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Aanleiding 
Op 18 augustus 2021 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een 
blanco advies (dictum A) uitgebracht op het ontwerp voor het Besluit tot wijziging 
van diverse onderwijsbesluiten in verband met de Wet bestuurlijke harmonisatie 
beroepsonderwijs.  
 

Naar aanleiding van de demissionaire status van het kabinet moet het 
ontwerpbesluit opnieuw worden aangeboden aan de MR. Hierbij bied ik u aan het 
aanbiedingsformulier en het gewijzigde ontwerp voor het besluit voor behandeling 
in de MR van 12 november 2021. 
 

Besluiten door ondertekening 
Indien u akkoord bent met het nader rapport en de behandeling in de MR van 12 
november 2021 van het bijgevoegde ontwerpbesluit, gelieve dan het 
ministerraadformulier te ondertekenen. 
 

Kernpunten 
• Dit besluit geeft verdere uitvoering aan het wetsvoorstel Bestuurlijke 

harmonisatie beroepsonderwijs, dat op dit moment in de Eerste Kamer ligt. 
De schriftelijke inbreng wordt verwacht op 5 oktober 2021. 

• Inwerkingtreding van de wet en het besluit is voorzien op 1 januari 2022 en 
deels 1 augustus 2022. 

• Het besluit richt zich op drie elementen: 
1. wijzigingen van terminologie en definities; 
2. uitvoering aan de harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs 

aan voormalig aoc’s; 
3. diverse wijzigingen rondom verticale scholengemeenschappen 

(huisvestingsvergoeding, uitkeringskosten en aanvraagprocedure). 
• Het besluit bevat de grondslag voor een ministeriële regeling met de 

aanvraagprocedure, deze ligt op dit moment voor uitvoeringstoets voor. 
• De Raad van State heeft een blanco advies (dictum A) gegeven. 
• Het besluit is op enkele technische punten aangepast. Er zijn enkele niet-

inhoudelijke tekstuele verbeteringen doorgevoerd en enkele juridisch-
technische wijzigingen. 

 
Toelichting 
Het Besluit tot wijziging van enkele onderwijsbesluiten in verband met de wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs geeft verdere uitvoering aan het 
wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB). De wijzigingen in 
dit besluit richten zich op drie elementen. Allereerst betreft het de wijzigingen van 
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Datum 
8 oktober 2021 

terminologie en definities in diverse besluiten, zoals het vervangen van aoc en 
vakinstelling door beroepscolleges. Daarnaast geeft dit besluit uitvoering aan de 
harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs aan voormalig aoc’s. Tot 
slot geeft het uitvoering aan diverse wijzigingen rondom verticale 
scholengemeenschappen. Het gaat hierbij om de huisvestingsvergoeding, de 
uitkeringskosten en aanvraagprocedure. 
 

Raad van State 
De Raad van State heeft een blanco advies (dictum A) uitgebracht. Het besluit is 
nog op enkele punten aangepast. Er zijn enkele niet-inhoudelijke tekstuele 
verbeteringen doorgevoerd, er zijn twee juridisch-technische wijzigingen i.v.m. 
het nieuwe Aanpassingsbesluit WVO 2020 toegevoegd en er is voor de 
duidelijkheid een overgangsbepaling toegevoegd, zodat helder is dat het vbo-
groen van de voormalige aoc’s voor 2022 nog via de WEB bekostigd wordt. Verder 
is artikel 4.2.1 UWEB aangepast, omdat nieuwkomers reeds per 2022 bekostigd 
zullen worden via het nieuwe Besluit bekostiging WVO 2021.  
 

Openbaarmaking 
Conform de beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s zal deze beslisnota, 
evenals de eerdere beslisnota’s, openbaar worden gemaakt op de website 
rijksoverheid.nl als het besluit wordt nagehangen bij beide Kamers. Voorafgaand 
aan deze openbaarmaking zullen de persoonsgegevens in de nota’s worden 
weggelakt. Bij de nota over de nahang wordt u hier verder over geïnformeerd. 
 

Proces 
Het nader rapport kan nu worden aangeboden voor behandeling in de MR van 12 
november 2021. Daarna kan het ontwerpbesluit voor ondertekening naar de 
Koning en naar u en MBVOM voor contraseign.  
 

