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Datum 

3 maart 2022 

 

• Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van de Afdeling is de nota 

van toelichting nader aangevuld. Daarnaast zijn enkele kleine 

wetstechnische verbeteringen doorgevoerd in het besluit.  

• De Afdeling heeft de volgende vragen en opmerkingen: 

➢ De Afdeling vraagt zich af of de duimregeling niet verder gaat dan het 

beoogde doel vereist.  

- Antwoord: Het besluit om de duimregeling in te voeren is vooral 

ingegeven door de snel veranderde omstandigheden in 

aanloop naar de kerstvakantie 2021. Het nieuwe kabinet heeft 

moeten constateren dat de coronagolf van vorig jaar ondanks alle 

inspanningen van het onderwijs opnieuw ten koste is gegaan van 

de examenvoorbereiding. Onder die omstandigheden achtte de 

regering het noodzakelijk om aanvullende maatregelen te treffen.  

➢ De Afdeling merkt op dat de extra herkansingsmogelijkheden en de 

duimregeling communicerende vaten zijn en dat het onduidelijk is 

waarom leerlingen gebruik kunnen maken van de ‘duimregeling’ om 

te kunnen slagen, zonder eerst een herkansing te beproeven.  

- Antwoord: Anders dan de Afdeling ziet de regering niet 

onmiddellijk waarom deze maatregelen communicerende vaten 

zijn. De duimregeling vervult, naast het bieden van (gedeeltelijke) 

compensatie voor de omstandigheden, ook een andere functie 

binnen het maatregelenpakket, het bieden van (mentale) rust. 

Mede om die reden is er net zoals vorig jaar geen volgordelijkheid 

aangebracht in de maatregelen. Verder zou de beslissing in 

januari om wel een volgordelijkheid aan te brengen voor de 

uitvoeringsorganisaties tot problemen hebben geleid. 

➢ De Afdeling merkt op dat er niet wordt ingegaan op het gebruik van 

de duimregeling in relatie tot de doorstroom naar specifieke 

vervolgopleidingen.  

- Antwoord: het eindcijfer van het vak dat buiten beschouwing 

wordt gelaten bij de uitslagbepaling wordt wel vermeld op de 

cijferlijst. Zo blijft het transparant voor het vervolgonderwijs met 

welke resultaat een kandidaat is geslaagd voor het diploma. Voor 

het overige verandert toepassing van de duimregeling niets aan 

het recht op toegang tot het vervolgonderwijs ten opzichte van 

een regulier examenjaar.  

➢ De Afdeling vraagt aandacht voor de aangepast normeringsmethode 

van het CvTE.  

- Antwoord: de aanpassing aan de normeringsmethodiek is geen 

maatregel, maar technisch noodzakelijk omdat er niet op de 

reguliere manier genormeerd kan worden. Dit wordt niet middels 

dit besluit geregeld.  

➢ De Afdeling heeft vragen over het nagestreefde slagingspercentage 

van examenkandidaten.  

- Antwoord: met de maatregelen wordt niet gestuurd op een 

specifiek slagingspercentage. Bij de totstandkoming van de 

maatregelen is gekeken naar alle omstandigheden en een 

afweging gemaakt welke maatregelen noodzakelijk zijn om 

kandidaten zo goed mogelijk te compenseren binnen de kaders 

die door de uitvoerbaarheid worden gesteld.  
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Datum 

3 maart 2022 

 

• Het besluit is gereed voor de nahangprocedure. Deze nahangprocedure 

bestaat uit het toezenden aan beide Kamers van het Staatsblad waarin 

het besluit is gepubliceerd. De wettelijke nahang-termijn bedraagt vier 

weken. De Kamerleden hebben dan geen mogelijkheid de amvb te 

wijzigen. Wel kunnen zij te kennen geven hetgeen in de amvb is geregeld 

op het niveau van de wet te willen regelen. Dat is in dit geval niet te 

verwachten. Daarna kan het besluit inwerking treden, gestreefd wordt 

naar inwerkingtreding van het besluit op 6 april 2022.  



 
 

TER BESLUITVORMING 

Aan: MPVO 

  

Behandeling MR - Besluit eindexamens 2022  
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Aanleiding 

Het besluit eindexamens 2022 is gereed om behandeld te worden in de 

ministerraad. De Commissie Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs (CWIZO) is op 14 

februari 2022 akkoord gegaan met agendering in de ministerraad. Het voorstel is 

als hamerstuk aangenomen. 

