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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 25 november 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 24 november 2015 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel A 

Artikel V, onderdeel A 

9  16 (Straus) dat regelt dat leerlingen die de theoretische leerweg volgen ook de 

mogelijkheid krijgen om beroepsgerichte keuzevakken te volgen. 

 

Het wetsvoorstel van het kabinet introduceert de mogelijkheid beroepsgerichte 

keuzevakken te volgen in het vrije deel van zowel de basis- of kaderberoepsgerichte 

leerweg als de gemengde leerweg. De beroepsgerichte keuzevakken beogen een 

gevarieerd en divers aanbod met veel maatwerkmogelijkheden voor leerlingen te bieden. 

De indiener wil dat elke leerling die de theoretische leerweg volgt de mogelijkheid krijgt om 

boven op zijn vakkenpakket een beroepsgericht keuzevak te kiezen en te volgen. Zo krijgt 

de leerling meer keuzeruimte en wordt de aansluiting met het vervolgonderwijs verbeterd. 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en 

de SP. 

 



 

 datum 25 november 2015 

 blad 2 

 

 

Moties 

 

10 (Siderius) c.s. over het loopbaandossier als verplicht onderdeel in de theoretische 

leerweg. 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP. 

 

11 (Siderius) over geen doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-

leerlingen. 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, 

GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

12 (Siderius) over altijd kunnen overstappen naar een ander profiel in het vmbo. 

Aangehouden. 

 

13 (Straus en Jadnanansing) over een bredere definitie van het loopbaandossier. 

Aangenomen. Voor: de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en 

de SP. 

 

14 (Straus) over consultatie van het regionale bedrijfsleven bij de selectie van 

keuzevakken. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP. 

 

15 (Straus) over een paragraaf in het inspectierapport over contacten met het regionale 

bedrijfsleven. 

Ingetrokken.  


