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35 145 Voorstel van wet van de leden Bisschop en 
Kwint tot wijziging van de Wet op het primair 
onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet 
op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie 
en beroepsonderwijs in verband met de 
afschaffing van het lerarenregister en het 
registervoorportaal 

Nr. 8  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN 
WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 
7 
Ontvangen 10 februari 2021 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel C, vervalt. 

II

Artikel II, onderdeel C, vervalt. 

III

Artikel III, onderdeel B, vervalt. 

IV

Artikel IV, onderdeel C, vervalt. 

V

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
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ARTIKEL VIa. SAMENLOOP MET HET BIJ KONINKLIJKE 
BOODSCHAP VAN 26 OKTOBER 2020 INGEDIENDE voorstel van 
wet TOT WIJZIGING VAN DE WET VOORTGEZET ONDERWIJS 
2020 EN DIVERSE ANDERE WETTEN IN VERBAND MET HET 
OPNEMEN VAN INVOERINGSRECHT IN EN HET OVERBRENGEN 
VAN OVERGANGSRECHT NAAR DE WET VOORTGEZET 
ONDERWIJS 2020 EN WEGENS AANPASSING VAN VERWIJ-
ZINGEN IN ANDERE WETTEN (INVOERINGS- EN AANPAS-
SINGSWET WVO 2020)  

Indien het bij koninklijke boodschap van 26 oktober 2020 ingediende 
voorstel van wet tot wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en 
diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht 
in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet 
onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten 
(Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020) (35 611) tot wet is of wordt 
verheven, wordt artikel XC van die wet als volgt gewijzigd: 

a. In de aanhef wordt «koninklijk besluit» vervangen door «geleidende 
brief». 

b. Onderdeel B vervalt. 

Toelichting  

Elke school is verplicht om een professioneel statuut te hebben. In zijn 
huidige vorm schrapt het onderhavige wetsvoorstel niet alleen het 
lerarenregister uit de onderwijswetten, maar ook de bepalingen over het 
professioneel statuut. In het professioneel statuut worden afspraken 
gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraren. 
Het regelt onder meer de zeggenschap van de leraren over de inhoud van 
de lesstof, de middelen die daarbij worden gebruikt en de manier waarop 
de lesstof wordt aangeboden. Dit professioneel statuut staat los van het 
lerarenregister. Dit amendement regelt dat de bepalingen inzake het 
professioneel statuut gehandhaafd blijven. 

Dit gewijzigde amendement vervangt het eerder ingediende 
amendement op stuk nr. 7 teneinde te voorzien in de samenloop van de 
met dit amendement voorgestelde wijzigingen en het thans bij de Eerste 
Kamer aanhangige wetsvoorstel Invoerings- en aanpassingswet WVO 
2020. 

Van den Hul
Westerveld
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