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34 010 Wijziging van de Wet op het voortgezet 
onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet 
medezeggenschap op scholen en de Wet 
voortgezet onderwijs BES ter modernisering en 
vereenvoudiging van de normen voor 
onderwijstijd in het voortgezet onderwijs 

Nr. 7 HERDRUK1  AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN MEENEN 
Ontvangen 3 december 2014 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 6g als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt «5.700» vervangen door: 5.340. 

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «4.700» vervangen door: 4.400. 

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «1.700» vervangen door: 1.580. 

4. In het derde lid wordt 3.700 vervangen door: 3.460. 

5. In het vierde lid wordt 3.700 vervangen door: 3.460 

II

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd: 

1. Na de aanhef wordt ingevoegd: 

 A
 

2. In artikel 12a, eerste lid, wordt «5.700» vervangen door: 5.340. 
 

3. In artikel 12a, tweede lid, onderdeel a, wordt «4.700» vervangen door: 
4.400. 
 

4. In artikel 12a, tweede lid, onderdeel b, wordt «1.700» vervangen door: 
1.580. 
 

1 Herdruk i.v.m. herstel van een omissie.
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5. In artikel 12a, derde lid, wordt 3.700 vervangen door: 3.460. 
 

6. In artikel 12a, vierde lid wordt 3.700 vervangen door: 3.460 

Toelichting  

Scholen hebben momenteel de ruimte om van de verplichte 1.000 uren 
onderwijstijd per jaar 60 uren in te zetten als maatwerkuren. Het 
wetsvoorstel schrapt deze maatwerkuren, zonder dat duidelijk is in 
hoeverre de huidige invulling van de maatwerkuren in de nieuwe situatie 
kan worden gecontinueerd. Het risico bestaat dat het voor scholen juist 
complexer wordt om aan de urennorm te kunnen voldoen. In de praktijk 
blijkt nu reeds dat het complex is om de invulling van de maatwerkuren te 
verantwoorden en te controleren. Dit amendement zorgt er daarom voor 
dat de urennorm enkel ziet op het onderwijsprogramma dat voor alle 
leerlingen gelijk is. De urennorm wordt dientengevolge verlaagd met het 
aantal uren maatwerk. Het amendement laat uiteraard onverlet dat de 
school verantwoordelijk blijft voor het realiseren van maatwerk in het 
onderwijsaanbod. Enkel het toezicht op het aantal uren maatwerk vervalt, 
niet het toezicht of de aard en de intensiteit van het maatwerk toereikend 
is. 

Bisschop
Van Meenen
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