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Besluit van 8 februari 2012, houdende 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet van 15 december 
2011 tot wijziging van onder meer 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 alsmede in verband met 
het beperken van de mogelijkheden tot het 
inzetten van onbevoegden (Stb. 2012, 22) en het 
Besluit van 19 januari 2012 tot wijziging van het 
Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 
en het Besluit bekwaamheidseisen 
onderwijspersoneel BES in verband met het 
aanwijzen van onderwijsactiviteiten van 
leerkrachten praktijkonderwijs alsmede het 
verwijzen naar de referentieniveaus bij de 
vereiste vakinhoudelijke competenties van 
leraren primair onderwijs (Stb. 2012, 34) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, van 2 februari 2012, nr. WJZ/371558 (10195) directie 
Wetgeving en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel III van de Wet van 15 december 2011 tot wijziging van 
onder meer 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 alsmede in verband met het beperken van de 
mogelijkheden tot het inzetten van onbevoegden (Stb. 2012, 22) en artikel 
III van het Besluit van 19 januari 2012 tot wijziging van het Besluit 
bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaam-
heidseisen onderwijspersoneel BES in verband met het aanwijzen van 
onderwijsactiviteiten van leerkrachten praktijkonderwijs alsmede het 
verwijzen naar de referentieniveaus bij de vereiste vakinhoudelijke 
competenties van leraren primair onderwijs (Stb. 2012, 34); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Enig artikel  

De Wet van 15 december 2011 tot wijziging van onder meer 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 alsmede in 
verband met het beperken van de mogelijkheden tot het inzetten van 
onbevoegden (Stb. 2012, 22) alsmede het Besluit van 19 januari 2012 tot 
wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het 
Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met het 
aanwijzen van onderwijsactiviteiten van leerkrachten praktijkonderwijs 
alsmede het verwijzen naar de referentieniveaus bij de vereiste vakinhou-
delijke competenties van leraren primair onderwijs (Stb. 2012, 34) treedt 
in werking met ingang van 1 augustus 2012, met dien verstande dat:

a. artikel I, onderdeel A, onder 1, van genoemde wet en artikel I, 
onderdelen B en C, van genoemd besluit terugwerken tot en met 1 
augustus 2006, en

b. artikel II, onderdeel A, onder 1, van genoemde wet 
en artikel II van genoemd besluit terugwerken tot en met 1 augustus 

2011. 

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 8 februari 2012 
Beatrix 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
H. Zijlstra 

Uitgegeven de vijftiende maart 2012 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten 
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NOTA VAN TOELICHTING  

De Wet van 15 december 2011 tot wijziging van onder meer 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 alsmede in 
verband met het beperken van de mogelijkheden tot het inzetten van 
onbevoegden (Stb. 2012, 22) alsmede het Besluit van 19 januari 2012 tot 
wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het 
Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met het 
aanwijzen van onderwijsactiviteiten van leerkrachten praktijkonderwijs 
alsmede het verwijzen naar de referentieniveaus bij de vereiste vakinhou-
delijke competenties van leraren primair onderwijs (Stb. 2012, 34) treedt 
in werking met ingang van 1 augustus 2012. 

Aan de onderdelen die zien op de benoembaarheid van leraren met een 
Pabo-diploma in het praktijkonderwijs wordt terugwerkende kracht 
verleend. 

Voor de Wet op het voortgezet onderwijs en het daarop berustende 
Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel is dat tot 1 augustus 
2006, de datum waarop de benoembaarheid van docenten met een 
Pabo-bevoegdheid in het praktijkonderwijs onbedoeld is vervallen. 

Voor de Wet voortgezet onderwijs BES en het daarop berustende Besluit 
bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES is dat tot 1 augustus 2011, 
de datum waarop het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 
BES in werking is getreden. 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
H. Zijlstra
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