
Amendementen zijn in de volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of 
overgenomen amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties.  

 

 

[LOGO]  Den Haag, 20 maart 1998   
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs 
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25459 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van het schoolplan, de 

schoolgids en het klachtrecht  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 17 maart 1998 aangenomen 
door de Tweede Kamer. GroenLinks, SP, PvdA, D66, VVD, Groep-Nijpels en Unie55+ stemden 
voor. 
 
 

9 → 30 (Cornielje) 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele 
geaardheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Discriminatie van onder meer 
homoseksuelen, vrouwen en allochtonen is in het onderwijs een nog steeds voorkomend 
verschijnsel. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat mensen die gediscrimineerd worden hierover altijd 
een klacht kunnen indienen. Daarom dient de klachtenregeling van elke school van welke grondslag 
dan ook hierover een expliciete bepaling te bevatten. 
Aangenomen. Voor: GL, SP, PvdA, D66, VVD, GN en Unie55+. 
 
14 (Cornielje ea) 
Met dit amendement wordt beoogd de betrokkenheid van de Staten-Generaal zeker te stellen met 
betrekking tot het - zonodig - geven van nadere voorschriften over de wijze waarop scholen hun 
resultaten publiceren. 
Aangenomen met algemene stemmen.  
 
15 (Lambrechts e.a.) 
Deze formulering doet meer recht aan wat er feitelijk gevraagd wordt, namelijk dat de schoolgids 
informatie bevat over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de zorg voor het jonge kind. Dat is 
een formulering analoog aan de formulering van onderdeel c over de zorg voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
27 (Koekkoek) 
Het Convenant sponsering dient niet in de wet genïncorporeerd te worden. 
Aangenomen. Voor: CDA, PvdA, D66, GPV, SGP, RPF, VVD, GN, AOV en Unie55+. 
 

11 (Van der Vlies) 
Verworpen. Voor: SGP, GPV, RPF en AOV. 
 
12 (Van der Vlies) 
Verworpen. Voor: GPV, SGP, RPF en AOV. 
 
13 (Cornielje) 
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Ingetrokken 
 
16 (Lambrechts/Cornielje) 
Verworpen. Voor: GL, D66, VVD, GN, AOV en Unie55+. 
 
17 (Lambrechts) 
Ingetrokken. 
 
18 (Liemburg/Lambrechts) 
Verworpen. Voor: GL, SP, PvdA, D66, GN, AOV en Unie55+. 
 
19 (Koekkoek) 
Verworpen. Voor: GL, SP, GPV, SGP, RPF, CDA en AOV. 
 
20 (Koekkoek) 
Ingetrokken. 
 
21 (Koekkoek) 
Ingetrokken. 
 
22 (Koekkoek) 
Verworpen. Voor: CDA en AOV. 
 
23 (Koekkoek) 
Verworpen. Voor: CDA, GPV, SGP,en RPF. 
 
24 (Lambrechts/Cornielje) 
Verworpen. Voor: GL, SP, D66, GPV, VVD, GN, AOV en Unie55+. 
 
25 (Koekkoek) 
Verworpen. Voor: GPV, SGP, RPF, CDA en AOV. 
 
26 (Koekkoek) 
Verworpen. Voor: GPV, SGP, RPF, CDA en AOV. 
 
 


