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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  aangegeven: bijv. 7  8  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 27 mei 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31868 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en 

beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van 

assistentopleidingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het voorstel is op 26 mei 2009 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel I, nieuw onderdeel B 
8 (Biskop/Depla) 
Dit amendement maakt het mogelijk dat het bevoegd gezag van een school voor 
voortgezet onderwijs die een assistentopleiding in het VMBO verzorgt zoals geregeld in het 
voorliggende wetsvoorstel, met onderwijs specifiek in die opleiding ook kan belasten 
degene die beschikt over een geschiktheidsverklaring als geregeld in de Wet educatie en 
beroepsonderwijs, uitsluitend voor zover het betreft personen die ook al in het bezit zijn 
van een pedagogisch-didactisch getuigschrift als bedoeld in artikel 7a.4 van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 
CDA en het lid Verdonk 
 
Moties 
 
9 (Jasper van Dijk) met vraag om te onderzoeken hoe het MBO kan worden omgevormd en 
eventueel opgesplitst in bepaalde niveaus 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de PVV 
 



 

 datum 27 mei 2009 

 blad 2 

 

 

10 (Jasper van Dijk) om de mogelijkheid te bieden dat de assistentopleidingen buiten het 
competentiegerichte onderwijs worden gehouden 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 
 