Geadviseerd besluit 

Indien u akkoord bent met het behandeling van dit besluit in de ministerraad en 

het vragen van een spoedadvies aan de Raad van State over het ontwerpbesluit 

eindexamens 2022, dan verzoek ik u (MPVO) de volgende stukken te 

ondertekenen: 

- Het aanbiedingsformulier 

- De brief aan de minister-president  

 

NB: de brief aan de vicepresident van de Raad van State wordt pas ondertekend 

na de formele instemming door de ministerraad.  

Kernpunten 

• Het besluit eindexamens 2022 regelt de juridische grondslag voor de 

maatregelen die in verband met covid-19 zijn genomen voor de 

eindexamens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs voor het 

examenjaar 2022.  

• De inwerkingtreding van het besluit eindexamens 2022 is voorzien op 5 

april. Dat geeft examenkandidaten en scholen twee weken voordat het 

eindexamenbesluit effecten voor hen gaat hebben zekerheid over de 

juridische borging van de aangekondigde maatregelen.  

• Om deze inwerkingtredingsdatum te halen is het noodzakelijk dat de 

Afdeling Advisering van de Raad van State een spoedadvies uitbrengt, 

uiterlijk op 2 maart 2022. Hiervoor dient door u (MPVO) een verzoek bij 

de ministerraad te worden ingediend tot machtiging voor het vragen van 

een spoedadvies.  

 

Toelichting 

Inhoud van het ontwerpbesluit  

• Het besluit eindexamens 2022 is een algemene maatregel van bestuur 

(amvb) die een groot aantal andere amvb’s wijzigt, namelijk: het 

Wetgeving en Juridische 

Zaken 

Van 

 

 

  

 

Datum 

 

Referentie 

 

Bijlagen 

1. Amvb eindexamens 2022 

2. Brief VP RvS 

3. Brief MP 

4. Aanbiedingsformulier MR  

 

Intern OCW afgestemd 

DUO, FEZ, VO, WJZ 
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Datum 

15 februari 2022 

 

Eindexamenbesluit VO, Eindexamenbesluit VO BES, het 

Staatsexamenbesluit VO, het staatsexamenbesluit VO BES en het 

Uitvoeringsbesluit WVO 2020.  

• De volgende maatregelen zijn met dit besluit juridisch geborgd: 

o Uitbreiding tweede tijdvak van vier naar tien dagen;  

o De mogelijkheid voor leerlingen om hun eindexamens over twee 

tijdvakken te spreiden;  

o Een derde herkansingstijdvak op de eigen school;  

o Omzetting van het centraal examen van het beroepsgerichte 

profielvak in het vmbo naar een schoolexamen.  

o Invoering extra herkansingsmogelijkheid;  

o Afwijkingsbevoegdheid voor het examenreglement en het PTA in 

de staatsexamens; 

o Invoering van de vangnetregeling voor de uitslagbepaling 

(duimregeling).  

• De wijzigingen zijn reeds aangekondigd in de kamerbrieven van 17 

december 2020, 24 januari 2021 en in het debat van 26 januari 2022.  

• Omdat het maatregelenpakket dit jaar gelijk is gebleven aan het pakket 

van vorig jaar en de bepalingen van vorig jaar nog in de te wijzigen 

besluiten (amvb’s) stonden, zijn de wijzigingen dit jaar van beperkte 

omvang. Meestal kon worden volstaan met de aanpassing van het jaartal, 

datum, of een kleine taalkundige dan wel technische aanpassing. 

 

Financiën 

• Er wordt ca. € 51,4 mln. beschikbaar gesteld om scholen en 

onderwijspersoneel te compenseren voor de extra werklast die als gevolg 

van dit besluit ontstaat.  

 

Spoedeisendheid  

• De wijzigingen moeten snel geïmplementeerd worden, omdat het besluit 

eindexamens 2022 zowel rechten als plichten oplegt aan de betrokkenen 

bij de eindexamens. Dit besluit biedt kandidaten de mogelijkheid om hun 

examens te spreiden, dit recht moeten zij inroepen voor 22 april 2022. 

