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De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

22 juni 2020

Betreffende wetsvoorstel:
35145
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet
educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het
registervoorportaal

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 22 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66,
de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga.
Tegen: VVD en ChristenUnie.
De fractie van het CDA wenst geacht te worden tegen dit wetsvoorstel te hebben
gestemd.

Aangenomen amendementen
Diverse artikelen
7  8  9 (Kwint) over het handhaven van het professioneel statuut
Elke school is verplicht om een professioneel statuut te hebben. In zijn huidige vorm
schrapt het onderhavige wetsvoorstel niet alleen het lerarenregister uit de
onderwijswetten, maar ook de bepalingen over het professioneel statuut. In het
professioneel statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele
ruimte van de leraren. Het regelt onder meer de zeggenschap van de leraren over de
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inhoud van de lesstof, de middelen die daarbij worden gebruikt en de manier waarop de
lesstof wordt aangeboden. Dit professioneel statuut staat los van het lerarenregister. Dit
amendement regelt dat de verplichting om het professioneel statuut op te stellen
gehandhaafd blijft.
Met algemene stemmen aangenomen.
ARTIKEL VII
11  12 (Van der Staaij) over inwerkingtreding per de eerstvolgende 1 januari of 1
augustus volgend op de plaatsing in het Staatsblad
Het voorstel omtrent het lerarenregister is tot wet verheven, maar voor het meest
wezenlijke deel niet ingevoerd. In de huidige situatie bepaalt het kabinet het moment van
invoering van de werking van het register. Daarmee blijft het voor de onderwijssector, en
in het bijzonder voor leraren, onduidelijk en onzeker of en wanneer het lerarenregister
wordt ingevoerd. Dit amendement neemt deze onzekerheid weg als het gaat om de
afschaffing van het register, door te bepalen dat de wet in werking treedt met ingang van
de eerstvolgende 1 januari indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst wordt
uitgegeven na 31 juli van een kalenderjaar, dan wel de eerstvolgende 1 augustus indien de
uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst plaatsvindt op of voor 31 juli van
een kalenderjaar.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie
Den Haan, D66, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga.

