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

 
 datum 3 juli 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35354 
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet 
onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging 
voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs 
(vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer. 
 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel GG, onder 2 
10  13 ( Westerveld) over zware voorhang bij de regeling over aanvullende bekostiging 
van geïsoleerde scholen.  
 
De indiener wil met dit amendement regelen dat de Staten-Generaal op de hoogte worden 
gehouden van de inhoud van de ministeriële regeling voor de structurele aanvullende 
bekostiging voor geïsoleerde vo-scholen [of een wijziging daarvan]. In de nota naar 
aanleiding van het verslag (kst. 35354, nr. 6) geeft de regering aan dat bewust is gekozen 
om de regeling voor geïsoleerde scholen middels een aanvullende bekostigingsregeling te 
doen en niet in de basisbekostiging. "In de basis wil de regering gelijke leerlingen gelijk 
bekostigen. Die basis is voor alle scholen hetzelfde." De indieners kunnen zich vinden in 
deze uitleg, maar willen via een voorhangprocedure wel mogelijk kunnen bijsturen op deze 
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regeling. Deze bekostiging is cruciaal voor het voortbestaan van vo-scholen in krimpregio’s 
in Nederland en dus is het belangrijk dat deze voorgelegd wordt aan de beide Kamers. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, PvdD, GroenLinks, DENK, 50PLUS, Krol/Van 
Kooten-Arissen, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga. 
 
Toevoeging lid in artikel I, onderdeel F, aan het voorgestelde artikel 82 
12 (Rog en Van Meenen) over een grondslag voor aanvullende bekostiging voor brede 
scholengemeenschappen. 
 
Vestigingen met het volledige aanbod van vbo tot en met vwo, van brugklas tot en met 
eindexamen, kunnen een bijdrage leveren aan het tegengaan van segregatie en een betere 
doorstroom van leerlingen in hetzelfde schoolgebouw. 
 
Met dit amendement wordt een grondslag gecreëerd om, binnen het totaal bedrag van de 
bekostiging voor het voortgezet onderwijs, op het niveau van algemene maatregel van 
bestuur aanvullende bekostiging voor vestigingen met een breed onderwijsaanbod vast te 
leggen. Alleen vestigingen waarop het volledige aanbod van vbo tot en met vwo, van 
brugklas tot en met eindexamen, is georganiseerd, komen voor deze aanvullende 
bekostiging in aanmerking. Dat zijn op dit moment ca. 75 vestigingen. Er wordt gedacht 
aan aanvullend een bedrag van ca. € 200.000,- per vestiging. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, 
D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
  
Subamendement 16 (Van den Hul) over een verplichte amvb met voorhang. 
 
Dit subamendement regelt dat de algemene maatregel van bestuur zoals voorgesteld in 
amendement 35054 nr. 12, waarin nadere regels worden gesteld aan de bekostiging van 
brede scholengemeenschappen, door de regering verplicht moet worden vastgesteld en 
middels een voorhangprocedure moet worden voorgelegd aan de Staten-Generaal. Met 
deze algemene maatregel van bestuur worden brede scholengemeenschappen aanvullend 
bekostigd. Deze scholen dragen bij aan betere op-, door- en afstroommogelijkheden, 
gelijke kansen en het tegengaan van segregatie in het onderwijs.  
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen, D66, VVD, CDA en de ChristenUnie. 
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Verworpen en ingetrokken amendementen 
 
Toevoeging lid in artikel I, onderdeel F, aan het voorgestelde artikel 82 
14 (Kwint) over een grondslag voor aanvullende bekostiging i.v.m. achterstandsleerlingen. 
 
Het lerarentekort is vooral pijnlijk zichtbaar op scholen met veel achterstandsleerlingen. 
Juist op deze scholen zijn voldoende ervaren leraren en schoolleiders nodig, zoals ook de 
Onderwijsraad adviseert. Vanwege het ontbreken van structurele extra financiële middelen 
vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de kwaliteit op deze 
scholen te waarborgen, is de indiener genoodzaakt om te zoeken naar mogelijkheden 
binnen de bestaande bekostiging. Dit amendement regelt daarom een nieuwe parameter 
voor extra bekostiging voor scholen met een bepaald percentage achterstandsleerlingen. 
Hiermee kunnen scholen bijvoorbeeld leraren structureel meer betalen. Hiermee kan de 
kwaliteit van scholen die te kampen hebben met veel achterstandsproblematiek verbeterd 
worden. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-
Arissen en de PVV. 
 
Invoegen artikel na artikel 81 
11 (Van den Hul) over handhaven van het bekostigingsvoordeel voor brede scholen. 
 
Het onderhavige wetsvoorstel beoogt de bekostiging van het voortgezet minder complex te 
maken door van ruim 40 bekostigingsparameters terug te gaan naar 4. De indiener stelt 
echter voor om de parameter of  het een brede scholengemeenschap betreft, te 
handhaven, juist omdat brede scholengemeenschappen door betere op-, door- en 
afstroommogelijkheden bijdragen aan gelijke kansen in het onderwijs.  
Ingetrokken.  
 
 
Motie 
15 (Westerveld) over het monitoren van de gevolgen van het bekostigingsmodel voor 
brede schoolgemeenschappen en segregatie. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van 
Kooten-Arissen, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
 


