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Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het
beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbombo (sterk beroepsonderwijs)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 22 april 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen amendementen
Diverse artikelen
12  17 (Rog) over afspraken over medezeggenschap in de samenwerkingsovereenkomst.
De leerlingen, ouders en docenten vallen onder verschillende medezeggenschapsregimes;
WMS voor ouders, docenten en leerlingen op het vmbo en de WEB en WOR voor
respectievelijk ouders en studenten op het mbo en docenten op het mbo. Voor met name
vmbo-leerlingen die nog staan ingeschreven op het BRIN-nummer van de middelbare
school, maar les krijgen in een mbo-omgeving met voornamelijk mbo-docenten is het niet
altijd gelijk duidelijk onder welk medezeggenschapsregime zij vallen.

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.
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Dit amendement regelt dat in de samenwerkingsovereenkomst tussen de vmboschool en
de mbo-instelling tevens afspraken moeten worden gemaakt over het
medezeggenschapsregime waar de leerling gedurende de verschillende fases van de
doorlopende leerlijn onder valt, waarbij duidelijk gemaakt wordt onder welk
geschillenregime de desbetreffende leerling valt.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, D66, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.
Diverse artikelen
9 (Smals) over verruiming van de urennorm voor gastdocenten.
De wet Sterk Beroepsonderwijs maakt een leerroute mogelijk die uitermate geschikt is
voor leerlingen en studenten om kennis op te doen door les te krijgen van professionals uit
het werkveld. Om meer mogelijkheden te bieden voor gastdocenten om hun expertise over
te brengen op leerlingen en studenten, regelt dit amendement dat het mogelijk wordt voor
een gastdocent om 6 uur in plaats van 4 uur per week les te geven. De voorwaarden dat
een gastdocent onder een bevoegde leraar valt blijven gelijk. Zo bieden we de
mogelijkheid om meer te leren van professionals uit de arbeidsmarkt, zonder dat dit ten
koste gaat van kwalitatief goed onderwijs. Bovendien maken we hierdoor eveneens meer
professionals uit het werkveld enthousiast voor het (gedeeltelijk) werkzaam zijn in het
onderwijs.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66,
VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.
Artikel XI
7  10 (Smals) over een evaluatiebepaling.
Het wetsvoorstel sterk beroepsonderwijs geeft jongeren die bovengemiddeld gemotiveerd
zijn of die door het opdoen van beroepspraktijkervaring gemotiveerder raken, de
mogelijkheid om te leren of in te stromen in bepaalde beroepen. Daarmee kan deze
leerroute dus een mooie manier zijn om jongeren te motiveren hun diploma te behalen in
plaats van voortijdig te stoppen met hun opleiding. Om te kunnen evalueren of dit
wetsvoorstel een goede aanvulling is om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, regelt dit
amendement dat deze wet 5 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd wordt om zicht te
krijgen op de effectiviteit van deze leerroute in het kader van voortijdig schoolverlaten,
maar daarnaast ook op de algemene werking van dit wetsvoorstel.
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA,
ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Diverse artikelen
13  14 (Kwint c.s.) over een enkel medezeggenschapsregime in de doorlopende
leerroute.
Dit amendement voorziet in een eenduidig en duidelijk medezeggenschapsregime voor
scholieren, studenten en docenten binnen de doorlopende leerroute. In het huidige
wetsvoorstel is hier niet in voorzien, waardoor scholieren – wanneer zij student worden –
plotseling geconfronteerd worden met andere rechten en plichten dan bij aanvang van hun
opleiding. Ook kan hiermee feitelijk ongelijkheid tussen docenten ontstaan, aangezien de
zeggenschap van docenten op de middelbare school niet op gelijke wijze is georganiseerd
als die van docenten op middelbare beroepsopleidingen. Indieners menen dat dit voor
zowel docent als student onwenselijk is. Zij hebben daarom gekozen voor een enkel
medezeggenschapsregime voor zaken betreffende de doorlopende leerroute. Het lijkt
indieners logisch om hiervoor het regime te kiezen dat aansluit bij de medezeggenschap
die scholieren vanaf de eerste dag in het middelbaar onderwijs hebben. Omdat op de BES
het medezeggenschapsregime uit het voortgezet onderwijs tevens van toepassing
verklaard is op het beroepsonderwijs, beoogt dit amendement geen wijzigingen aan te
brengen in het medezeggenschapsregime voor de BES.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PVV
en FVD.
Diverse artikelen
8  11  18  19 (Beertema) over deelnemen aan vmbo-eindexamen in de geïntegreerde
route.
Dit amendement regelt dat er geen mbo-niveau 2-diploma kan worden behaald zonder dat
er een examen afgelegd is – ongeacht de uitslag daarvan – voor het behalen van een
vmbo-diploma. Dit om te voorkomen dat het civiel effect van het vmbo-diploma onder druk
komt te staan.
Het ontbreken van de gelegenheid om dat diploma te behalen, is volgens de indiener een
uitnodiging om de inzet op het vmbo te verwaarlozen.
Indiener onderkent ten volle de voordelen van het geïntegreerde mbo 2-traject, maar wil
geen kans onbenut laten om deze vaak kwetsbare doelgroep een kans te geven zich te
kwalificeren.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, PVV, FVD en
Van Haga.

Moties
15  20 (Kwint c.s.) over een passende plek op vmbo, entree-opleiding of mbo niveau 2
voor leerlingen uit de geïntegreerde route.
Aangenomen met algemene stemmen.
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16 (Van den Berge en Rog) over het burgerschapsonderwijs in het mbo.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen,
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

