
Dit amendement regelt dat de ondernemingsraad een instemmingsbevoegdheid krijgt over 
de invoering van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Indien een instelling daarbij 
tevens over ondernemingsraden op decentraal niveau beschikt, dienen deze voor hun 
eigen organisatorische eenheid over het instemmingsrecht te beschikken. Voor een 
toelichting van de verschillende niveaus binnen een instelling wordt verwezen naar pagina 
12 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2007–2008, 31 
266, nr. 3). 
Verworpen. Voor: SP en PvdD 
 
Artikel I, onderdeel C 
27 (Dibi) 
Veel docenten hebben goede ideeën over mogelijke onderwijsvernieuwingen voor hun 
school. Dit amendement regelt dat docenten deze initiatieven via de ondernemingsraad 
kunnen voorleggen aan het bevoegd gezag en dat het bevoegd gezag verplicht is op het 
initiatief te reageren. Zij krijgen daarmee het zelfde initiatiefrecht als de deelnemersraad. 
In het professioneel statuut wordt wel geregeld dat de professionele medewerkers binnen 
de instelling actief worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid van de 
organisatie op de terreinen waar hun beroepsuitoefening betrekking op heeft, maar dit is 
reactief. Dit amendement maakt het mogelijk om proactief te handelen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
Artikel I, onderdeel D, artikel 8a.2.2, vierde lid 
13  26 (Jasper van Dijk) 
Via dit amendement wordt de deelnemersraad in positie gebracht te adviseren over de 
bestemming van de middelen (lees: de begroting van de instelling). De begroting heeft 
raakvlakken met vrijwel al het beleid van de instelling. Zo wordt onder andere het 
onderwijskundig beleid mede bepaald door de financiën. In de voormalige Wet 
Medezeggenschap Onderwijs 1992 was de medezeggenschap van de 
medezeggenschapsraad over de bestemming van de middelen gewaarborgd (artikel 7, 
onderdeel c, WMO). Het amendement wordt gewijzigd om de bij amendement nr. 13 onder 
1° en 2° vermelde uitzonderingsmogelijkheden te schrappen. De geschrapte 
uitzonderingsmogelijkheden betreffen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV 
 
Artikel I, onderdeel D, artikel 8a.2.2, vierde lid 
14 (Jasper van Dijk) 
Met dit amendement wordt de deelnemersraad in positie gebracht om te adviseren over 
deelname aan een onderwijskundig project of experiment. Experimenten of projecten 
hebben directe invloed op de wijze waarop onderwijs wordt gegeven. In de voormalige Wet 
Medezeggenschap Onderwijs 1992 was het adviesrecht van de medezeggenschapsraad 
over deelneming aan onderwijskundige projecten of experimenten gewaarborgd. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV 
 
Artikel I, onderdeel D, artikel 8a.2.2, vierde lid 
15 (Jasper van Dijk) 
Met dit amendement wordt de deelnemersraad in positie gebracht om te adviseren waar 
het gaat over de vakantieregeling. De ondernemingsraad heeft daarover instemmingsrecht. 
De vakanties zijn ook voor de deelnemers. In artikel 7, onder n, van de voorgaande Wet 
medezeggenschap onderwijs 1992 was het adviesrecht van de medezeggenschapsraad 
over de vakantieregeling gewaarborgd. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV 
 
Artikel IV, onderdeel B 
Artikel IV, onderdeel C, 
21  25 (Dezentjé Hamming-Bluemink) 
Dit amendement wordt gewijzigd in verband met een technische aanpassing van onderdeel 
II. Het amendement regelt dat de ondernemingsraad, de deelnemersraad en de eventuele 
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ouderraad gezamenlijk het recht krijgen om één lid van de raad van toezicht voor te  
dragen op het moment dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht (Kamerstukken II 
2005/06, 30 599, nr. 2) tot wet is verheven. Deze voordracht is niet bindend. 
De ondernemingsraad, de deelnemersraad en de eventuele ouderraad kunnen ieder 
schriftelijk aan de raad van toezicht te kennen geven van de mogelijkheid een voordracht 
te doen geen gebruik te willen maken. 
Verworpen. Voor: VVD en het lid Verdonk 
 
Artikel IV, onderdeel B, 
11 (Dibi) 
Dit amendement regelt dat niet alleen de medewerkers maar ook de deelnemers het recht 
krijgen op de voordracht van één lid van de raad van toezicht op het moment dat het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van 
bestuur en raden van toezicht (Kamerstukken II 2005/06, 30 599, nr. 2) tot wet is 
verheven. In veel andere publieke sectoren (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
pensioenfondsen, woningcorporaties en zorginstellingen) hebben de gebruikers dit recht 
ook. Het versterkt de positie van de deelnemers, die immers het grootste belang hebben 
bij goed onderwijsbeleid. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk  
 
Moties 
 
20 (Biskop/Depla) met het verzoek een campagne te starten om ouders te 
informeren/stimuleren t.a.v. hun medezeggenschapsrechten 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA en 
het lid Verdonk 
 
22 (Dibi) over uitwerking voorstel wettelijke regeling inzake inspraak medewerkers, 
deelnemers en ouders bij verzelfstandiging 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD 
  
23 (Dibi) waarmee aan de ondernemingsraad instemmingsrecht wordt verleend over 
taakbeleid 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk 


