
Tweede Kamer der Staten Generaal 2
Vergaderjaar 1992-1993

22726 Wijziging van enkele onderwijswetten in
verband met nascholing

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 9 maart 1993

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:
a. Aan onderdeel H wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
3. In dit artikel vervalt «,anders dan bedoeld in het eerste lid».
b. Na onderdeel H wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

Artikel 164 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid vervalt.
2. Het cijfer «2» voor de tekst van het tweede lid vervalt.
3. In dit artikel vervalt «, anders dan bedoeld in het eerste lid,» en

wordt «artikel 132, tweede lid,» vervangen door: artikel 132.

B

In artikel V onderdeel A wordt «kennis» vervangen door: hun kennis, en
wordt na «beroep» ingevoegd: , voortbouwend op de in de initiële
opleiding verworven aanvangsbekwaamheid.

In artikel VI onderdeel A wordt «kennis» vervangen door: hun kennis,
en wordt na «beroep» ingevoegd: , voortbouwend op de in de initiële
opleiding verworven aanvangsbekwaamheid.

Artikel VII wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel A wordt «kennis» vervangen door: hun kennis, en

wordt na «beroep» ingevoegd: , voortbouwend op de in de initiële
opleiding verworven aanvangsbekwaamheid.
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b. Onderdeel Aa wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanhef komt te luiden:
Onder vernummering van artikel 39b tot artikel 39c wordt een nieuw

artikel 39b ingevoegd, luidende:.
2. In het opschrift boven het nieuwe artikel 39b wordt «Artikel 39a»

vervangen door: Artikel 39b.
3. In het nieuwe artikel 39b wordt na «Het bevoegd gezag»

ingevoegd»: , met uitzondering van het bevoegd gezag van een school
voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs,.

c. In de onderdelen C, D en E wordt «dagscholen» telkens vervangen
door: scholen.

d. In onderdeel C wordt in de eerste volzin van artikel 85a «, in voorko–
mende gevallen vermeerderd ingevolge het vijfde lid» vervangen door:
en, voor zover bij ministeriële regeling aangewezen, de ingevolge het
vijfde lid van genoemd artikel toegekende formatie.

e. Onderdeel F vervalt.
f. In de onderdelen G en H wordt «dagscholen» telkens vervangen

door: scholen.
g. Onderdeel I wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanhef wordt vervangen door: Na artikel 96f wordt, onder

vernummering van artikel 96f. 1 tot artikel 96f.2, een nieuw artikel 96f.1
ingevoegd, luidende:.

2. In het nieuwe artikel 96f.1 wordt «dagscholen» vervangen door:
scholen.

h. Onderdeel J vervalt.
i. In onderdeel K, eerste lid, wordt «dagscholen» vervangen door:

scholen.
j. Onderdeel L komt te luiden:

Artikel 96j, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin wordt «artikel 96i, zesde lid» vervangen door:

artikel 96i, zevende lid.
2. In de tweede volzin wordt na «85» ingevoegd: 85a,.
k. De onderdelen 0 en P vervallen.

Artikel Vlla wordt als volgt gewijzigd:
a. Onder wijziging van de aanduiding van de onderdelen A en B in de

onderdelen B en C wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Aan artikel 4.4, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:
De geschillencommissie neemt bij haar uitspraak, voor zover het

bijzonder onderwijs betreft, de grondslag en het doel van de instelling in
acht.

b. Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

In artikel 16.77 onder b wordt «artikel 39a» vervangen door: artikel
39c.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 726, nr. 10



F

Na artikel Vlla worden vier nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKELVIIb

In de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb. 1992, 337)
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het slot van de definitie van eindtermen vervalt het woord «en».
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het lid in : «, en»,

wordt toegevoegd:
nascholing: een vorm van scholing, gegeven aan leden van het

personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen
direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voort–
bouwend op de in de initiële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid
te verdiepen en uit te breiden.

B

Na artikel 2.36 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.36a. Nascholingsplan

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks in verband met de nascholing van het
personeel van de school een nascholingsplan vast. Het nascholingsplan
geeft voor het komende schooljaar een overzicht van voorgenomen
nascholingsactiviteiten alsmede een raming van de kosten daarvan.

Na artikel 2.41 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.41a. Nascholingsplan

Het bestuur van een landelijk orgaan stelt jaarli jks in verband met de
nascholing van het personeel van het landelijk orgaan een nascho–
lingsplan vast. Het nascholingsplan geeft voor het komende schooljaar
een overzicht van voorgenomen nascholingsactiviteiten alsmede een
raming van de kosten daarvan.

