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 aan De leden van de commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 27 februari 2008 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31037 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met invoering van 

de leerlinggebonden financiering voor deelnemers in het beroepsonderwijs 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 februari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel 2.2.8 

10 (Biskop en Kraneveldt-van der Veen) 

Voor elk schooljaar wordt voor de deelnemer voor wie leerlinggebonden financiering 
beschikbaar is, een handelingsplan opgesteld door de instelling. Als een deelnemer in staat 
wordt geacht een mbo-opleiding te volgen, mag hij of zij ook in staat worden geacht 
waardevolle input te leveren voor de totstandkoming van het handelingsplan. Het gaat 
tenslotte om zijn of haar onderwijscarrière. Dit handelingsplan dient volgens de indiener 
van dit amendement daarom niet alleen opgesteld en besproken te worden in overleg met 

de ouders, maar ook in overleg met de deelnemer zelf. Bij meerderjarigheid kan zelfs 
worden volstaan met overleg met de betrokken deelnemer alleen. Om de gewenste invloed 
van de deelnemer op het handelingsplan expliciet in de wet vast te leggen, is in artikel 

2.2.8. in zowel lid 1. als in lid 3 de formulering «de deelnemer of de ouders, voogden of 
verzorgers van de deelnemer» veranderd in «de deelnemer of indien de deelnemer 
minderjarig is met de deelnemer en de ouders, voogden of verzorgers van de deelnemer», 
zodat de deelnemer in ieder geval telkens betrokken wordt bij het overleg. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 



 

 datum 27 februari 2008 

 blad 2 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I onderdelen A en B 

9  11 (Kraneveldt-van der Veen en Biskop) 

Een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gedeelte van het leerlinggebonden 
budget moet worden besteed bij een school voor (v)so als bedoeld in artikel 8 van de WEC 
(de gedwongen winkelnering). De indieners zijn van mening dat gedwongen winkelnering 
niet past in het mbo. Instellingen die middelbaar beroepsonderwijs verzorgen, zijn grote 
en professionele organisaties, die in staat mogen worden geacht om binnen de instelling 
een goed zorgaanbod te realiseren. Zij kunnen heel goed zelf bepalen op welke wijze 

begeleiding en ondersteuning aan deelnemers kan worden gegeven. De indieners beseffen 

dat met het afschaffen van de gedwongen winkelnering in het mbo de systematiek van de 
WEC op het punt van samenwerking met de REC’s en scholen voor (v)so, die geldt in het 
Primair en Voortgezet Onderwijs, wordt losgelaten. De indieners vinden dat vanwege het 
specifieke karakter van het mbo afschaffing gerechtvaardigd is. Bovendien is gebleken dat 
er ten behoeve van leerlingen op het mbo ook andere instellingen dan de REC’s expertise 
hebben ontwikkeld en beschikbaar hebben voor het mbo, onder andere de 

zogenaamde REA-instituten. Naar de mening van de indieners dienen er geen 
belemmeringen voor mbo-instellingen te zijn om op grond van een eigen, vrijwillige keuze 
samen te werken met de REC’s, de (v)so-scholen, REA-instituten dan wel andere 
aanbieders, of zelf een adequaat aanbod aan extra ondersteuning en begeleiding te 
verzorgen.  

Ingetrokken 

 

 

Moties 

13 (Biskop en Kraneveldt-van der Veen) over aparte financiering voor voorzieningen voor 

dove leerlingen 

Aangenomen met algemene stemmen 


