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Besluit van 6 juli 2016, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van een 
onderdeel van de Wet subsidiëring landelijke 
onderwijsondersteunende activiteiten 2013 
(Stb. 2013, 438) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van 4 juli 2016, nr. WJZ/1018046(3858), directie Wetgeving en 
Juridische Zaken; 

Gelet op artikel 14 van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsonder-
steunende activiteiten 2013; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet subsidiëring landelijke 
onderwijsondersteunende activiteiten 2013 treedt in werking met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit 
wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2014. 

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 6 juli 2016 
Willem-Alexander 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
S. Dekker 

Uitgegeven de elfde augustus 2016 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Op 1 augustus 2014 is artikel 9b van de Wet op het primair onderwijs 
(WPO) in werking getreden. Dat artikel verplicht het bevoegd gezag om 
een eindtoets af te nemen bij de leerlingen in groep 8 van de basisschool. 
Daarbij kan het bevoegd gezag ervoor kiezen om de centrale eindtoets af 
te nemen, die door het College voor toetsen en examens om niet wordt 
aangeboden. 

Bij het tot stand komen van de Wet subsidiëring landelijke onderwijson-
dersteunende activiteiten 2013 (Wet SLOA 2013) was al voorzien in een 
bepaling die regelde dat het ontwikkelen van de centrale eindtoets een 
wettelijke taak van Stichting Cito zou worden. 

Bij de inwerkingtreding van de Wet SLOA 2013 werd al in de toelichting 
bij het inwerkingtredingsbesluit aangekondigd dat artikel 3, eerste lid, 
onderdeel a, van de wet in werking zou treden op het moment dat artikel 
9b van de WPO in werking trad. Ook bij het tot stand komen van de Wet 
van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair 
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens 
in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van 
een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigings-
voorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor 
basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onder-
wijsvolgsysteem primair onderwijs) was het de uitdrukkelijke bedoeling 
van de wetgever om artikel 9b van de WPO en artikel 3, eerste lid, 
onderdeel a, van de Wet SLOA 2013 tegelijk in werking te laten treden. 

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet SLOA 2013 is echter tot op 
heden niet in werking getreden. Om dat verzuim te herstellen en recht te 
doen aan de bedoeling van de wetgever, treedt het artikel op de dag na 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad in werking, en werkt het terug 
tot 1 augustus 2014. 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
S. Dekker
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