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Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
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31 maart 2010

Betreffende wetsvoorstel:
32270

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de
mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 30 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA,
GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, artikel 33, lid 1a
7 Æ 8 Æ 11 (Van Dijk c.s.)
Dit amendement regelt dat de student na afronding van een educatieve minor, een
voorlopige bevoegdheid krijgt. De voorlopige bevoegdheid houdt in dat een student met
een educatieve minor binnen vijf jaar een educatieve master moet behalen in het domein
van de gekozen educatieve minor. Zo niet, dan vervalt de bevoegdheid. Hiermee wordt
gewaarborgd dat er daadwerkelijk meer eerstegraads leraren in het voortgezet onderwijs
komen.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, SGP en het lid Verdonk

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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31 maart 2010
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Moties
9 (Dibi) het opnieuw vastleggen van de koppeling tussen eerstegraadsdocenten en een
hogere beloning
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD
10 (Dibi) voor het verkennen van de mogelijkheden voor een aparte specialisatie of
opleiding voor leraren (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP en CDA

