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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 Datum 23 november 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32742 
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in 
verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of 
tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Diverse artikelen 

8  9  10 (Dijsselbloem) 

Met dit amendement wordt het aantal onbevoegden voor de klas in de toekomst fors 

verminderd. De huidige wetgeving laat veel ruimte aan de werkgevers in het onderwijs af 

te wijken van de bevoegdheidseisen. Het aantal onbevoegde docenten in het voortgezet 

onderwijs is gestegen tot 18,2%. 

De huidige wet kent uitzonderingsbepalingen op de bevoegdheidseis. Wanneer er geen 

bevoegd docent beschikbaar is kan een onbevoegd docent worden ingezet of benoemd. Dat 

kan iemand zijn zonder enige onderwijsbevoegdheid of een docent met een andere 

onderwijsbevoegdheid, maar niet voor betreffende vak. In deze situaties kan een 

onbevoegde docent telkens voor een jaar worden ingezet en dit kan onbeperkt worden 

herhaald. Ook zijn er geen scholingseisen.  
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Met dit amendement kan een onbevoegde docent maximaal één jaar worden benoemd. 

Wanneer na dat jaar verlenging nodig of gewenst is, dan moet de docent binnen twee jaar 

de bevoegdheid halen. In uitzonderlijke gevallen kan die termijn van twee jaar eenmalig 

met twee jaar worden verlengd, net als de termijn voor zij-instroom. De Inspectie zal 

toezien op de wijze waarop deze verlengingsmogelijkheid wordt gebruikt. 

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van dit wetsvoorstel na 

“Wijziging van” ingevoegd “onder meer” en wordt aan het slot van het opschrift 

toegevoegd: alsmede in verband met het beperken van de mogelijkheid tot het inzetten 

van onbevoegden. 

Aangenomen met algemene stemmen. 


