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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 26 juni 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33558 

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet 

subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 25 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, VVD, 

50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Diverse artikelen 

10 (Bisschop) 

De mogelijkheid om alternatieve eindtoetsen toe te laten naast de centrale eindtoets 

maakt een wezenlijk onderdeel uit van het stelsel om leerresultaten aan het eind van de 

basisschool te bepalen door een verplichte eindtoets. Naast de bijzondere zorg van de 

regering voor de financiering en beschikbaarheid van de centrale eindtoets, draagt de 

regering ook zorg voor de toelating en financiering van alternatieve eindtoetsen. De 

regering wijst hierbij terecht op de keuzevrijheid van scholen. Met het wetsvoorstel 

centrale eindtoets en leerlingvolgsysteem primair onderwijs (33 157) is echter alleen in 

een grondslag voor de toelating van eindtoetsen voorzien. Om de keuzevrijheid ook 

materieel te garanderen dient een zelfstandige wettelijke grondslag voor subsidie gelegd te 

worden. De Wet SLOA is hiervoor het geëigende kader. Het toekennen van een subsidie op 

basis van algemene subsidiebepalingen doet onvoldoende recht aan de specifieke positie 

van de alternatieve eindtoetsen in het beleid ten aanzien van de leerresultaten. 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdD. 



 

 datum 26 juni 2013 
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Moties 

 

11 (Bisschop) over het pas in 2016 van kracht laten zijn van eisen voor alternatieve 

eindtoetsen. 

Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

12  ?? (Bisschop) over onderzoek naar het gemeenschappelijk gebruik van opgaven van 

het Cito. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, GroenLinks, PvdA en 

PvdD.  

 


