Samenvatting internetconsultatie
Voorliggend wetsvoorstel heeft tussen 13 januari en 10 februari opengestaan voor
internetconsultatie. In deze periode zijn er 68 reacties binnengekomen (waarvan 53 openbaar).
Meer dan de helft van de reacties zijn afkomstig van scholen, zowel uit het praktijkonderwijs (pro)
als uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar ook een aantal samenwerkingsverbanden en
onderwijsraden heeft gereageerd. Verder hebben 15 particulieren gereageerd.
De internetconsultatie heeft geleid tot het toevoegen van een wetsartikel om het getuigschrift in
het vso te vervangen voor een schooldiploma, alsmede tot aanscherping van enkele passages in
het wetsvoorstel en tot aanpassingen in de memorie van toelichting.
Hieronder wordt nader ingegaan op de reacties. In de internetconsultatie zijn geen specifieke
vragen gesteld, het was mogelijk om op het gehele wetsvoorstel te reageren.
Meer dan de helft van de respondenten (45) is positief over het wetsvoorstel. In deze reacties
wordt veel gesproken over erkenning voor de leerlingen en de schoolsoort: ‘Het wordt tijd dat deze
leerlingen erkenning krijgen voor wat zij hebben gepresteerd…” en “Eindelijk erkenning voor onze
leerlingen en voor het werk dat onze docenten verrichten.” tot “Wat een mooi voorbeeld van hoe
de huidige maatschappij naar kansengelijkheid kijkt!”. In een aantal reacties wordt aangegeven dat
men vindt dat dit al veel eerder geregeld had moeten worden. Eén respondent geeft aan hier al 35
jaar voor te pleiten. Meerdere respondenten geven aan dat er bij hun op school al gewerkt wordt
met een schooldiploma en zien een positief effect van het diploma op de leerlingen: “Ik zie bij
leerlingen, ouders, maar ook de stagebedrijven een positief effect van het diploma. Een gevoel van
trots, eigenwaarde, meetellen en met een eigen Portfolio in staat zijn om de volgende stap te
maken, of dat nu arbeid is of doorleren op ROC Entree.” Daarbij geeft men aan dat het fijn is dat
dit middels dit wetsvoorstel straks landelijk geregeld wordt. Vijf van de 45 respondenten geven aan
positief te zijn over het voorstel, maar het jammer te vinden dat het schooldiploma geen civiel
effect heeft. Zij geven daarbij zelf al aan dat het civiele effect vooral zit in de documenten die in
het portfolio worden opgenomen. Ze hopen dat er in de toekomst nagedacht blijft worden over
mogelijkheden rondom een civiel effect. Twee respondenten vinden dat er voorwaarden aan het
schooldiploma gekoppeld horen te worden. Voor één is dat het opnemen van het schooldiploma in
het diplomaregister van DUO en voor de ander is dat de mogelijkheid om toe te kunnen voegen
waar het schooldiploma voor staat.
Daarnaast zijn er twee respondenten overwegend positief over het wetsvoorstel, maar zouden
liever een andere ontwikkeling zien met betrekking tot diploma’s in het voortgezet onderwijs. Zij
zouden liever inzetten op een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de documenten die er nu al in
het pro zijn geaccepteerd worden als een mooie basis: “Het getuigschrift vervangen door een
diploma heeft inhoudelijk en voor de maatschappelijke waardering van de leerlingen in het
praktijkonderwijs geen meerwaarde. En als het moet helpen om de leerlingen gevoel van eigen
kunnen mee te geven door de vlag uit te hangen aan het einde van de schoolloopbaan, laten we
dat dan direct massaal doen. Ze hebben namelijk gewoon recht op een mooie afsluiting en
erkenning voor hetgeen ze gepresteerd hebben.”
Het overige grote aantal respondenten (22, waarvan elf reacties afkomstig van dezelfde vsoschool) geeft aan dit wetsvoorstel een mooie ontwikkeling voor het praktijkonderwijs te vinden,
maar geeft daarbij aan dit graag ook voor de vso profielen dagbesteding en arbeidsmarkt te willen
regelen. “Ik hoop dat deze lijn zich ook doorzet naar de arbeidsmarktgerichte opleidingen in het
VSO.”
Er was één respondent negatief over het wetsvoorstel: “Ondoordacht, slecht voorbereid en te snel
ingevoerd.”
De regering heeft de reacties op dit wetsvoorstel afgewogen en besloten om in dit voorstel ook te
regelen dat leerlingen in de vso profielen dagbesteding en arbeidsmarkt een schooldiploma zullen
ontvangen. Dit is verwerkt door het toevoegen van een apart wetsartikel waarin wordt geregeld dat
de leerlingen een schooldiploma met bijbehorend portfolio zullen krijgen als ze voldoen aan het
reglement wat door de vso-school wordt opgesteld.
Voor wat betreft het civiel effect van het schooldiploma is in overleg met DUO onderzocht of het
uitvoerbaar is om de schooldiploma’s pro en vso op te nemen in het diplomaregister. Hieruit is
gebleken dat dit mogelijk is, maar de verwachting is dat dit zowel bij DUO als bij de scholen een te

grote tijdsinvestering vraagt. Daarom heeft de regering besloten om het schooldiploma niet op te
nemen in het diplomaregister.

