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Met deze brief beantwoord ik mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap de nadere vragen van de fractieleden van de PVV over het, inmiddels 

tot wet verheven, initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het 

lerarenregister en het registervoorportaal (gepubliceerd in Staatsblad 2022, 86). 

De vragen werden ingezonden op 19 september 2022 met kenmerk 170783.02u. 

 

Kunt u aangeven welke vertegenwoordigers van het onderwijsveld, waaronder de 

Algemene Onderwijsbond, PO in actie, Leraren in Actie en Beter Onderwijs 

Nederland, precies zijn geconsulteerd? 

 

Zoals in de nota1 valt terug te lezen is er ter voorbereiding van het debat op 9 

november 2021 uitvraag gedaan bij FVOV, Platform VVVO, BVMBO en het 

Lerarencollectief over het vrijwillig lerarenportfolio. Dit was omdat zij positief 

stonden tegenover een verplicht register. Oftewel: deze organisaties waren 

voorstanders van het behouden van de wettelijke bepalingen over het 

Lerarenregister in de wet en daarmee tegenstander van de initiatiefwet. De vraag 

is gesteld of zij waarde hechtten aan het vrijwillig lerarenportfolio. Met de 

Algemene Onderwijsbond, PO in actie, Leraren in Actie en Beter Onderwijs 

Nederland is er over het vrijwillig lerarenportfolio geen contact geweest, 

aangezien zij voorstander waren van de initiatiefwet. 
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Onze referentie 

34211552 
Kunt u voorts aangeven welke vertegenwoordigers van het onderwijsveld het 

eens zijn met u om het vrijwillig portfolio niet in stand te houden en welke 

vertegenwoordigers van het onderwijsveld voorafgaand aan dat besluit hierover 

zijn gehoord? 

 
De geconsulteerde beroepsgroeporganisaties, die hierboven worden genoemd, 

hebben allen het advies gegeven het vrijwillig portfolio niet in stand te houden.  

 

 

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

 

 

 

 

Dennis Wiersma 
 


