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Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit houdende voorschriften voor een 

experiment met betrekking tot de toetsing aan de bijzondere nadere 

vooropleidingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs, met het 

oog op verbetering van de toegankelijkheid (Besluit experiment 

bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar 

basisonderwijs).  

 

Met het experiment wordt onderzocht of het bieden van meer tijd aan 

aspirant-studenten om aan de bijzondere nadere vooropleidingseisen te 

voldoen de toegankelijkheid van de opleidingen tot leraar basisonderwijs 

kan verbeteren, zonder dat daarbij de kwaliteit van het onderwijs in het 

gedrang komt. Het experiment wordt met het oog hierop (tussentijds) 

geëvalueerd1, waarbij aandacht zal worden besteed aan de belasting van 

studenten en de aan het experiment deelnemende instellingen en de 

studievoortgang van studenten. Voor de verdere inhoud van het 

ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting. 

  

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven 

voorhangprocedure, bedoeld in artikel 1.7a, tweede lid, van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en biedt uw Kamer 

de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het 

aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd. 

 

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de 

Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de 

Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat 

het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Indien meer dan een vierde deel van die termijn binnen een recesperiode 

van uw Kamer valt, wordt de termijn zodanig verlengd dat drie vierde 

                                                 
1 De tussentijdse evaluatie vindt plaats in de tweede helft van het tweede jaar van het 
experiment. 
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deel daarvan buiten die recesperiode van uw Kamer valt. In verband met 

het voorjaarsreces wordt de termijn verlengd tot en met 15 maart  2022.   

 

Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van 

het besluit (doch uiterlijk op 1 september 2022), zodat het experiment 

met ingang van 1 september 2022 kan aanvangen en studenten en 

onderwijsinstellingen voldoende tijd hebben om zich op het experiment 

voor te bereiden. 

 

Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

  

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
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