Ruim voor die datum zal uit het oogpunt van rechtszekerheid een 

juridische grondslag moeten zijn gecreëerd. 

• De beoogde inwerkingtredingsdatum van dit besluit is 5 april 2022. Dat 

was de snelst mogelijke datum waarop inwerkingtreding mogelijk was en 

ligt iets meer dan twee weken voor het moment waarop leerlingen hun 

keuze moeten hebben gemaakt.  

• Aan dit besluit is ook nog een nahangprocedure verbonden. Een 

nahangprocedure bestaat uit het toezenden aan beide Kamers van het 

Staatsblad waarin het besluit is gepubliceerd. De nahangprocedure is 

geregeld in artikel 121, tweede lid, Wet op het voortgezet onderwijs en 

duurt vier weken. De Kamerleden hebben dan geen mogelijkheid de amvb 

te wijzigen. Wel kunnen zij te kennen geven dat de inhoud van de amvb  

op het niveau van de wet geregeld zou moeten worden. Dat is in dit geval 

niet te verwachten. De publicatie in het Staatsblad en de start van de 

nahangprocedure zal – om de beoogde datum van inwerkingtreding te 

kunnen halen – uiterlijk 4 maart 2022 dienen te geschieden.  

• De planning ziet er dan als volgt uit: 
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Datum 

15 februari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Ministerraad en verzoek spoedadvies Raad van State 

- Een spoedadvies van de Raad van State is noodzakelijk om de beoogde 

inwerkingtredingsdatum van 5 april 2022 te kunnen halen.  

- U (MPVO) agendeert het besluit voor de ministerraad van 25 februari en 

verzoekt de ministerraad daarbij om een machtiging om over dit besluit 

een spoedadvies te vragen aan de Raad van State. Voorafgaand hieraan 

(op 17 februari) heeft u telefonisch contact met de vice-president van de 

Raad van State. Ambtelijk is hiervoor een belnotitie voorbereid. Op 

ambtelijk niveau is het ontwerpbesluit op 14 februari, gelijktijdig met de 

behandeling in de CWIZO, aan de Raad van State gestuurd. 

 

Tweeminutendebat en moties van Meenen c.s.  

Donderdag 17 februari vindt er nog een tweeminutendebat plaats in de TK over 

de eindexamens. De motie van Van Meenen c.s. over het invoeren van een 

duimregeling voor deelcertificaatkandidaten in het vso voor het examenjaar 2023 

zal juridisch worden geborgd doormiddel van een aanvullende algemene 

maatregel van bestuur. De voorbereidingen voor deze aanvullende amvb zullen 

na het debat in gang worden gezet. Voor deze amvb zal het reguliere proces voor 

de totstandkoming van een amvb worden gevolgd, inclusief internetconsultatie. 

Dit proces neemt ongeveer negen maanden in beslag. Er wordt naar gestreefd dat 

deze aanvullende amvb voor de kerst in werking kan treden.  

 

 

CWIZO 14 februari  

Tweeminutendebat TK 17 februari 

Telefonisch contact MPVO met VP 

Raad van State inzake 

spoedadvies** 

17 februari  

Aanleveren ministerraad  18 februari 

Ministerraad 25 februari  

Aanbieding Raad van State 28 februari 

Advies Raad van State  2 maart  

Nader rapport  3 maart  

Publicatie Staatsblad 4 maart  

Nahangprocedure beide Kamers 4 maart t/m 4 april  

Inwerkingtreding  5 april   



 
 

TER BESLUITVORMING 

Aan: MPVO, MOCW  

  

Behandeling CWIZO - spoedamvb eindexamens 2022 
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Aanleiding 

Het besluit eindexamens 2022 is gereed voor aanbieding aan de CWIZO ten 

behoeve van het doorlopen van het ministerraadtraject. 

Geadviseerd besluit 

• Gaat u (MPVO) akkoord met de start van het ministerraadtraject, te 

beginnen met aanbieding van het besluit aan de CWIZO op 14 februari 

2022?  

Toelichting 

• U heeft de bijgevoegde amvb Eindexamens 2022 vrijdag 4/2 reeds 

ontvangen; dat heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen.  

• Afgelopen maandag hebben we kort overleg gevoerd over de planning. 

