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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 17 december 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34010 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet 

medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en 

vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 16 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep 

Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden 

voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Diverse artikelen 

8  9 (Van Meenen en Bisschop) waarmee flexibilisering van onderwijsdagen 

bewerkstelligd wordt. 

 

De indieners zijn van mening dat het onwenselijk is in de wet vast te leggen dat op ten 

minste 189 dagen onderwijs moet worden gegeven. Het aantal uren onderwijstijd is 

volgens hen de belangrijkste waarborg, die in de wet opgenomen dient te worden. Binnen 

deze urennorm is meer flexibiliteit nodig. Met de 189 onderwijsdagen resteren naast de 

vakanties en feestdagen namelijk slechts 12 roostervrije dagen, die voor een belangrijk 

deel reeds aan organisatorische activiteiten besteed moeten worden.  



 

 datum 17 december 2014 

 blad 2 

 

 

In het kader van kwaliteitsverbetering kan het door scholen bijvoorbeeld wenselijk geacht 

worden meer vrije dagen te plannen voor gezamenlijke voorbereiding van het onderwijs 

binnen lerarenteams. De indieners vinden dat de wet hieraan niet op voorhand 

beperkingen moet aanbrengen, indien de betrokken geledingen met het voornemen 

hebben ingestemd. Met een beperkter aantal verplichte onderwijsdagen kan ook 

voorkomen worden dat telkens een alternatief aantal dagen moet worden vastgesteld 

wanneer het schooljaar korter of langer duurt.  

 

Dit amendement continueert daarom de huidige wettelijke regeling, die een grondslag 

biedt om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften te stellen inzake 

dagen waarop geen onderwijs gegeven behoeft te worden. Het amendement sluit verder 

aan bij het voornemen van de regering om het aantal roostervrije dagen niet langer in de 

wet te regelen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de 

dagen waarop geen onderwijs behoeft te worden gegeven, behoudens de landelijk 

vastgestelde vakanties. Het bevoegd gezag is verder verplicht in de schoolgids aan te 

geven op hoeveel dagen geen onderwijs wordt verzorgd. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel A, artikel 6g 

Artikel IV 

7 (Bisschop en Van Meenen) dat regelt dat de urennorm verlaagd wordt met het aantal 

uren maatwerk 

 

Scholen hebben momenteel de ruimte om van de verplichte 1.000 uren onderwijstijd per 

jaar 60 uren in te zetten als maatwerkuren. Het wetsvoorstel schrapt deze maatwerkuren, 

zonder dat duidelijk is in hoeverre de huidige invulling van de maatwerkuren in de nieuwe 

situatie kan worden gecontinueerd. Het risico bestaat dat het voor scholen juist complexer 

wordt om aan de urennorm te kunnen voldoen. In de praktijk blijkt nu reeds dat het 

complex is om de invulling van de maatwerkuren te verantwoorden en te controleren. Dit 

amendement zorgt er daarom voor dat de urennorm enkel ziet op het onderwijsprogramma 

dat voor alle leerlingen gelijk is. De urennorm wordt dientengevolge verlaagd met het 

aantal uren maatwerk. Het amendement laat uiteraard onverlet dat de school 

verantwoordelijk blijft voor het realiseren van maatwerk in het onderwijsaanbod. Enkel het 

toezicht op het aantal uren maatwerk vervalt, niet het toezicht of de aard en de intensiteit 

van het maatwerk toereikend is. 

Ingetrokken. 

 

 

Moties 

 

10 (Ypma en Van Meenen) over een onderzoek naar het nut van een urennorm. 

Ingetrokken. 


