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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 
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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 Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 8 oktober 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32176 

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

het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet 

verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het 

persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en 

begeleidingsgegevens van leerlingen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 oktober 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Diverse artikelen 

8  10  12 (Van der Ham) 

De indiener wil met de introductie van deze voorhangbepaling bewerkstelligen dat de AMvB 

die toeziet op het onderwijskundig rapport aan de Kamer wordt voorgelegd. De Kamer zou, 

indien de AMvB voor hem onwelgevallige bepalingen bevat, kunnen vragen om een 

wetsvoorstel. De indiener ziet met onwelgevallige bepalingen vooral toe op privacy. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en 

CDA. 

 

 



 

 datum 8 oktober 2010 
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Nieuw artikel VIA 

9  11 (Celik / Ferrier) 

Dit amendement beoogt een bepaling op te nemen in het onderhavige wetsvoorstel. De 

indieners willen middels deze bepaling een evaluatie van de minister ontvangen over de 

manier waarop scholen met privacygevoelige informatie omgaan. De indieners willen via 

deze evaluatietermijn inzage krijgen over: ten eerste de wijze waarop de 

gegevensuitwisseling plaatsvindt, en ten tweede welke actoren een bijdrage leveren aan de 

informatie-uitwisseling. Tevens vinden de indieners van groot belang dat de informatie-

uitwisseling binnen de gestelde kaders geschiedt. Kern van de zaak is dat geëvalueerd 

wordt wie bevoegd is om de informatie te verwerken en dus te registreren, wie inzage 

krijgt in de leerlinggegevens en wie er gaat over de beoordeling van de registratie. Dit 

amendement zorgt er tevens voor dat in de evaluatie van dit wetsvoorstel expliciet wordt 

gekeken hoe scholen omgaan met de privacy en de bewaartermijn. Indien gehandeld wordt 

buiten de gestelde kaders, willen de indieners dit terug kunnen zien in het 

evaluatieverslag. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en 

CDA. 

 