  

Inhoud van het ontwerpbesluit  

• Het besluit eindexamens 2022 is een algemene maatregel van bestuur 

(amvb) die een groot aantal andere amvb’s wijzigt, namelijk: het 

Eindexamenbesluit Vo, Eindexamenbesluit Vo BES, het 

Staatsexamenbesluit vo, het staatsexamenbesluit Vo BES en het 

Uitvoeringsbesluit WVO 2020.  

• De volgende maatregelen zijn met dit besluit juridisch geborgd: 

o Uitbreiding tweede tijdvak van vier naar tien dagen;  

o De mogelijkheid voor leerlingen om hun eindexamens over twee 

tijdvakken te spreiden;  

o Een derde herkansingstijdvak op de eigen school;  

o Omzetting van het centraal examen van het beroepsgerichte 

profielvak in het vmbo naar een schoolexamen.  

o Invoering extra herkansingsmogelijkheid;  

o Afwijkingsbevoegdheid voor het examenreglement en het PTA in 

de staatsexamens; 

o Invoering van de vangnetregeling voor de uitslagbepaling 

(duimregeling).  

• Omdat het maatregelenpakket dit jaar gelijk is gebleven aan het pakket 

van vorig jaar en de bepalingen van vorig jaar nog in de te wijzigen 

besluiten (amvb’s) stonden, zijn de wijzigingen dit jaar van beperkte 

omvang. Meestal kon worden volstaan met de aanpassing van het jaartal, 

datum, of een kleine taalkundige dan wel technische aanpassing. 

Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken 

Van 

 

 

 

 

 

Datum 

08 februari 2022 

Referentie 

 

Bijlagen 
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Datum 

7 februari 2022 

 

• Mochten er naar aanleiding van de technische briefing of het 

tweeminutendebat nog wijziging in de amvb moeten worden aangebracht 

dan zijn er een aantal mogelijkheden: 

o Als de wijzigingen voor 18 februari bekend zijn dan kunnen zij 

nog in deze amvb worden meegenomen. De wijzingen worden dan 

na de CWIZO, maar voor de ministerraad verwerkt. Dan is wel 

ook nodig dat alle uitvoeringsconsequenties op dat moment 

duidelijk zijn. 

o Eventuele wijzigingen die alleen betrekking hebben op het 

examen van volgend jaar kunnen worden opgenomen in het 

eindexamenbesluit dat mogelijk volgend jaar zal worden 

getroffen. 

o Tot slot bestaat er de mogelijkheid om na deze amvb, maar voor 

een eventueel besluit over de eindexamens van volgend jaar, een 

afzonderlijke amvb tot stand te brengen (deze optie heeft niet de 

voorkeur). 

 

Financiën 

• Er wordt ca. € 51,4 mln. beschikbaar gesteld om scholen en 

onderwijspersoneel te compenseren voor de extra werklast die als gevolg 

van dit besluit ontstaat.  

 

Spoedeisendheid  

- De wijzigingen moeten snel geïmplementeerd worden, omdat het besluit 

eindexamens 2022 zowel rechten als plichten oplegt aan de betrokkenen 

bij de eindexamens. Dit besluit biedt kandidaten de mogelijkheid om hun 

examens te spreiden, dit recht moeten zij inroepen voor 22 april 2022. 

Ruim voor die datum zal uit het oogpunt van rechtszekerheid een 

juridische grondslag moeten zijn gecreëerd. 

- De beoogde inwerkingtredingsdatum van dit besluit is 5 april 2022. Dat 

was de snelst mogelijke datum waarop inwerkingtreding mogelijk was en 

ligt iet meer dan twee weken voor het moment waarop leerlingen hun 

keuze moeten hebben gemaakt.  

- Aan dit besluit is ook nog een nahangprocedure verbonden. Een 

nahangprocedure bestaat uit het toezenden aan beide Kamers van het 

Staatsblad waarin het besluit is gepubliceerd. De nahangprocedure is 

geregeld in artikel 121, tweede lid, Wet op het voortgezet onderwijs en 

duurt vier weken. De Kamerleden hebben dan geen mogelijkheid de amvb 

te wijzigen. Wel kunnen zij te kennen geven dat de inhoud van de amvb  

op het niveau van de wet geregeld zou moeten worden. Dat is in dit geval 

niet te verwachten. De publicatie in het Staatsblad en de start van de 

nahangprocedure zal – om de beoogde datum van inwerkingtreding te 

kunnen halen – uiterlijk 4 maart 2022 dienen te geschieden.  