D

Artikel 3.34 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel c vervalt «en».
2. Onder wijziging van de aanduiding van onderdeel d in onderdeel e,

wordt na onderdeel c ingevoegd: d. nascholingskosten, en.

E

Na artikel 3.40 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.40a. Grondslag vergoeding nascholing

De grondslag van de omvang van de vergoeding voor nascholing aan
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de scholen is het aantal deelnemers leerlingwezen dat de grondslag
vormt voor de berekening van de exploitatiekosten.

Na artikel 3.46 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.46a. Vergoeding uitgaven nascholing

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.40a vergoedt het Rijk
jaarlijks aan het bevoegd gezag van de scholen een bedrag ten behoeve
van nascholing van het personeel.

Artikel 3.60 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel c vervalt «en».
2. Onder wijziging van de aanduiding van onderdeel d in onderdeel e,

wordt na onderdeel c ingevoegd: d. nascholingskosten, en.

H

Na artikel 3.62 wordt een nieuw artikel 3.62a ingevoegd, luidende:

Artikel 3.62a. Vergoeding nascholing

1. De grondslag van de vergoeding voor nascholing aan de landelijke
organen is de op grond van artikel 3.62, eerste lid, vastgestelde formatie
van het personeel. Bij ministeriële regeling wordt een vergoedingsbedrag
per formatieplaats vastgesteld.

2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid vergoedt het
Rijk jaarlijks aan het bestuur van landelijke organen een bedrag ten
behoeve van nascholing van het personeel.

I

Artikel 3.76 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt «personeel» vervangen door: personeel,

nascholing.
2. In het eerste lid wordt na «personeelskosten» ingevoegd: , de

nascholingskosten.

In artikel 3.77, eerste lid onderdeel a, wordt na «personeels–»
ingevoegd: , nascholings–.

K

Artikel 3.78, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt na «96f» ingevoegd: , 96f.1.
2. In onderdeel a wordt na «personeels–» ingevoegd: , nascholings–.

Artikel 3.79 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef van het eerste lid wordt «96f.1» vervangen door :

96f.2.
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2. In het eerste lid onderdeel a wordt na «personeels–» ingevoegd:,
nascholings–.

3. In het tweede lid onderdelen a en b wordt «96f.1» telkens
vervangen door: 96f.2.

M

De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:
1. Na artikel 2.36 wordt ingevoegd: Artikel 2.36a. Nascholingsplan.
2. Na artikel 2.41 wordt ingevoegd: Artikel 2.41a. Nascholingsplan.
3. Na artikel 3.40 wordt ingevoegd: Artikel 3.40a. Grondslag

vergoeding nascholing.
4. Na artikel 3.46 wordt ingevoegd: Artikel 3.46a. Vergoeding

uitgaven nascholing.
5. Na artikel 3.62 wordt ingevoegd: Artikel 3.62a. Vergoeding

nascholing.
6. In artikel 3.76 wordt «personeel» vervangen door: personeel,

nascholing.

ARTIKELVIIc

In artikel II van de wet van 27 mei 1992 (Stb. 337) worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

Titel D wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel J wordt «artikel 39a» vervangen door: artikel 39c.
2. In onderdeel T wordt na «90, eerste lid,» ingevoegd: 91.
3. De onderdelen AA en BB vervallen.

B

In titel F wordt in artikel F. 15, tweede lid, onder wijziging van de
aanduidingen van de onderdelen c tot en met e in de onderdelen d tot en
met f, een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende:

c. een grondslag voor de vergoeding van nascholingskosten,.

ARTIKELVIId

In artikel 7, tweede lid onderdeel a, van de Tijdelijke wet arbeidsbe–
middeling onderwijs (Stb. 1992, 381) wordt «105 van de Wet»
vervangen door: 105 en 105a van de Wet, «102 van de Interimwet»
door: 102 en 102a van de Interimwet, en «96o, 96p en 96q van de Wet»
door: 96o, 96p, 96q en 96q.1 van de Wet.

ARTIKELVIIe

De artikelen XII en XIII van de wet van 3 december 1992 (Stb. 662)
vervallen.

In de tweede volzin van artikel VIII wordt «dagscholen voor middelbaar
beroepsonderwijs» vervangen door: scholen voor middelbaar beroepson–
derwijs en scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
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H

Artikel IX, eerste lid, komt te luiden:
1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993 met

uitzondering van:
a. de artikelen Vlla, Vllc onderdeel A en Vlle die in werking treden met

ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin
deze wet wordt geplaatst, en

b. artikel Vlld dat in werking treedt met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst,
en terugwerkt tot en met 1 januari 1993.

