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Vanochtend hebben 130 scholen gehoord dat ze zich 

de komende drie jaar excellent mogen noemen. 210 

scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

voortgezet onderwijs hadden zich aangemeld om voor 

het predicaat in aanmerking te komen. Om 12 uur 

werd bekend welke scholen door de 

jury gekozen zijn.  

Lees meer  
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Wetsvoorstellen 
  

  
Meer ruimte voor nieuwe scholen 
 

 

De vrijheid van onderwijs viert volgend jaar haar 

honderdjarig jubileum, maar de uitwerking van artikel 

23 van de Grondwet is al lang niet meer van deze tijd. 

Dat moet anders, kondigde staatssecretaris Dekker in 

juli 2015 aan. Inmiddels ligt er een 

conceptwetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe 

Scholen’. U kunt reageren op het voorstel via een 

internetconsultatie. 

Lees meer  

  

  
Vereenvoudiging bekostiging en modernisering van de Wet op 
het voortgezet onderwijs 
 

 

Het huidige bekostigingsstelsel in het voortgezet 

onderwijs wordt vereenvoudigd omdat het complex is 

en niet langer aansluit bij de praktijk van scholen. 

Deze vereenvoudiging wordt aangegrepen om ook de 

Wet op het voortgezet onderwijs in zijn geheel te 

moderniseren.  

Lees meer  

  

Rekentoetsklacht.nl 
  

LAKS lanceert rekentoetsklacht.nl 
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Op 11 januari lanceerde het Landelijk Aktie Komitee 

Scholieren (LAKS) rekentoetsklacht.nl. Op deze 

website kunnen scholieren informatie vinden over de 

rekentoets en hun klachten indienen. De klachten die 

het LAKS binnenkrijgt worden, net als de klachten die 

het LAKS ontvangt tijdens de examentijd, besproken 

met zowel het College voor Toetsen en Examens 

(CvTE) als met het Ministerie van Onderwijs. 

  

Aansluiting vo-mbo-ho 
  

Studiekeuzeconferentie op 17 maart 
 

 

Op 17 maart organiseert Stichting studiekeuze123 een 

conferentie voor iedereen die betrokken is bij de 

studiekeuze van leerlingen en studenten. In de 

ochtend wordt er gediscussieerd over de 

studiekeuzecheck, decentrale selectie en LOB. In de 

middag zijn er workshops over onder meer het 

aanscherpen van de instroomeisen. In de link vindt u 

de website met de mogelijkheid om u aan te melden.  

  

.  

  

 
Colofon 

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
OCW op Facebook  
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OCW op Twitter 

  

OCW op Youtube 

  

Ministerie van OCW 

Postbus 16375 

2500 BJ Den Haag  

 

Vragen over de 
Nieuwsbrief? 
Informatiecentrum 

Voortgezet Onderwijs 

(ICO): 

Telefonisch bereikbaar 

op werkdagen van 9.00-

17.00 uur 

T: 079-3232444 

Mail: ico@duo.nl 

 

Volgend nummer 
De nieuwsbrief komt 

circa 10 keer per jaar 

uit. 

Met de Nieuwsbrief VO 

houden wij u op de 

hoogte van 

ontwikkelingen in het 

beleid voor de sector 

voortgezet onderwijs en 

de uitvoering van dit 

beleid. 
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