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Bijlage 

 

Wetgevingsagenda OCW 2022 

 

 
Wetsvoorstellen 

Wetsvoorstel Strekking Planning 

aanbieding 

TK 

Beoogde 

inwerking-

treding 

Portefeuille-

houder 

Wet tijdelijke 

onderwijsvoorziening bij 

massale toestroom van 

ontheemden 

Het mogelijk maken van een afwijkend regime om 

tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten i.v.m. de 

massale toestroom van ontheemde kinderen uit Oekraïne. 

23 Mei 2022 

(Kamerstukken 

36106) 

Zo spoedig 
mogelijk 

MPVO 

Wijziging van de Wet 

studiefinanciering 2000 i.v.m. 

de invoering van nieuwe 

betaalmethoden in het 

openbaar vervoer 

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet studiefinanciering 2000 

gewijzigd, zodat studenten met een studentenreisproduct 

gebruik kunnen maken van de nieuwe wijzen van OV-

betalen. 

Juni 2022 Begin 2023 MOCW 

Wet educatieve module Het verankeren van het experiment educatieve module in 

de WHW en de WVO 2020. Ook worden er enkele andere 

aangelegen wijzigingen op het gebied van de 

lerarenopleiding doorgevoerd. 

Juni 2022 1 januari 2023 MOCW 

Wet leeruitkomsten hoger 

onderwijs 

Creëren van meer ruimte om voor studenten een 

gepersonaliseerde leerroute binnen de opleiding te 

kunnen ontwikkelen (flexibel onderwijs) door verankering 

van het experiment leeruitkomsten in de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk (WHW). 

Juni 2022 1 september 
2023 

MOCW 

Wetsvoorstel 

investeringsverplichting 

Nederlands cultureel 

audiovisueel product 

Dit wetsvoorstel introduceert in de Mediawet 2008 een 

investeringsverplichting voor streamingsdiensten, en 

geeft daarmee uitvoering aan het regeerakkoord. 

Juli 2022 1 januari 2023 SCM 

Wet herinvoering basisbeurs 

hoger onderwijs 

Dit wetsvoorstel regelt de herinvoering van de basisbeurs 

in het hoger onderwijs en de tegemoetkoming voor 

studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. 

Ook regelt dit wetsvoorstel de verruiming van de zgn. 1-

februariregeling voor mbo-gediplomeerden die 

doorstromen naar het ho.  

Oktober 2022 1 september 
2023 

MOCW 
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Wetsvoorstel NLQF Wettelijke uitwerking van Europese aanbeveling op het 

gebied van Leven Lang Ontwikkelen. 

November 2022 1 januari 2024 MOCW 

Wet wijzigingen bestuur en 

inrichting van academische 

ziekenhuizen 

Regelt de randvoorwaarden aan de samenvoeging tussen 

VUmc en AMC tot Amsterdam UMC, alsmede de gevolgen 

van die samenvoeging wat betreft de samenwerking 

tussen de UvA, de VU en het nieuwe academische 

ziekenhuis. Ook wordt de wettelijke bepalingen inzake de 

afstemming van de samenwerking tussen universiteiten 

en academisch ziekenhuizen van toepassing op bijzondere 

universiteiten en academische ziekenhuizen, nu deze niet 

meer uitgaan van dezelfde rechtspersoon. 

November 2022 1 januari 2024 MOCW 

Wijziging van de Wet overige 

OCW-subsidies in verband met 

uitbreiding van de 

mogelijkheid tot het 

verstrekken van een 

onderwijsvoorziening 

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd dat voorzieningen voor 

het volgen van onderwijs voor personen ouder dan 30 

jaar met een handicap of chronische ziekte beschikbaar 

worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een tolk, vervoer 

naar een onderwijsinstelling of bepaalde meeneembare 

hulpmiddelen. Daarnaast wordt mogelijk gemaakt om ook 

een onderwijsvoorziening te ontvangen voor formeel 

deeltijdonderwijs. Tenslotte maakt deze wetswijziging de 

regels overzichtelijker voor (mogelijke) gebruikers van de 

onderwijsvoorziening en voor het UWV, dat de 

tegemoetkoming in de kosten voor de 

onderwijsvoorziening verstrekt. 

December 2022 1 januari 2024 MOCW 

Wet ondersteuning bij 

onderwijs aan zieke leerlingen 

Wetswijziging om de structuur van 

onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen (ozl) te 

verbeteren. Doel van de wet is om de voorziening flexibel 

en toekomstbestendig te maken door de financiële 

middelen, taken en mensen op het gebied van ozl onder 

te brengen bij een nieuwe landelijke stichting met 

regionale uitvoering.   

