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Besluit van 7 juli 2021, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 
van 3 februari 2021 tot wijziging van onder 
meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op 
het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet 
onderwijs BES in verband met het uitreiken van 
een schooldiploma aan leerlingen in het 
praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal 
onderwijs (Stb. 2021, 179) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media van 2 juli 2021, nr. WJZ. 285150001 (11155), directie 
Wetgeving en Juridische Zaken; 

Gelet op artikel VIII van de Wet van 3 februari 2021 tot wijziging van 
onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet 
onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het 
uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en 
in het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2021, 179); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Wet van 3 februari 2021 tot wijziging van onder meer de Wet op de 
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet 
onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan 
leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs 
(Stb. 2021, 179) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021. 
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Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 7 juli 2021 
Willem-Alexander 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
A. Slob 

Uitgegeven de zestiende juli 2021 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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