I

Na artikel IX wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKELX

De tekst van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt door Onze
Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

TOELICHTING

1. Algemeen

1.1. Inleiding

Deze nota van wijzigingen bevat in de eerste plaats een aantal wijzi–
gingen die verband houden met de totstandkoming van de wet van 27
mei 1992 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in
verband met de herziening van de regeling voor de avondscholen en
dag-avondscholen voor v.w.o. en a.v.o. (voortgezet algemeen volwasse–
nenonderwijs) en de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs. Voorts zijn
in deze nota van wijziging een aantal wijzigingen van technische en
redactionele aard opgenomen.

Beide genoemde wetten treden in werking met ingang van 1 augustus
1993. Het is derhalve noodzakelijk in het onderhavige wetsvoorstel een
regeling te treffen voor de nascholing voor het voortgezet algemeen
voïwassenenonderwijs (v.a.v.o.), het beroepsbegeleidend onderwijs, het
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en de landelijke organen voor het
leerlingwezen. In de paragrafen 1.2 tot en met 1.5 wordt kort stil gestaan
bij de wijzigingen die worden voorgesteld voor de hierboven genoemde
schoolsoorten. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat in het kader van
het streven naar de vorming van brede scholengemeenschappen voor
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zoveel mogelijk is getracht de
voorschriften betreffende de schoolsoorten die van een dergelijke
scholengemeenschap deel uit zullen kunnen maken, te harmoniseren.

1.2. Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

In de onderhavige nota van wijziging worden voor het v.a.v.o. geen
nieuwe regels of voorschriften inzake nascholing geïntroduceerd. Dit
hangt samen met de systematiek van activiteitenplanning die voor deze
onderwijssoort is geregeld in de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991
(KVE). Op grond van artikel 17 van deze wet wordt door de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen per WGR-gebied de bijdrage vastgesteld
die uit 's Rijks kas ten behoeve van activiteiten voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs wordt toegekend. Voor wat betreft de personele
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middelen kan deze bijdrage bestaan uit reguliere en aanvullende
middelen. Deze aanvullende middelen zijn, in tegenstelling tot de
personele middelen, niet gerelateerd aan aantallen deelnemers. In de
beschikking waarbij gemeenten een bijdrage toekennen, wordt de hoogte
van de bijdrage die aan de school wordt verleend, opgenomen. Aanvul–
lende middelen kunnen hiervan deel uit maken.

Voorgesteld wordt de nascholingsgelden te voegen bij het budget dat
jaarlijks per WGR-gebied beschikbaar wordt gesteld voor aanvullende
middelen. Hierdoor wordt de gemeenten de mogelijkheid geboden op
flexibele wijze in te spelen op de nascholingsbehoeften die in de regio bij
de scholen aanwezig zijn. Daarbij wordt optimaal recht gedaan aan het
principe van decentralisatie van besluitvorming dat aan de KVE 1991 ten
grondslag ligt. Bovendien wordt op die manier aan de instellingen de
mogelijkheid geboden om reeds in het kader van de regionale besluit–
vorming hun eventuele nascholingswensen kenbaar te maken aan de
samenwerkende gemeentebesturen. Door voor de scholen voor v.a.v.o.
af te zien van de verplichting tot het opstellen van een nascholingsplan
wordt tevens de autonomie van die scholen vergroot.

1.3. Nascholingsfonds

De onderhavige nota van wijziging bevat voor het deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs, het beroepsbegeleidend onderwijs en de landelijke
organen voor het leerlingwezen geen voorschriften inzake het onder–
brengen in een nascholingsfonds van in enig jaar niet bestede nascho–
lingsgelden. Van deze verplichting is afgezien omdat oormerking van
gelden niet past in de grotere bestedingsvrijheid die voor de instellingen
door de WCBO en de wet van 27 mei 1992 tot wijziging van de WVO in
verband met het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs wordt
gecreërd. Voor het volle tijd m.b.o. wordt om diezelfde reden de
verplichting tot onderbrenging van middelen in een nascholingsfonds
geschrapt.

1.4. Bestedingsverplichting

Voor de scholen voor b.b.o., de opleidingen deeltijds m.b.o. en de
landelijke organen van het leerlingwezen wordt afgezien van het
voorschrijven van een bestedingsverplichting. De redenen om van deze
bestedingsverplichting af te zien zijn dezelfde als die welke in de nota
van toelichting worden gegeven voor het volle tijd m.b.o.

