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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 Datum 30 november 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32640 

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

onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 29 november 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, 

CDA en PVV stemden voor. 

 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel III, onderdeel A, artikel 6f 

Artikel IVB, onderdeel A, artikel 12a 

26  27  28 (Beertema) 

Met dit amendement handhaaft de indiener de bestaande 1040-urennorm. Hij wil daarmee 

de geleidelijke teruggang van het aantal lesuren tot staan brengen. Met dit amendement 

wordt tegelijkertijd meer ruimte geboden om binnen de urennorm onderwijs te verzorgen 

voor achterstandsleerlingen, excellente leerlingen en andere specifieke groepen leerlingen. 

In beginsel is dit maatwerkonderwijs toegankelijk voor alle leerlingen.  

Door de 1040-urennorm op deze wijze te handhaven kunnen onderwijsachterstanden 

worden weggewerkt, wat de onderwijskwaliteit ten goede komt. 

Aangenomen. Voor: VVD, CDA en PVV. 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel III, onderdeel A, artikel 6f 

Artikel IVB, onderdeel A, artikel 12a 

15 (Celik/Van Dijk) 

Met dit amendement bewerkstelligen de indieners dat de onderwijstijd alleen de tijd is die 

een leerling actieve begeleiding ontvangt. Onder actieve begeleiding verstaan de indieners 

niet alleen het onderwijzen van de leerling, maar ook de begeleiding die een leerling 

tijdens een (maatschappelijke) stage ontvangt. De indieners willen met de formu-lering 

actieve begeleiding de zogenaamde «ophokuren» nadrukkelijk uitsluiten van de 

onderwijstijd. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en D66. 

 

Artikel III, onderdeel A 

Artikel IVB, onderdeel A 

10  30 (Dijkgraaf/Ortega-Martijn)  

De Commissie Onderwijstijd onderkent het belang van meer rooster-vrije dagen voor het 

plannen van scholingsactiviteiten. In praktijk is al sprake van tien roostervrije dagen, 

zonder dat dit problemen oplevert voor het realiseren van de onderwijstijd. Indieners zijn 

van mening dat dit aantal daarom in de wet moet worden verankerd. Aanvullend kan 

worden besloten in het Inrichtingsbesluit een week zomervakantie te vervangen door vijf 

roostervrije dagen, ten einde de onderwijstijd beter te spreiden. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie. 

 

Artikel III, onderdeel G 

Artikel IV, onderdelen B en C 

Artikel IVB, onderdeel G 

Artikel IV, artikelen IVE en IVF 

8  11 (Smits) 

Dit amendement conserveert de huidige bepalingen uit de WVO en het Instellingsbesluit 

WVO zoals deze nu luiden. Dientengevolge verandert er voor leerlingen niets aan de lengte 

van de zomervakantie. De CAO voor docenten volgt nu de vakanties voor leerlingen, 

waardoor ook voor leraren niets verandert aan de zomervakantie. Het inkorten van de 

zomervakantie van voor het voortgezet onderwijs zal de werkdruk voor leraren niet 

verminderen en het lerarenberoep onaantrekkelijker maken. Met dit amendement blijft de 

zomervakantie in het voortgezet onderwijs onveranderd zeven weken duren. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks. 
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Artikel III, onderdeel J 

Artikel IV, onderdeel K 

Artikel IVC, onderdeel C 

12  14 (Celik) 

Het onderhavige wetsvoorstel zou in principe betekenen dat leraren ten opzichte van de 

bestaande feitelijke situatie achteruitgaan in hun arbeidsvoorwaarden door de reductie van 

het aantal zomervakantie-weken. De afgesloten CAO blokkeert dit en dat is ook 

begrijpelijk. Als je immers voor de docenten de bestaande arbeidsvoorwaarden (lengte 

zomervakantie) verslechtert, dan wordt de bekostiging toereikend om het wetsvoorstel te 

realiseren. Maar de arbeidsvoorwaarden worden in de CAO gehandhaafd. Dus dan wordt de 

bekostiging een probleem, zeker bij het toch al soms onvermijdelijke en soms wenselijke 

verzuim. De bekostiging van het onderwijs houdt namelijk op dit moment geen rekening 

met daadwerkelijke verzuimvervanging, terwijl verzuim door docenten soms onvermijdelijk 

is doordat zij nu eenmaal wel eens ziek worden en verzuim soms zelfs wenselijk is ten 

behoeve van nascholing. Scholen moeten zich extra personeelsformatie kunnen 

veroorloven om verzuim op te kunnen vangen. Met dit amendement wordt de minister een 

zorgplicht opgelegd die moet leiden tot een goede bekostiging voor verzuimvervanging. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 

 

Artikel IVC, onderdeel A 

9  13 (Van der Ham) 

Met dit amendement wordt geregeld dat de maatschappelijke stage niet meetelt als 

onderwijstijd. De indiener is van mening dat de maatschappe-lijke stage niet ten koste 

mag gaan van het aantal echte lessen dat scholen voor hun leerlingen moeten organiseren. 

Verworpen. Voor: D66 

 
 
Moties 
 

16 (Van der Ham en Biskop) over meetellen van lesuren op hoger onderwijs niveau 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

17  31 (Biskop) over pilots met 52 weken per jaar lesgeven 

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

CDA.  

 

18 (Biskop) over de medezeggenschapsraad van ouders en leerlingen 

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

 

19 (Jasper van Dijk en Smits) over onderwijsbevoegdheid 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 

20 (Jasper van Dijk en Smits) over verantwoordelijkheid onderwijspersoneel 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks. 

 

 



 

 Datum 10 november 2011 

 blad 4 

 

 

21 (Ortega-Martijn) over uitdagend en inspirerend onderwijs 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

22 (Ortega-Martijn) over BES-wetgeving 

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

 

23 (Klaver) over de mogelijkheid om zich tot de inspectie te wenden 

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

 

24 (Klaver) over evaluatie van de verkorting van de zomervakantie 

Verworpen. Voor: GroenLinks en D66. 

 

25 (Beertema) over handhaven 1040 urennorm 

Ingetrokken. 