Tot slot dient het besluit vier weken te worden nagehangen in beide Kamers. Het 
besluit kan, vanwege de grondslag in de wet, pas worden vastgesteld, 
gepubliceerd en nagehangen als het wetsvoorstel BHB is aangenomen en is 
vastgesteld door de Koning. Na behandeling in de MR zal met verzending van het 
besluit naar de Koning dus gewacht worden tot het wetsvoorstel is aangenomen, 
zodat het wetsvoorstel en het besluit gezamenlijk naar de Koning kunnen. Hierna 
dient het besluit zo spoedig mogelijk te worden nagehangen. Daarom worden u 
en MBVOM binnenkort om een verklaring van contraseign gevraagd. Tijdens de 
nahang kan het besluit dan gecontrasigneerd worden. 
 

Het besluit dient, net als het wetsvoorstel, voor een deel op 1 januari 2022 in 
werking te treden. Indien deze planning, door de voortgang van het wetsvoorstel 
bij de Eerste Kamer, niet haalbaar is, zal de inwerkingtreding van deze 
onderdelen opschuiven. Hiermee wordt afgeweken van de vaste 
verandermomenten, maar verder zal dit geen praktische gevolgen hebben. 
 

Nader rapport in MR 12 november 2021 

Ondertekening en publicatie November 2021 
Voorbereiding en nahang (4 weken) TK en EK November – December 2021 
Inwerkingtreding  1 januari 2022 en deels 1 augustus 2022 
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Aanleiding 
Hierbij bied ik u aan het aanbiedingsformulier en het ontwerp voor het Besluit 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs voor behandeling in de ministerraad 
van 9 juli 2021. Eerder heeft u een nota ontvangen voor aanbieding aan de 
CWIZO. Met deze nota wordt u op de hoogte gesteld van de behandeling van het 
ontwerpbesluit in de CWIZO op 15 juni jl. en wordt uw akkoord gevraagd voor 
toezending aan de MR op 9 juli a.s. en de Raad van State voor advisering. 
 
Besluiten door ondertekening 
Indien u akkoord bent met de behandeling in de MR van 9 juli 2021 en 
adviesaanvraag bij de Raad van State van het bijgevoegde ontwerpbesluit, 
gelieve dan het ministerraadformulier te ondertekenen. 
 
Kernpunten 
• Dit besluit geeft verdere uitvoering aan het wetsvoorstel Bestuurlijke 

harmonisatie beroepsonderwijs, dat op 29 januari is aangenomen door de 
Tweede Kamer.  

• In verband met een aangenomen amendement over een verplichte voorhang 
bij een AMvB over de verwantschapseis voor een beroepscollege in een 
verticale scholengemeenschap, is dit onderdeel uit onderhavige AMvB 
verwijderd. Het inzetten van deze eis werd al niet voorzien. 

• Inwerkingtreding van het wetsvoorstel en dit ontwerpbesluit is voorzien op 1 
januari 2022 en deels 1 augustus 2022. 

• Het besluit richt zich op drie elementen: 
1. wijzigingen van terminologie en definities; 
2. uitvoering aan de harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs 

aan voormalig aoc’s; 
3. diverse wijzigingen rondom verticale scholengemeenschappen 

(huisvestingsvergoeding, uitkeringskosten en aanvraagprocedure). 
 
Toelichting 
Het Besluit tot wijziging van enkele onderwijsbesluiten in verband met de wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs geeft verdere uitvoering aan het 
wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB).  
De wijzigingen in dit besluit richten zich op drie elementen. Allereerst betreft het 
de wijzigingen van terminologie en definities in diverse besluiten, zoals het 
vervangen van aoc en vakinstelling door beroepscolleges. Daarnaast geeft dit 
besluit uitvoering aan de harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs 
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Datum 
28 juni 2021 

aan voormalig aoc’s. Tot slot geeft het uitvoering aan diverse wijzigingen rondom 
verticale scholengemeenschappen. Het gaat hierbij om de 
huisvestingsvergoeding, de uitkeringskosten en aanvraagprocedure. 
 
CWIZO 15 juni 2021: 
De CWIZO is akkoord gegaan met doorgeleiding naar de MR van 9 juli op 
voorwaarde dat de grondslag voor het Besluit vaststaat. Nu over de 
amendementen bij het wetsvoorstel (zie hieronder) is gestemd, staat de 
grondslag vast. 
 
