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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 Datum 6 oktober 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31997 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de 

Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met 

volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs   

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 4 oktober 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel E 

Artikel II, onderdeel G 

Dit amendement regelt dat ondanks de decentralisatie de rechtspositie van medewerkers in 

het primair onderwijs wordt gewaarborgd en wordt voorkomen dat voor personeel van 

openbare scholen de arbeidsvoorwaarden niet minder mogen zijn dan voor personeel van 

bijzondere scholen.  

Leraren die werkzaam zijn bij een school voor openbaar onderwijs, zullen niet onder een 

CAO vallen wanneer hun werkgever niet is aangesloten bij de PO-Raad. Zij behouden hun 

status van ambtenaar en vallen daarmee niet onder CAO-recht. Dit amendement regelt dat 

ondanks de decentralisatie de rechtspositie van medewerkers in het primair onderwijs 

wordt gewaarborgd. Het voorkomt dat voor personeel van openbaar onderwijs de 

arbeidsvoorwaarden niet minder zullen worden dan voor personeel van bijzonder 

onderwijs. 

Verworpen. Voor: SP en PvdD. 



 

 Datum 6 oktober 2011 

 blad 2 

 

 

Moties 
 

12 (Dijsselbloem/Van der Ham) over decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het 

primair onderwijs 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA. 

 

 