December 2022 1 augustus 2024 MPVO 
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Wetsvoorstel aanpak verzuim Het wetsvoorstel beoogt verzuim terug te dringen en 

meer kinderen in de klas aanwezig te laten zijn door: 

1. Een vereenvoudigde registratie van verzuim door 

scholen, waardoor ketenpartners in een vroeg stadium 

actie kunnen ondernemen; 

2. Samenwerkingsverbanden krijgen inzage in het 

verzuimregister van DUO, zodat zij het 

ondersteuningsaanbod in hun regio uit kunnen breiden als 

blijkt dat sprake is van verzuim door het ontbreken van 

een passend aanbod; 

3. Bij een vrijstelling op grond van artikel 5, onder a, 

Leerplichtwet 1969 betrekt de arts het onderwijskundig 

perspectief in de vorm van een advies van het 

samenwerkingsverband. De huidige tweedeling tussen de 

vrijstelling voor een jaar of voor de duur van de gehele 

leerplichtige leeftijd vervalt. 

December 2022 1 augustus 2024 MPVO 

Wetsvoorstel versterken 

positie ouders en leerlingen 

Het wetsvoorstel beoogt de rechtspositie van ouders en 

leerlingen te versterken door: 
1. leerlingen die extra ondersteuning behoeven in de 

gelegenheid te stellen hun zienswijze naar voren te 
brengen in de besluitvorming omtrent het 

ontwikkelingsperspectief; 

2. het schoolondersteuningsprofiel op te nemen in de 
schoolgids; en 

3. samenwerkingsverbanden te verplichten een ouder- en 

jeugdsteunpunt op te richten. 

December 2022 1 augustus 2024 MPVO 

 

 

Voorhang Amvb’s 

Ontwerp-amvb Strekking Planning 

aanbieding 

TK 

Beoogde 

inwerking-

treding 

Portefeuille-

houder 

Besluit experiment 

onderwijszorg-arrangementen 

Deze amvb wijzigt op tijdelijke basis wetgeving op het 

gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van 

onderwijs en locatie van onderwijs. In het experiment 

mogen geselecteerde onderwijszorginitiatieven gedurende 

5 jaar afwijken van de regels om een beter aanbod 

maatwerkoplossingen aan deze doelgroep tot stand te 

brengen. 

Juni 2022 1 januari 2023 MPVO 
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Besluit doorstroomtoetsen po Het Besluit doorstroomtoetsen po wijzigt het Toetsbesluit 

PO, het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, en het Besluit 

register onderwijsdeelnemers in verband met enkele 

aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het 

primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en 

erkenning van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden 

aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het primair 

onderwijs. De onderliggende regelgeving wordt hiermee in 

lijn gebracht met de Wet doorstroomtoetsen po. 

Juni 2022 1 januari 2023 MPVO 

Besluit actualisering 

deugdelijkheidseisen funderend 

onderwijs 

Dit wijzigingsbesluit bevat technische aanpassingen in 

diverse besluiten die nodig zijn als gevolg van de Wet 

actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs 

(Stb. 2020, 235). Daarnaast bevat dit besluit een 

bepaling omtrent evident ondoelmatige aanwending van 

bekostiging. 

Juni 2022 1 januari 2023 MPVO 

Wijzigingsbesluit voldoening 

lesgeld, invoering Registratie 

instellingen en opleidingen en 

technische verbeteringen 

Ten aanzien van het lesgeld vervalt de ‘automatische 

incasso ineens’ en wordt de mogelijkheid tot 

samenvoegen van betalingsregelingen vastgelegd. Ook 

worden verwijzingen naar de Centrale registers voor 

opleidingen hoger onderwijs en beroepsonderwijs 

vervangen door de Registratie instellingen en 

opleidingen. 

Oktober 2022 1 januari 2023 MOCW 

Besluit examen Nederlands als 

tweede taal in het mbo 

Het besluit creëert de mogelijkheid van een vrijstelling 

voor (onderdelen van) het examen Nederlandse taal 

voor studenten die het Staatsexamen Nederlands als 

tweede taal hebben behaald. 

Oktober 2022 1 augustus 
2023 

MOCW 

 

 

Voorhang ministeriële regelingen/beleidsregels 

Ontwerp-regeling Strekking Planning 

aanbieding 

TK 

Beoogde 

inwerking-

treding 

Portefeuille-

houder 

Regeling inrichting tijdelijke 

onderwijsvoorzieningen 

Deze regeling geeft nader invulling aan de Wet tijdelijke 

onderwijsvoorziening bij massale toestroom van 

ontheemden. 

Juni 2022 Zo spoedig 
mogelijk 

MPVO 

Wijziging Subsidieregeling 

stimulering herbestemming 

monumenten 

Het betreft een verlenging van de Subsidieregeling 

stimulering herbestemming monumenten, mogelijk 

vergezeld gaande van enige inhoudelijke wijzigingen. 

Juni/Juli 2022 1 oktober 2022 SCM 
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Wijziging Besluit vaststelling 

beleidsregels 

instandhoudingssubsidie 

woonhuis-rijksmonumenten 

Het besluit voorziet in de subsidiëring van de 

instandhouding van rijksmonumenten met een 

woonfunctie. Het besluit moet worden gewijzigd om 

invulling te geven aan de subsidiëring vanaf 2023. 

Najaar 2022 1 januari 2023 SCM 

 
 


