
 
 

Wijzigingen schooljaar 2021-2022 

In het nieuwe schooljaar gelden een aantal nieuwe regels in het onderwijs.  

De belangrijkste veranderingen op een rij: 

 

 

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs 

 

• Wet voor burgerschapsonderwijs.  

Deze wet heeft als doel dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen 

over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.  

 

• Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage.  

Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school 

organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen 

betalen. Scholen zijn verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids en het 

schoolplan. 

 

• Subsidieregeling voor ventilatie. 

De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) wordt begin september 

2021 verlengd en uitgebreid met €100 miljoen. Scholen kunnen hier een beroep 

op doen om de ventilatie in hun gebouwen op orde te krijgen. 

 

• Nieuwe onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs. 

Vanaf 1 augustus werkt de Inspectie van het Onderwijs met herziene 

onderzoekskaders voor toezicht in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal 

onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Op de 

website van de inspectie leest u wat er is veranderd in het toezicht.  

 

 

Primair Onderwijs 

 

• Subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs.  

Vanaf 2023 zijn basisscholen verplicht om minstens twee lesuren per week 

bewegingsonderwijs te geven. Met deze subsidieregeling kunnen zij zich daar vast 

op voorbereiden door een procesbegeleider aan te stellen die samen met de 

school kijkt hoe de vereiste uren bewegingsonderwijs gerealiseerd kunnen 

worden.  

 

 

Voortgezet onderwijs 

 

• Examenbesluit voortgezet onderwijs 

Per 1 augustus 2021 is het verplicht een examencommissie in te stellen. De rol 

van de examensecretaris is duidelijker gemaakt. Ook zijn de bepalingen over het 

PTA, het examenreglement en het afsluiten van het schoolexamen aangepast. 

 

• Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken VMBO 

VMBO-scholen kunnen vanaf 1 augustus nieuwe beroepsgerichte keuzevakken 

aanbieden. Dit geldt voor VMBO basis, kader en gemengde leerweg. De nieuwe 

keuzevakken zijn ontwikkeld door vmbo-scholen, in nauwe samenwerking met 

mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Het gaat om de volgende vakken: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/nieuws/2021/06/22/eerste-kamer-stemt-in-met-nieuwe-wet-voor-burgerschapsonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskader-2021-wat-is-er-veranderd
https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/nieuwe-regels-schoolexamens


- Acteren en zingen 

- Danstechniek 

- Dronetechniek I en II 

- Duurzaam en circulair bouwen 

- Duurzame melkveehouderij bedrijven en biodiversiteit vergroten 

- Elektrische voertuigen 

- Informatie, creatie en presentatie 

- Siervakken 

- Technologie binnen Zorg en Welzijn 

 

 

Middelbaar Beroeps Onderwijs 

 

• Er komt een mbo-studentenfonds, waarmee studenten in bepaalde situaties recht 

krijgen op financiële ondersteuning. 

 

• De mbo-verklaring wordt geïntroduceerd. Dit is een document voor studenten die 

geen diploma of certificaat hebben behaald en waarop de behaalde 

studieresultaten van de student zijn beschreven. 

 

• Er worden twee associate degree opleidingen toegevoegd aan de lijst waarin 

afgestudeerde instructeurs hun bekwaamheid tot instructeur kunnen verwerven in 

het beroepsonderwijs. 

 

• De lijst met mbo-opleidingen die in Caribisch Nederland aangeboden mogen 

worden is vernieuwd. Verouderde opleidingen zijn verwijderd en nieuwe 

opleidingen zijn toegevoegd. 

 

Hoger onderwijs  

 

Per 1 september gelden er een aantal wijzigingen door het in werking treden van de 

variawet.  

 

Studenten: 

• Studenten die een hbo-masters volgen, hebben in principe recht op 

studiefinanciering voor de gehele duur van de opleiding. Voorheen hadden de 

studenten die een hbo-master volgden recht op één jaar studiefinanciering. 

• Instellingen mogen maximaal 20 euro administratiekosten vragen als een student 

zich – na afloop van de inschrijftermijn –  toch wil inschrijven voor een tentamen.  

• Als het Koninkrijk Nederland een verdrag sluit met een ander land waarin elkaars 

diploma’s worden erkend als gelijkwaardig, dan heeft een student uit dat land met 

de juiste diploma’s gelijke toegang tot een studie in het Nederlandse hoger 

onderwijs. 

• Iedereen kan tot 56 jaar levenlanglerenkrediet aanvragen in plaats van tot 55 

jaar. Met dit krediet kan per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk 

collegegeld of lesgeld worden geleend. Ook is geregeld dat nieuwe ontwikkelingen 

van de AOW-leeftijd doorwerken in de leeftijdsgrens van het 

levenlanglerenkrediet.  

• Studenten en instellingen krijgen meer duidelijkheid over voor welke 

kostensoorten hoger onderwijsinstellingen – naast het collegegeld - een bijdrage 

mogen vragen van (aspirant-)studenten. 

• De wet is verduidelijkt met betrekking tot premasters, zodat mensen die een 

premaster willen volgen beter weten wat hun rechten zijn. Voor instellingen is het 

helder wat hun verplichting is ten aanzien van het aanbieden van premasters. 

 

  



Instellingen: 

• Door de wetswijziging kunnen hogescholen in principe bekostiging ontvangen voor 

de gehele duur van de hbo-master. Voorheen ontvingen zij alleen bekostiging 

ontvingen voor 60 studiepunten, ook al heeft de hbo-master een studielast van 

meer dan 60 studiepunten. 

 

 


