
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
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 21 januari 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33971 

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

het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het 

registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 20 januari 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, het 

CDA, de VVD, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de 

SP stemden voor.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel 3  

Artikel II, artikel 164a, lid 2a en lid 2b 

Artikel III, onderdeel 2 

9 (Straus) dat regelt dat het registeren van het ontwikkelingsperspectief alleen tijdelijk 

toegestaan is. 

 

Indiener beoogt met dit amendement het registeren van het ontwikkelingsperspectief 

alleen tijdelijk toe te staan. Deze registratieverplichting verloopt zodra registratie niet 

langer noodzakelijk is voor het functioneren van het stelsel van passend onderwijs. 

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

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Van Vliet en de PvdD. 



 

 datum 21 januari 2015 

 blad 2 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, derde onderdeel 

Artikel III, onderdeel 2, subonderdeel j 

7  8 (Bisschop) waarmee de registratie van ontwikkelingsperspectieven in het reguliere 

onderwijs komt te vervallen tenzij de leerling voorafgaand ingeschreven stond aan het 

speciaal onderwijs. 

 

Het wetsvoorstel verplicht scholen om in alle gevallen het ontwikkelingsperspectief van 

leerlingen te registreren in het basisregister onderwijs. De inspectie heeft echter geen 

inzicht in de inhoud en de achtergrond van de ontwikkelingsperspectieven. Gezien de grote 

inhoudelijke  variëteit aan ontwikkelingsperspectieven ziet ondergetekende die registratie 

in het reguliere onderwijs niet als zinvol. De onderbouwing ontbreekt dat dit een 

betrouwbare indicator voor het toezicht is.  

Dit amendement schrapt daarom onnodige administratieve lasten voor het reguliere 

onderwijs. Het amendement behoudt enkel de verplichtingen om het 

ontwikkelingsperspectief te registreren bij leerlingen die de overstap maken vanuit het 

speciaal (basis)onderwijs en de registratie van leerlingen die geplaatst worden op een 

orthopedagogisch-didactisch centrum. Voor het overige biedt een kwalitatieve inschatting 

van de inspectie op basis van de onderzoeken bij scholen in het samenwerkingsverband 

een adequater en tevens minder belastende werkwijze om de ontwikkeling van passend 

onderwijs te volgen. 

Verworpen. Voor: de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 

50PLUS en de PvdD. 