- De planning ziet er dan als volgt uit: 

 

Aanleveren CWIZO 10 februari 

Technische briefing CvTE in de TK 10 februari  



 
 

 
 

 

 Pagina 3 van 3 
 

 

 
Datum 

7 februari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWIZO 14 februari  

Tweeminutendebat  (voor) 18 februari  

Aanleveren ministerraad  18 februari 

Ministerraad 25 februari  

Aanbieding Raad van State 28 februari 

Advies Raad van State  2 maart  

Nader rapport  3 maart  

Publicatie Staatsblad 4 maart  

Nahangprocedure beide Kamers 4 maart t/m 4 april  

Inwerkingtreding  5 april   



 
 

TER INFORMATIE 

Aan: MPVO 

  

Besluit examens 2022 
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Aanleiding 

Hierbij informeren wij u over de inhoud van het besluit examens 2022. Dit geeft u 

de gelegenheid om voor volgende week woensdag (9/2) eventuele opmerkingen 

te maken zodat wij die in het besluit kunnen verwerken alvorens wij het besluit 

aan de CWIZO zenden. Volgende week woensdag (9/2) zal dit besluit via de lijn 

opnieuw aan u worden voorgelegd als onderdeel van het proces van toezending 

aan de CWIZO. Omdat die lijn binnen 24-uur moet zijn doorlopen om de stukken 

op tijd aan te leveren voor de CWIZO, is er dan weinig gelegenheid meer tot 

aanpassing. Reden waarom wij u nu het besluit examens 2022 alvast afzonderlijk 

toezenden.  

Toelichting 

• Het besluit examens 2022 is een algemene maatregel van bestuur (amvb) 

dat een groot aantal andere amvb’s wijzigt, namelijk: het 

eindexamenbesluit vo, het eindexamenbesluit vo bes, het 

staatsexamenbesluit vo, het staatsexamenbesluit vo bes en het 

uitvoeringsbesluit WVO 2020.  

• Omdat het maatregelenpakket dit jaar gelijk is gebleven aan het pakket 

van vorig jaar en de bepalingen van vorig jaar nog in de te wijzigen 

besluiten stonden, zijn de wijzigingen dit jaar van beperkte omvang. 

Meestal kon worden volstaan met de aanpassing van het jaartal, datum, 

of een kleine taalkundige aanpassing. 

• De volgende maatregelen zijn met dit besluit (opnieuw) juridisch geborgd: 

o Uitbreiding tweede tijdvak van vier naar tien dagen;  

o De mogelijkheid voor leerlingen om hun eindexamens over twee 

tijdvakken te spreiden;  

o Een derde herkansingstijdvak op de eigen school;  

o Omzetting van het centraal examen van het beroepsgerichte 

profielvak in het vmbo naar een schoolexamen.  

o Invoering extra herkansingsmogelijkheid;  

o Afwijkingsbevoegdheid voor het examenreglement en het PTA in 

de staatsexamens; 

o Invoering van de vangnetregeling voor de uitslagbepaling 

(duimregeling).  

• De planning ziet er als volgt uit: 

 

 

Wetgeving en Juridische 

Zaken 

Van 

 

 

 

 

 

Datum 

03 februari 2022 

Referentie 

 

Bijlagen 

Amvb Examens 2022 
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Datum 

3 februari 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In dit besluit zijn nog niet de maatregelen verwerkt waartoe Van Meenen 

c.s. vorig jaar bij motie heeft opgeroepen (herkansingen en duimregeling 

voor deelcertificaathouders uit het staatsexamen). Als er naar aanleiding 

van de technische briefing of het tweeminutendebat nog aanvullende 

maatregelen genomen zullen worden die in deze amvb verwerkt moeten 

worden dan zal dat na de CWIZO en voor de ministerraad gebeuren. Dit 

zal ook aan de CWIZO worden gecommuniceerd. Het besluit waar de 

ministerraad mee instemt en dat daarna naar de Raad van State gaat is 

het definitieve besluit. Daarna kan er niets meer aan dit besluit gewijzigd 

worden. 

