
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 december 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34402 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van 

de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een 

technische aanpassing 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel  

Het wetsvoorstel is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel B, artikel 7.4.5, na het zevende lid 

Artikel II, onderdeel B, artikel 7.4.7 na het zevende lid 

8 (Van der Ree) over een lid uit de beroepspraktijk in de examencommissie. 

  

De indiener is van mening dat minimaal één lid van de examencommissie afkomstig moet 

zijn uit of namens het regionale afnemend beroepenveld. De praktijk kennis die dit lid 

heeft, kan een waardevolle bijdrage zijn aan een examencommissie. Bovendien vergroot 

dat het commitment van het regionale afnemend beroepenveld. De regering merkt zelf in 

de nota naar aanleiding van verslag op dat zij de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij 

examinering stimuleert en positief is over het opnemen van een vertegenwoordiger van het 

bedrijfsleven in de examencommissie.   



 

 datum 21 december 2016 

 blad 2 

 

 

De indiener ziet graag dat dit bij alle opleidingen het geval wordt. Het blijft aan het 

bevoegd gezag om binnen de kaders van de wet iemand te kiezen. Het staat het bevoegd 

gezag vrij om bijvoorbeeld een individuele werkgever uit de betreffende beroepspraktijk of 

een vertegenwoordiger namens een regionale beroepspraktijk te benoemen. 

Aangenomen. Voor: D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de 

VVD, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

Artikel III   

9 (Rog) over het invoegen van een evaluatiebepaling. 

 

Dit amendement voegt een evaluatiebepaling in. 

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

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

CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 