Verder heeft Fin in de CWIZO het belang van het maken en schriftelijk vastleggen 
van financiële afspraken op het gebied van huisvesting tussen OCW en BZK 
benadrukt. Daarbij is het uitgangspunt dat financiering loopt vanuit OCW MBO, 
tenzij er sprake is van substantiële bedragen. Dan vindt overleg plaats tussen 
OCW en BZK over de overheveling van budget van BZK (vanuit het 
gemeentefonds) naar OCW. Fin zag deze afspraken graag terug op papier, bij 
voorkeur met concrete cijfers. OCW heeft geantwoord dat OCW en BZK op 
ambtelijk niveau hebben afgesproken dat bij een bedrag van €1 à 2 miljoen beide 
ministeries in gesprek treden over mogelijke overheveling. BZK heeft deze 
afspraak bevestigd. Daarmee staat deze afspraak nu op papier. 
 
Tweede Kamerbehandeling wetsvoorstel BHB: 
Het wetsvoorstel BHB (35606) is 16 juni 2021 plenair behandeld in de Tweede 
Kamer. Op 22 juni 2021 is gestemd over de amendementen en moties. Op 29 juni 
2021 is het wetsvoorstel aangenomen.  
 
Er is een amendement1 aangenomen over een verplichte voorhang bij beide 
Kamers bij een AMvB over de verwantschapseis voor een beroepscollege in een 
verticale scholengemeenschap. In het besluit was voor de verwantschapseis een 
delegatiebepaling opgenomen, zodat de eis bij ministeriële regeling gesteld kon 
worden. Omdat het gebruik van de eis niet werd voorzien en vanwege de 
planning, is dit onderdeel uit onderhavige AMvB verwijderd.  
 
Wijzigingen na CWIZO: 
• Het artikel over de verwantschapseis en de toelichting daarbij zijn verwijderd 

uit het besluit (zie hierboven); 
• In de toelichting is verbeterd dat de postcode-eis voor verticale 

scholengemeenschappen zal blijven bestaan; 
• De grondslagen van het besluit zijn geactualiseerd in verband met de nieuwe 

Wet voortgezet onderwijs 2020. 
In de bijlage kunt u een versie met track changes vinden en een schone versie 
van het besluit. 
 
  

 
1 Kamerstukken II 2020/21 35606, nr. 14. 
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28 juni 2021 

Proces: 
Het ontwerpbesluit kan nu worden aangeboden voor behandeling in de MR van 9 
juli a.s. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Het besluit dient, 
net als het wetsvoorstel, voor een deel op 1 januari 2022 in werking te treden. 
 

Ministerraad 9 juli 2021 
Advies RvS Juli – augustus  
Nader rapport September 
Ondertekening en publicatie Oktober 
Voorbereiding en nahang (4 weken) TK en EK November - December 
Inwerkingtreding  1 januari 2022 en deels 1 augustus 2022 
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Aanleiding 
Het Besluit tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de Wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is gereed om behandeld te worden in 
de CWIZO en aansluitend de ministerraad.  
 
Kernpunten 
• Dit besluit geeft verdere uitvoering aan het wetsvoorstel Bestuurlijke 

harmonisatie beroepsonderwijs, dat bij de Tweede Kamer ligt en spoedig 
plenair behandeld wordt. Inwerkingtreding van het wetsvoorstel en dit 
ontwerpbesluit is voorzien op 1 januari 2022 en deels 1 augustus 2022. 

• Het besluit richt zich op drie elementen: 
1. wijzigingen van terminologie en definities; 
2. uitvoering aan de harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs 

aan voormalig aoc’s; 
3. diverse wijzigingen rondom verticale scholengemeenschappen 

(huisvestingsvergoeding, uitkeringskosten en aanvraagprocedure). 
 
Beslispunten 
Bent u akkoord met agendering van bijgaand ontwerpbesluit in de CWIZO van 15 
juni 2021? Aanlevering is voorzien op uiterlijk 7 juni 2021. 
 
Toelichting 
Het Besluit tot wijziging van enkele onderwijsbesluiten in verband met de wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs geeft verdere uitvoering aan het 
wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (BHB). 
 
