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Wetsvoorstel register onderwijsdeelnemers (34 878) - verzoek
tot plenaire behandeling

Geachte mevrouw Tellegen,

Deze week staat het wetsvoorstel register onderwijsdeelnemers (kamerstuknummer 34878)
als hamerstuk geagendeerd. Afgelopen donderdag heeft de minister nog een nota van
wijziging (nr. 7) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is voor ons
aanleiding u te verzoeken het wetsvoorstel te agenderen voor plenaire behandeling.
Allereerst zijn wij blij met de voorgestelde aanvullingen met betrekking tot het verstrekken
van gegevens aan scholen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs ten behoeve van
verbetering van de kwaliteit van schooladviezen en de uitvoering van aanmeldings-,
toelatings-, inschrijvings- en uitschrijvingsprocedures in het primair onderwijs,
(voortgezet)speciaal onderwijs, en voortgezet onderwijs (hierna PO, (V)SO en VO). Deze
wijziging voorziet in een grote behoefte van de sector. De PO-Raad is echter van mening
dat voor het gedegen kunnen evalueren van het schooladvies, het van cruciaal belang is dat
scholen in het primair onderwijs ook beschikken over het administratienummer van de VOschool.

Noodzakelijke gegevens voor beoordelen kwaliteit schooladvies
De minister gaat in de toelichting uitgebreid in waarom - met het oog op het beoordelen
van de kwaliteit van het schooladvies – het van belang is dat een school in het PO en SO
gedurende de eerste drie jaren van verblijf in het VO gegevens uit het register (BRON) over
oud-leerlingen krijgt teruggekoppeld. De minister geeft hierbij aan dat het om een beperkte
uitbreiding gaat van de mogelijkheid die nu is vastgelegd. In de wet is geregeld dat een VOschool na afloop van het eerste leerjaar, op verzoek van de directeur van de basisschool,
informatie verstrekt over de studieresultaten van de leerling. Deze periode wordt via de
nota van wijziging tot drie jaar verlengd waarbij de terugkoppeling structureel zal verlopen
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via het register, waardoor de kwaliteit van de gegevens zal verbeteren en de
administratieve last voor de betrokken scholen aanzienlijk zal verminderen.
Echter, de minister geeft aan dat de terugkoppeling zal worden beperkt tot het schooljaar,
de schoolsoort en leerweg (uitstroomprofiel in het VSO). Dat scholen ook het
administratienummer van de VO-school willen ontvangen wordt door de minister terzijde
geschoven zonder inhoudelijke opgave van redenen (“niet strikt noodzakelijk bevonden”).
De PO-Raad is van mening dat de VO-school een belangrijke factor is in de analyse om de
kwaliteit van het schooladvies te bepalen. Zo kan een PO-school eventueel opmerkelijke
verschillen van resultaten tussen VO-scholen constateren. Dit kan reden zijn om in gesprek
te gaan met de scholen over de kwaliteit van het schooladvies, de geboden
onderwijskwaliteit en -zorg. Ook kan tussentijdse wisseling van school van invloed zijn op
het resultaat. Dit zijn aspecten die moeten worden meegewogen om de kwaliteit van het
advies vast te kunnen stellen en te verbeteren.

De PO-Raad verzoekt de Tweede Kamer om:
Het wetsvoorstel register onderwijsdeelnemers plenair te behandelen en dan als overweging
mee te nemen om het administratienummer van de VO-school alsnog onderdeel te laten
uitmaken van de beperkte gegevensset die aan de PO-school wordt teruggekoppeld. Dit is
essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van de overgang van PO naar VO.

Met vriendelijke groet,

Rinda den Besten
Voorzitter PO-Raad