1.5. Beroepsbegeleidend onderwijs

Voor het beroepsbegeleidend onderwijs bevat de onderhavige nota van
wijziging nog een afwijking ten opzichte van de voorschriften die in het
wetsvoorstel nascholing voor de overige schoolsoorten zijn neergelegd.

Als grondslag voor de vergoeding van nascholingskosten is namelijk
gekozen voor het aantal deelnemers dat bepalend is voor de vergoeding
van de exploitatiekosten. De reden hiervoor is dat in het b.b.o. sprake is
van een normatieve formatie en niet van een formatie die rechtstreeks is
gebaseerd op het daadwerkelijk aantal aan de school ingeschreven
leerlingen.

2. Onderdelen

2.1. Onderdeel A

Dit onderdeel bevat enkele technische wijzigingen in de Wet op het
hoger beroepsonderwijs, verband houdend met het vervallen van artikel
X.
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2.2. Onderdelen B en C

Deze onderdelen strekken tot aanvulling van de begripsomschrijving
van het begrip nascholing in de Wet op het basisonderwijs en de
Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Onderdeel D
De wijzigingen in artikel VII (Wet op het voortgezet onderwijs) zijn met

uitzondering van onderdeel d van technische aard. Deze technische wijzi–
gingen houden voornamelijk verband met de inwerkingtreding met
ingang van 1 augustus 1993 van de wet van 27 mei 1992 tot wijziging
van de W.V.O. (invoering scholen voor v.a.v.o.) en de Wet op het curso–
risch beroepsonderwijs.

Met betrekking tot onderdeel d (artikel 85 WVO) wordt opgemerkt dat
op grond van de huidige tekst van het wetsvoorstel alle aanvullende
formatie voor scholen voor voortgezet onderwijs dient te worden
meegeteld bij de berekening van de omvang van de nascholingsver–
goeding. Bij het basisonderwijs geldt een andere regeling: alleen extra
formatie ten behoeve van het beleid inzake culturele minderheden en
onderwijs in eigen taal maakt deel uit van de grondslag voor de
berekening van de nascholingsvergoeding basisonderwijs Uit een
oogpunt van harmonisatie wordt de regeling voor het voortgezet
onderwijs aangepast aan die voor het basisonderwijs.

2.4. Onderdeel E

Deze wijziging is van uitsluitend technische aard. Door een misstelling
in artikel XII van de wet van 3 december 1992 (Stb. 662) kan de daarin
opgenomen wijzigingsopdracht met betrekking tot de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) niet worden uitge–
voerd. Onder gelijktijdige intrekking van artikel XII van eerstgenoemde
wet worden de desbetreffende wijzigingen aan het onderhavige
wetsvoorstel toegevoegd.

2.5. Onderdeel F

Dit onderdeel strekt tot opneming in de nota van wijziging van wijzi–
gingen in een vijftal wetten.

Voor de wijzigingen in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
(artikel Vllb) wordt verwezen naar de paragrafen 1.2 tot en met 1.5 van
deze toelichting.

De wijzigingen vervat in artikel Vllc onderdeel A zijn louter van
technische aard. Door een misstelling in artikel XIII van de wet van
3 december 1992 (Stb. 662) kan de daarin opgenomen wijzigingsop–
dracht met betrekkmg tot artikel II van de wet van 27 mei 1992 (Stb.
337) niet worden uitgevoerd. Onder gelijktijdige intrekking van artikel XIII
van de.wet van 3 december 1992 worden de desbetreffende wijzigingen
aan het onderhavige wetsvoorstel toegevoegd. De in onderdeel B
opgenomen wijziging is eveneens van technische aard. Nu in de WCBO
een regeling inzake de nascholingsvergoeding voor de landelijke organen
wordt opgenomen, dient in artikel F.15 een zelfde voorziening te worden
getroffen.

Ook de wijziging in de Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs
(artikel Vlld) is van technische aard. Bij de wet van 3 december 1992
(Stb. 662) zijn in de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op
het voortgezet onderwijs opgenomen onderscheidenlijk de nieuwe
artikelen 105a, 102a en 96q.1; deze artikelen dienen in artikel 7, tweede
lid onderdeel a, van de TWAO te worden vermeld.

Voor wat betreft artikel VIle wordt verwezen naar de toelichting op
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onderdeel E en de toelichting op dit onderdeel voor wat betreft artikel
Vllc onderdeel A.

2.6. Onderdeel G

Deze wijziging houdt verband met het feit dat voor de scholen voor
v.a.v.o. een andere vergoedingssystematiek van nascholingskosten is
gekozen. Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 1.2 van deze
toelichting.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
J. Wallage

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
P. Bukman
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