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35 606 Wijziging van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet 
onderwijs in verband met een vereenvoudiging 
van de bestuurlijke inrichting van het stelsel 
voor beroepsonderwijs door omvorming van het 
aoc tot verticale scholengemeenschap en een 
andere invulling van bevoegd gezag (Wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs) 

Nr. 16  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 
Ontvangen 8 juni 2021 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel T, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het voorgestelde artikel 2.6.1 wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

4. In afwijking van deze wet en de Wet op de ondernemingsraden is de 
Wet medezeggenschap op scholen van overeenkomstige toepassing op 
de instelling die deel uitmaakt van de verticale scholengemeenschap. 

2. In het voorgestelde artikel 2.6.3 vervalt het tweede lid. 

II

In artikel I, onderdeel HH, vervalt in het voorgestelde artikel 8a.1.3 het 
tweede lid. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat de Wet medezeggenschap op scholen van 
overeenkomstige toepassing is op de mbo-instelling die deel uitmaakt van 
een verticale scholengemeenschap. 

De indiener vindt dit wenselijk omdat de medezeggenschap in het 
voortgezet onderwijs beter is toegespitst op de onderwijspraktijk, dan de 
medezeggenschap in het mbo, die een aantal belangrijke zaken ontbeert. 

Zo voorziet de Wet medezeggenschap op scholen onder meer in een 
instemmingsrecht van het onderwijspersoneel en ouders over het 
schoolreglement en het schoolplan, verzelfstandiging en de onderwijs-
kundige doelstellingen van de school. Ook bestaat door deze wet 
adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel in het kader van passend 
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onderwijs. Tenslotte lijkt de Wet medezeggenschap op scholen meer op 
de medezeggenschapsstructuren in de rest van het onderwijs dan de Wet 
op de ondernemingsraden. Het is dus logischer om, waar deze twee 
samenkomen, te kiezen voor het regime dat het meest aansluit bij de rest 
van het onderwijs. 

Kwint
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