De wijzigingen in dit besluit richten zich op drie elementen. Allereerst betreft het 
de wijzigingen van terminologie en definities in diverse besluiten, zoals het 
vervangen van aoc en vakinstelling door beroepscolleges. Daarnaast geeft dit 
besluit uitvoering aan de harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs 
aan voormalig aoc’s. Tot slot geeft het uitvoering aan diverse wijzigingen rondom 
verticale scholengemeenschappen. Het gaat hierbij om de 
huisvestingsvergoeding, de uitkeringskosten en aanvraagprocedure. 
 
Uitvoeringstoets 
Het wetsvoorstel is voor DUO, ADR en de Inspectie uitvoerbaar. Enkele suggesties 
voor tekstuele aanpassingen vanuit DUO en de Inspectie zijn overgenomen. 
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Datum 
26 mei 2021 

Wetgevingstoets JenV 
Er zijn geen opmerkingen gekomen vanuit de wetgevingstoets door JenV. 
 
Planning 
Het wetsvoorstel BHB ligt momenteel in de Tweede Kamer en zal spoedig plenair 
behandeld worden. Onderhavig besluit zal tegelijkertijd met deze wet in werking 
treden. Om die inwerkingtreding te halen, wordt onderstaande planning 
aangehouden. Inwerkingtreding is voor het grootste deel gepland voor 1 januari 
2022. De omzetting van de aoc’s zal per studiejaar 2022/2023 ingaan en daarom 
op 1 augustus 2022 in werking treden. 
 
CWIZO 15 juni 2021 
MR 25 juni 2021 
Raad van State Juli/augustus 2021 
Nader rapport September 2021 
(MR vanwege demissionaire status) (September 2021) 
Publicatie  September 2021 
Nahang Tweede en Eerst Kamer Oktober/november 2021 
Inwerkingtreding 1 januari 2022 en deels 1 augustus 2022 
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Aanleiding 
Het Besluit tot wijziging van enkele onderwijsbesluiten in verband met de Wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is gereed voor internetconsultatie. 
 
Met dit besluit wordt verdere uitvoering gegeven aan het wetsvoorstel 
Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs, dat op dit moment in behandeling is 
bij de Tweede Kamer.  
 
Kernpunten 
• Tijdens de demissionaire periode moeten alle voornemens tot 

internetconsultatie langs de ministerraad, voordat de internetconsultatie 
gestart kan worden. 

• Dit besluit geeft verdere uitvoering aan het wetsvoorstel Bestuurlijke 
harmonisatie beroepsonderwijs, dat bij de Tweede Kamer ligt. 

• Het besluit richt zich op drie elementen: 
1. wijzigingen van terminologie en definities; 
2. uitvoering aan de harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs 

aan voormalig aoc’s; 
3. diverse wijzigingen rondom verticale scholengemeenschappen 

(huisvestingsvergoeding, uitkeringskosten en aanvraagprocedure). 
 
Beslispunten 
Het wijzigingsbesluit, bijgevoegd bij deze nota, willen we voorleggen ter 
internetconsultatie.  
 
Inmiddels heeft de ministerraad besloten dat tijdens de demissionaire periode alle 
voornemens tot internetconsultatie langs de ministerraad moeten, voordat de 
internetconsultatie gestart kan worden. Om deze reden bieden wij u hiermee het 
aanbiedingsformulier voor de MR aan. We verzoeken u dit te ondertekenen. 
 
Toelichting 
Het Besluit tot wijziging van enkele onderwijsbesluiten in verband met de wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs geeft verdere uitvoering aan het 
wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. 
 
De wijzigingen in dit besluit richten zich op drie elementen. Allereerst betreft het 
de wijzigingen van terminologie en definities in diverse besluiten, zoals het 
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2 maart 2021 

vervangen van aoc en vakinstelling door beroepscolleges. Daarnaast geeft dit 
besluit uitvoering aan de harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs 
aan voormalig aoc’s. Tot slot geeft het uitvoering aan diverse wijzigingen rondom 
verticale scholengemeenschappen. Het gaat hierbij om de 
huisvestingsvergoeding, de uitkeringskosten en aanvraagprocedure. 
 
Inwerkingtreding 
De verwachte inwerkingtreding van het besluit is gedeeltelijk op 1 januari 2022 
en gedeeltelijk 1 augustus 2022, net zoals het wetsvoorstel Bestuurlijke 
harmonisatie beroepsonderwijs. 
 
Vraag internetconsultatie 
1) Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit? 
 


