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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 19 december 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33948 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het 

bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het 

beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs)  

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer.  De PVV, 

de Groep Bontes/Van Klaveren, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, 

D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, na onderdeel B 

Artikel III, voor onderdeel A 

9 (Jadnanansing en Van Meenen) waarmee in het MBO deelnemers worden betrokken bij 

de beoordeling van de onderwijskwaliteit. 

 

Het is logisch dat de mening van MBO-studenten een rol krijgt in de kwaliteitszorg. Hoewel 

in de praktijk de JOB-monitor sinds 2014 wordt gebruikt door alle MBO-instellingen, is het 

nu tijd om een stap verder te zetten door te formaliseren dat studenten ook op niveau van 

vakken en docenten kunnen evalueren. Dit amendement regelt dat net als in het hoger 

onderwijs ook op het MBO studenten (deelnemers) worden betrokken bij de beoordeling 

van de onderwijskwaliteit. 

Aangenomen. Voor: CDA, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

de PvdA, de PvdD en de SP. 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

 

Artikel I, onderdeel B 

8 (Van Meenen) dat regelt dat de zorgplicht voor doelmatigheid en arbeidsmarktperspectief 

ook geldt voor niet-bekostigde diploma-erkende opleidingen. 

 

Dit amendement regelt dat de zorgplicht voor doelmatigheid en arbeidsmarktperspectief 

geldt voor alle opleidingen, dus ook voor niet-bekostigde diploma-erkende opleidingen. Ten 

eerste omdat ook niet-bekostigde diploma-erkende opleidingen moeten opleiden voor de 

arbeidsmarkt. Ten tweede omdat hiermee wordt voorkomen dat doelmatige spreiding van 

bekostigde diploma-erkende opleidingen wordt tegengewerkt door de spreiding van niet-

bekostigde diploma-erkende opleidingen. Op die manier vindt er dus een doelmatige 

spreiding plaats van alle diploma-erkende opleidingen. 

Ingetrokken. 

 

 

Artikel I, onderdelen F, G en H 

12 (Rog) waarmee de bevoegdheid van de Minister tot het ontnemen van rechten aan een 

opleiding bij het niet naleven van de zorgplichten vervalt. 

 

Dit amendement regelt dat de bevoegdheid van de Minister tot het ontnemen van rechten 

aan een opleiding bij het niet naleven van de zorgplichten, vervalt.  

De indiener is van mening dat deze wettelijke bevoegdheid niet nodig is gezien de overige 

bestaande bevoegdheden van de Minister ten aanzien van het (deels) intrekken van de 

bekostiging en het ontnemen van de diplomabevoegdheid. 

Hierdoor is naar mening van de indiener met dit onderdeel van het wetsvoorstel niet 

voldaan aan het vereiste van de Commissie Dijssel-bloem dat de noodzaak van nieuwe 

wet- en regelgeving moet worden aangetoond. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie en de SGP. 

 

Moties 
 
10 (Lucas) het private aanbod meewegen bij het bepalen van macrodoelmatigheid. 

Ingetrokken. 

 

11 (Jasper van Dijk) over een voorstel voor een licentiesysteem. 

Aangehouden. 


