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33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en 
beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs en overige educatie 

Nr. 8  TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 12 juni 2012  

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel I, onderdeel C, artikel 1.3.1, eerste lid, onder b, en tweede lid, 
onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt «1 januari 2011» 
telkens vervangen door: 1 augustus 2012. 

B 

In artikel I, onderdeel F, artikel 2.1.2, eerste lid, onder a, van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs wordt «1 januari 2011» vervangen door: 
1 augustus 2012. 

C 

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidend: 

ARTIKEL VIA. OVERGANGSREGELING EDUCATIE MET UITZON-
DERING VAN VAVO 

Een opleiding educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder b of 
f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals luidend op de dag voor 
de inwerkingtreding van deze wet, wordt in het jaar waarin deze wet in 
werking treedt voor de toepassing van de Wet educatie en beroepson-
derwijs, de Wet participatiebudget en de op die wetten gebaseerde 
regelgeving gelijkgesteld met een opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, 
eerste lid, onder b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals 
luidend na de inwerkingtreding van deze wet, voor zover de deelnemers 
met de opleiding zijn gestart voor de inwerkingtreding van deze wet. 
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D 

In artikel VII, eerste lid, wordt de zinsnede «1. In het tweede lid vervalt 
«, en» aan het eind van onderdeel d» vervangen door: 1. In het tweede lid 
vervalt aan het eind van de onderdelen c en d telkens «en». 

Toelichting  

Onderdeel A 

Om te voorkomen dat een regionaal opleidingencentrum (roc) dat voor 
1 augustus 2012 is opgehouden met het aanbieden van voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs (vavo) verplicht is om na de inwerking-
treding van het onderhavige wetsvoorstel wederom vavo aan te bieden, 
wordt de datum die bepalend is voor de verplichting om vavo aan te 
bieden, aangepast (wijziging voorgesteld artikel 1.3.1, eerste lid, onder b, 
van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)). De datum die bepalend 
is voor het kúnnen aanbieden van vavo wordt eveneens aangepast 
(wijziging voorgesteld artikel 1.3.1, tweede lid, onder a, van de WEB). 

Onderdeel B 

Om te voorkomen dat roc’s die voor 1 augustus 2012 zijn gestopt met 
het aanbieden van vavo weer bekostigd vavo kunnen aanbieden zonder 
voorafgaande instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW), wordt ook de datum in het voorgestelde artikel 2.1.2, 
eerste lid, onder a, van de WEB gewijzigd. 

Onderdeel C 

Opleidingen die door dit wetsvoorstel niet meer onder de educatie 
vallen, kunnen in het jaar waarin dit wetsvoorstel in werking treedt nog uit 
het participatiebudget worden bekostigd, voor zover het studenten betreft 
die voor de inwerkingtreding met de desbetreffende opleiding zijn 
begonnen. Het gaat om de opleidingen gericht op breed maatschappelijk 
functioneren of op sociale redzaamheid (huidig artikel 7.3.1, eerste lid, 
onder b en f, van de WEB). 

Voornoemde opleidingen worden voor de toepassing van de WEB, de 
Wet participatiebudget en de daarop gebaseerde regelgeving gelijk 
gesteld met opleidingen als bedoeld in het voorgestelde artikel 7.3.1, 
eerste lid, onder b, van de WEB. Dit betekent dat ze moeten worden 
opgenomen in de overeenkomst uitkering educatie voor het jaar van de 
inwerkingtreding (naar verwachting 2013). Verder betekent dit dat ze bij de 
berekening van het participatiebudget op dezelfde wijze worden 
behandeld als de opleidingen, bedoeld in laatstgenoemd artikelonderdeel. 

Onderdeel D 

Dit onderdeel bevat twee kleine technische wijzigingen. Het woordje 
«en» wordt behalve in onderdeel d ook in onderdeel c geschrapt en de 
komma aan het eind van onderdeel d wordt gehandhaafd. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
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