
        

    

 

 

Aan de leden van de VKC Onderwijs 

 

Den Haag,  30 januari 2020 

 

Betreft: Inbreng VBS wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs en daarmee 

samenhangende amendementen 

 

 

 

Geachte woordvoerders onderwijs, 

 

Op 4 februari stemt u over het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs en 

daarmee samenhangende amendementen (Kamerstuk 35102). 

In een aantal van die amendementen kan VBS zich heel goed vinden. Specifiek gaat het dan om de 

nummers: 

• Amendement 8: het schrappen van de verplichting te werken met onafhankelijke genormeerde 

toetsen 

• Amendementen 11 en 14: een ministeriële regeling over wat evident ondoelmatige bekostiging is 

• Amendement 15: het niet direct melden van schorsing 

 

Anders ligt dat bij andere amendementen. VBS heeft zorgen over de uitvoering van deze 

amendementen.  

• Amendementen 10 en 18: een wetenschappelijke onderbouwing in het schoolplan van 

onderwijsmethodes en leermiddelen.  

 

De invoering hiervan zal leiden tot extra werkdruk, ook voor scholen die op een beproefde wijze reeds 

jaren lang les geven. We begrijpen dat met name bij nieuw te stichten scholen die gaan werken op een 

manier waar geen of weinig ervaring mee is, er onzekerheid kan ontstaan. Juist dan is de verplichte 

toetsing vooraf door de Onderwijsinspectie op grond van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen, een 

passend instrument.  

VBS is het eens met de opvatting van de Minister dat eerst met de inspectie in gesprek gegaan moet 

worden om te zien wat nodig is. De inspectie moet aangeven of er reeds voldoende instrumentarium is. 

 

• Amendement 12: het voorkomen van segregatie wordt een deugdelijkheidseis.  

 

Het aannemen van deze motie leidt direct tot de vraag wat deugdelijk is en wat niet, tot hoe ver de 

inspanning van een school moet gaan, en hoe subjectiviteit in de beoordeling kan worden voorkomen. 

We willen waken voor onrealistische verwachtingen aan de voorkant.  

 

• Amendementen 13 en 19: twee uur gym per week. 

De ambitie om kinderen twee keer per week gym te geven is een mooie ambitie. Om dit te realiseren 

moeten de voorwaarden echter goed zijn. We vragen ons af of dit realistisch is in tijden van een 

groeiend lerarentekort. Daarnaast vragen wij aandacht voor de vraag of het, los van het besef dat sport 

bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, aan de overheid is om het aantal uur voor te schrijven.  Dit 

betreft immers het ‘hoe’ van het onderwijs en kan een precedentwerking hebben ten aanzien van 

andere vakken.  

We vragen u bovenstaande punten mee te laten wegen bij de stemming volgende week dinsdag. Voor 

vragen of toelichting zijn we beschikbaar. 



Met vriendelijke groet, 

 

Edward Moolenburgh, directeur 


