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Betreffende wetsvoorstel: 
 
32531 
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met 
de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer.  
SP, PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen 
8  18 (Dijkgraaf) 
Volgens nadere toelichting van de regering geeft de maatschappelijke stage 
geen concrete invulling aan de wettelijke opdracht tot burgerschapsvorming. 
De maatschappelijke stage is een nieuwe wettelijke opdracht voor het 
onderwijs. Ondergetekende is van mening dat scholen niet met nieuwe 
maatschappelijke taken belast moeten worden. Bovendien kan de 
maatschappelijke stage moeilijk anders gezien worden dan als uitwerking van 
de wettelijke burgerschapsopdracht. Daarmee is de didactische vrijheid van 
scholen in het geding. Scholen moeten de vrijheid hebben te kiezen voor de 
maatschappelijke stage. Dit amendement voorziet daarom in een facultatieve 
regeling van de maatschappelijke stage. 
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, D66 en de SGP 
 
Artikel I, onderdeel B, artikel 6f 
11 (Van der Ham) 
Met dit amendement wordt geregeld dat de maatschappelijke stage niet meetelt als 
«onderwijstijd». De indiener is van mening dat de maatschappelijke stage niet ten koste 
mag gaan van het aantal echte lessen dat scholen voor hun leerlingen moeten organiseren. 
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks en D66 
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Artikel I, onderdeel D, artikel 22, derde lid, onder a 
10 (Voordewind) 
De indiener wil met dit amendement bewerkstelligen dat scholen de maatschappelijke 
stage binnen een vastgestelde bandbreedte kunnen meerekenen voor de onderwijstijd, 
conform het aantal uren waartoe ze zouden worden verplicht in het wetsvoorstel zoals dat 
in september 2009 is aangekondigd door de minister van OCW. Het amendement borgt het 
in het wetsvoorstel vastgelegde minimaal aantal uren voor alle betrokken leerlingen (30 
klokuren), maar houdt rekening met eventuele wensen van scholen, leerlingen en 
aanbieders van stages om meer uren aan de maatschappelijke stage te besteden binnen 
het onderwijscurriculum.  
Het amendement doet recht aan scholen die in anticipatie op de beoogde inwerkingtreding 
van het wetsvoorstel per 1 augustus 2011, zoals dat voorlag in september 2009, al 
voortvarend zijn begonnen met het aanbieden van maatschappelijke stages voor 
respectievelijk 48 uur (op het VMBO en het Praktijkonderwijs), 60 uur (op de HAVO) en 72 
uur (op het VWO) en er pas sinds 7 oktober 2010 kennis van hebben kunnen nemen dat 
het aantal uren dat wordt bekostigd én meegerekend kan worden voor de onderwijstijd zou 
worden teruggeschroefd naar 30 uur.  
Het amendement biedt scholen de ruimte om meer uren maatschappelijke stage aan te 
bieden, de bekostiging blijft gebaseerd op het minimum van 30 uur. 
Verworpen. Voor: SP, de ChristenUnie en het CDA 
 
Moties 
 
12 (Van der Ham) over verwijzing naar wetenschappelijke literatuur 
Verworpen. Voor: PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 
 
13 (Van der Ham) over onderwijstijd voor maatschappelijk stage  
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks en D66 
 
14 (Biskop c.s.) over maatschappelijke stage in de Tweede Kamer 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
15 (Kooiman) over geen extra bemiddelingskosten 
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA en 
de PVV 
 
16 (Kooiman) over besteding van de middelen voor maatschappelijke stage  
Verworpen. Voor: SP, de PvdD en de PVV 
 
17 (Çelik) over een gedifferentieerde bekostiging 
Verworpen. Voor: PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de PVV 
 


