Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

datum

21 december 2016

Betreffende wetsvoorstel:
34246
Voorstel van wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet
primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk
onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 20 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de
PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de
ChristenUnie en het CDA stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Diverse artikelen
14 (Bisschop) over opnemen van GVO/HVO in de schoolgids.
Ouders blijken niet altijd op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om godsdienstig of
levensbeschouwelijk onderwijs te ontvangen. De wet bevat enkel de verplichting voor
openbare scholen om gelegenheid te geven voor het ontvangen van dit onderwijs. Het is
afhankelijk van de behoefte van de school of zij ouders van deze mogelijkheid op de
hoogte stelt. Om de informatievoorziening aan alle ouders gelijkelijk te waarborgen,
verplicht dit amendement de school om de mogelijkheid van dit onderwijs in de schoolgids
te vermelden.
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel A
Artikel II, onderdeel A
12  13 (Straus) over godsdienstonderwijs na schooltijd.
De indiener is van mening dat godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs niet ten koste mag gaan van het reguliere onderwijs op openbare
scholen. Daarom stelt de indiener voor om deze specifieke vormen van onderwijs niet
langer te laten organiseren onder de schooltijd, maar buiten schooltijden. En tevens vast te
leggen dat het apart van het reguliere onderwijs georganiseerd wordt.
Verworpen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Houwers en de VVD.

Moties
16 (Straus) over het schrappen van artikel 50 en aanverwante artikelen uit de Wet op het
primair onderwijs.
Verworpen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van
Klaveren en de PVV.