• U wordt door de beleidsdirectie afzonderlijk geïnformeerd over het 

besluitvormingstraject rondom de technische briefing en het 

tweeminutendebat. 

• De telefoonnotitie voor het gesprek met de VP van de Raad van State zal 

u volgende week bereiken.  

(Uitvoerings-)toetsen  9 februari  

Aanleveren CWIZO 10 februari 

Technische briefing CvTE in de TK 10 februari  

CWIZO 14 februari  

Tweeminutendebat  (voor) 18 februari  

Aanleveren ministerraad  18 februari 

Ministerraad 25 februari  

Aanbieding Raad van State 28 februari 

Advies Raad van State  2 maart  

Nader rapport  3 maart  

Publicatie Staatsblad 4 maart  

Nahangprocedure beide Kamers 4 maart t/m 4 april  

Inwerkingtreding  5 april   



 

 

TER BESLUITVORMING 

Aan: MPVO 

  

Procedure spoed-amvb eindexamens vo 2022 
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Op 17 december 2021 is de Kamer, door middel van een Kamerbrief geïnformeerd 

over de maatregelen voor het eindexamen 2022. Op diezelfde dag zijn de 

maatregelen middels een servicedocument aan de scholen gecommuniceerd. Op 

24 januari en 26 januari is dit maatregelenpakket aangevuld met respectievelijk; 

de duimregeling en de omzetting van het cspe in een schoolexamen. Deze 

aangekondigde examenmaatregelen maken het noodzakelijk het 

Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit 

VO, het Staatsexamenbesluit VO BES en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 te 

wijzigen. Hiervoor wordt momenteel een wijzigingsbesluit voorbereid. Dit 

wijzigingsbesluit moet zo snel mogelijk in werking treden, zodat de regelgeving 

voor alle betrokkene bij de eindexamens duidelijk is. De snelst haalbare 

inwerkingtredingsdatum is 5 april 2022. Hierdoor zijn de termijnen voor de 

totstandkoming van het wijzigingsbesluit kort. In deze nota wordt u geïnformeerd 

over de planning en worden u drie beslispunten voorgelegd. De beslispunten 

worden nader toegelicht bij de kernpunten.  

Geadviseerd besluit 

• Stemt u ermee in om de internetconsultatie over te slaan? 

• Stemt u ermee in om de secretaris van de CWIZO te verzoeken de 

behandeling in de CWIZO schriftelijk te laten plaatsvinden?  

• Bent u bereid om de vicepresident van de Raad van State uiterlijk 21 

februari te verzoeken om voor 2 maart een spoedadvies over het 

wijzigingsbesluit uit te brengen? Indien u akkoord bent, zal een 

telefoonnotitie worden voorbereid. 

Kernpunten 

• Het wijzigingsbesluit zal (vooralsnog) de volgende maatregelen 

implementeren:  

o Uitbreiding tweede tijdvak van vier naar tien dagen;  

o De mogelijkheid voor leerlingen om hun eindexamens over de 

tijdvakken te spreiden;  

o Een derde herkansingstijdvak op de eigen school;  

o Omzetting van het centraal examen van het beroepsgerichte 

profielvak in het vmbo naar een schoolexamen.  

o Invoering extra herkansingsmogelijkheid;  

o Afwijkingsbevoegdheid voor het examenreglement; 

o Invoering van de vangnetregeling voor de uitslagbepaling 

(duimregeling).  

 

Wetgeving en Juridische 

Zaken 

Van 

  

 

 

 

 

Datum 

25 januari 2022 

Referentie 

 

Bijlagen 

 

 

Intern OCW afgestemd 

VO, WJZ 
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Datum 

25 januari 2022 

 

 

 

• De planning ziet er, na het debat van 26 januari, als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aanvullende informatie planning: 

De mogelijk aanvullende maatregelen die genomen worden naar 

aanleiding van het tweeminutendebat worden verwerkt voordat het 

besluit is geagendeerd in de MR van 25 februari, zodat in de MR een 

definitieve versie voorligt. In aanloop naar dat debat wordt de procedure 

voor de amvb al gestart en worden de eerste stappen al doorlopen om de 

inwerkingtredingsdatum te kunnen halen.  

