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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 6 januari 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31411 Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet 

op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College 

voor examens) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel 2 
14 (Jan de Vries c.s.) 
De indieners beogen met dit amendement het College voor examens ook te belasten met 
de taken die samenhangen met de beoogde centrale  examens in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo), zoals ook de Onderwijsraad heeft geadviseerd. De regering heeft 
de centrale examinering in het mbo aangekondigd in de brief van 28 april 2008 
(Kamerstukken II 2007/08, 27 451, nr. 88). De wijzigingen bieden nu reeds een grondslag 
om taken aan te wijzen die het College voor examens in dit kader gaat uitvoeren. 
In onderdeel A wordt geëxpliciteerd dat artikel 2, tweede lid, alleen ziet op de centrale 
examens voortgezet onderwijs en de centrale examens voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs. De grondslag voor het College voor examens om taken te gaan 
uitvoeren op het gebied van centrale examinering in het beroepsonderwijs wordt  
opgenomen in artikel 2a (zie onderdeel B). Onderdeel C wijzigt tenslotte de Wet educatie 
en beroepsonderwijs: artikel 7.4.3a van laatstgenoemde wet biedt de grondslag om 
onderdelen van beroepsopleidingen aan te wijzen en voorschriften te geven over de 
examinering daarvan. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
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Artikel 2 

13 (Besselink / Jan de Vries) 
Aan artikel 2 van het wetsvoorstel College voor examens wordt een nieuw lid toegevoegd. 
Dit lid bepaalt dat aan de regelgevende taken van het college op het terrein van regels 
voor de omzetting van de scores in cijfers, van syllabi en van het examenprogramma 
Nederlands als tweede taal goedkeuring van de minister is gekoppeld. Hiermee wordt 
nadrukkelijker invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid van de minister voor het 
examenstelsel en voor de kwaliteit en inhoud van de examenprogramma’s. 
Aangenomen met algemene stemmen. 

 

Artikel 3 

12 (Jan de Vries / Besselink) 

Een voordrachtsrecht van de representatieve onderwijsorganisaties kan in de ogen van de 

indieners strijdig zijn met de noodzakelijke onafhankelijkheid  van de leden en 

plaatsvervangende leden van het college. De voorgestelde wijziging in artikel 3 dient om 

nadrukkelijker de onafhankelijkheid van de leden en de plaatsvervangende leden van het 

college te  verankeren, waarbij de minister ook zorg dient te dragen voor voldoende 

draagvlak voor zijn benoemingen bij de representatieve onderwijsorganisaties. 

Aangenomen met algemene stemmen. 


