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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 12 oktober 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34458 

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 

invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 11 oktober 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De PvdA, 

GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, het CDA 

en de PVV stemden voor.  

  

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Diverse artikelen 

9  12  24 (Rog en Grasshof) over het niet opnieuw aanvangen van een maximale 

periode. 

 

Voor leraren die nog niet voldoen aan de bekwaamheidseisen van het onderwijs dat zij 

geven en om die reden op grond van de benoemingsvoorwaarden voor een maximale 

periode kunnen worden benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming lijkt het op grond 

van de sectorwetten mogelijk om deze maximale periode bij een nieuwe benoeming 

opnieuw te laten aanvangen. Dit amendement expliciteert daarom dat deze periode niet 

kan worden doorbroken door een nieuwe benoeming of tewerkstelling zonder benoeming.  

 



 

 datum 11 oktober 2016 

 blad 2 

 

 

 

Een leraar die niet voldoet aan de bekwaamheidseisen van het vak dat hij gedurende de 

maximale periode heeft gegeven, kan niet langer op grond van dezelfde 

benoemingsgrondslag worden benoemd voor dat vak. Tevens worden de schoolbesturen 

verplicht om de leraar in staat te stellen aan de bekwaamheidseisen te laten voldoen. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel C, tweede lid, artikel 31.a    

11 (Rog) waarmee recht wordt gedaan aan het leerlingvolgsysteem. 

 

Dit amendement voegt aan de wettekst toe dat leraren een zelfstandige 

verantwoordelijkheid toekomt als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties 

van leerlingen, voor zover die beoordeling niet geschiedt door het gebruik van een leerling- 

en onderwijsvolgsysteem. Dit doet volgens de indiener meer recht aan de werkelijkheid in 

het primair onderwijs waarbij scholen verplicht zijn te werken met leerling- en 

onderwijsvolgsystemen. De toetsen moeten valide, betrouwbaar en methodeonafhankelijk 

genormeerd zijn, maar het is niet de leraar die eigen toetsen maakt. 

Ingetrokken.  

 

Diverse artikelen 

10 (Bisschop) over de gevolgen van niet voldoen aan (her)registratiecriteria. 

 

Het wetsvoorstel leidt tot de situatie dat degenen die niet aan de criteria van het 

lerarenregister voldoen wel leraar kunnen blijven, maar niet als zodanig werkzaam kunnen 

zijn. Aan leraren blijft de bevoegdheid verleend tot het geven van onderwijs, terwijl tegelijk 

het dragen van de verantwoordelijkheid voor dat onderwijs ontzegd wordt. 

Ondergetekende vindt die tegenstrijdige situatie ongewenst. Met dit amendement wordt 

geregeld dat de vereisten voor bevoegdheid en benoeming rekening houden met de criteria 

van het lerarenregister. 

Wanneer de bekwaamheid van leraren door het niet voldoen aan de (her)registratiecriteria 

ter discussie is gesteld, raakt dat volgens ondergetekende onvermijdelijk ook de 

benoeming van leraren. Immers, de bekwaamheid die op basis van het diploma 

verondersteld werd, blijkt dan niet meer voldoende aanwezig. De bevoegdheid om 

schoolonderwijs te geven en de mogelijkheid om leraren te benoemen kan daarom niet aan 

de orde zijn wanneer leraren niet voldoen aan de criteria van het register. Wanneer leraren 

om onderwijsinhoudelijke redenen niet langer zorg mogen dragen voor het onderwijs ligt 

het ongewijzigd voortzetten van de benoeming voor het geven van onderwijs niet voor de 

hand. Indien het bevoegd gezag de arbeidsrelatie volledig zou willen verbreken, is het aan 

de rechter om te beoordelen of daarvoor voldoende grond bestaat.   

Verworpen. Voor: 50PLUS, Klein, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de 

Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 
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Diverse artikelen 

22  25 (Beertema) over het opnemen van (adjunct)schoolleiders in het register. 

 

Dit amendement regelt dat ook (adjunct)schoolleiders in het register worden opgenomen. 

Ondanks het feit dat er slechts bekwaamheidseisen zijn voor schoolleiders en er dus sprake 

is van een aangepaste systematiek, vindt de indiener het verstandig alle registers onder 

het ene dak van de nieuwe onderwijscoöperatie te brengen en niet langer de registers van 

(adjunct)schoolleiders te laten ressorteren onder de sociale partners. De indiener is van 

mening dat de registers en het beroepsstatuut zich met meer bezighouden dan 

arbeidsrecht en cao's. Leraren en schoolleiders delen dezelfde onderwijsmissie en zijn dus 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. De schoolleider registers en het lerarenregister 

samenbrengen in de Onderwijscoöperatie doet daar recht aan. 

Verworpen. Voor: de SP, 50PLUS, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de 

PVV. 

 

 

Moties 

 

13  23 (Grashoff en Ypma) over een plan van aanpak om het lerarentekort in alle 

onderwijssectoren op te lossen. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

19 (Van Meenen en Bisschop) over inbedden van het lerarenregister in een breed 

verbeterprogramma. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

de SGP, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

14  27 (Bruins) over het waarborgen van de privacy van leraren. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP en de ChristenUnie. 

 

15 (Bruins) over geen hindernissen voor het werven van zij-instromers, praktijk- en 

ervaringsdeskundigen en vakmensen. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

16 (Straus c.s.) over de Onderwijscoöperatie als een breed gedragen beroepsorganisatie. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep 

Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

17 (Rog) over een nieuwe verklaring omtrent het gedrag bij herregistratie. 

Aangehouden. 

 

18 (Rog c.s.) over beoordelen van nascholingsactiviteiten door lerarenteams. 

Aangehouden. 
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20 (Jasper van Dijk c.s.) over een draagvlakmeting onder leraren.  

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de 

SGP en de ChristenUnie. 

 

21 (Ypma) over instructeurs en onderwijsassistenten in het po en het vo apart opnemen in 

het lerarenregister.    

Aangenomen. Voor: de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP en het CDA. 