 

• Overslaan internetconsultatie: 

In beginsel worden alle ontwerpen van amvb’s opengesteld voor openbare 

internetconsultatie. De minimale reactietermijn is vier weken. In 

bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, mits u hier 

mee instemt. Gezien het korte tijdpad is een internetconsultatie van vier 

weken niet haalbaar. Daarnaast zijn de belanghebbende veldpartijen al 

uitvoerig betrokken bij de besluitvorming die heeft geleid tot de publicatie 

van het servicedocument. Ook vorig jaar is de internetconsultatie 

overgeslagen. 

 

• (Uitvoerings-)toetsen: 

Een uitvoeringstoets is verplicht bij alle regelgeving. Het ontwerpbesluit 

wordt door DUO, CvTE, ADR en de Inspectie getoetst op de 

uitvoeringsgevolgen. Daarnaast gaat het langs het Advies College 

Regeldruk, Financiën en J&V voor de overige toetsen. De normale termijn 

Verwerken toezeggingen debat 26 

januari ontwerpbesluit  
3 februari 2022  

(Uitvoerings-)toetsen  9 februari 2022  

CWIZO 14 februari 2022 

Tweeminutendebat  (voor) 18 februari 2022 

Ministerraad 25 februari 2022 

Aanbieding Raad van State 28 februari 2022 

Advies Raad van State  2 maart 2022  

Nader rapport  3 maart 2022  

Publicatie Staatsblad 4 maart 2022 

Nahangprocedure beide Kamers 4 maart t/m 4 april 2022 

Inwerkingtreding  5 april 2022   
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voor deze toetsen is acht weken. Ambtelijk is afgestemd dat de toetsen 

voor 10 februari worden uitgevoerd. 

 

• Schriftelijke ronde CWIZO: 

Alle ontwerpbesluiten worden voorafgaand aan behandeling in de MR 

aangeboden aan het ambtelijk voorportaal de Commissie Werk, Inkomen, 

Zorg en Onderwijs (CWIZO). De normale procedure bij de CWIZO duurt 

twee weken. Bij spoed-besluiten kan er verzocht worden om een 

schriftelijke ronde, om deze procedure te versnellen. Met de secretaris 

van de CWIZO is afgesproken dat als dat mogelijk blijkt wij zullen 

proberen 10 februari aan te leveren (voor de vergadering van 14 

februari). Anders zal de schriftelijke ronde plaatsvinden tussen 14 en 16 

februari.  

 

• Spoedbehandeling Raad van State: 

De Afdeling Advisering van de Raad van State adviseert regering en 

parlement over concept amvb’s. De normale adviestermijn is drie 

maanden. In bijzondere gevallen kan de Afdeling om een 

spoedbehandeling van de adviesaanvraag worden verzocht. Dit moet 

formeel verzocht worden aan de Vice-President van de Raad van State na 

akkoord hierover van de MR van 25 februari. Het is gezien de planning 

wenselijk dat het advies van de Raad van State uiterlijk 2 maart wordt 

ontvangen. Ook ambtelijk is dit met de Raad van State afgestemd. Voor 

het gesprek met Vice-President  zal, zoals gebruikelijk in dit soort 

gevallen, een telefonische afspraak moeten worden gemaakt en een 

telefoonnotitie worden voorbereid. Vanuit de Raad van State is verzocht 

het gesprek uiterlijk 21 februari te laten plaatsvinden.  

 

• Nahangprocedure: 

Er geldt voor de beoogde wijzigingen een nahangprocedure. Deze 

nahangprocedure bestaat uit het toezenden aan beide Kamers van het 

Staatsblad waarin het besluit is gepubliceerd. De nahangprocedure  is 

geregeld in artikel 121, tweede lid, Wet op het voortgezet onderwijs en 

duurt vier weken. De Kamerleden hebben dan geen mogelijkheid de amvb 

te wijzigen. Wel kunnen zij te kennen geven hetgeen in de amvb is 

geregeld op het niveau van de wet te willen regelen. Dat is in dit geval 

niet te verwachten. De wettelijke nahang-termijn bedraagt vier weken. De 

planning is er daarom op gericht het wijzigingsbesluit op 4 maart 2022 te 

overleggen aan beide Kamers.  

 

 


