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zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 4 april 2007 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Onderwijs 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30652  Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als 

bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet 
  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 3 april 2007 aangenomen.  
SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, CDA en PVV stemden voor. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I, onderdeel B 
8 →9 →10 →13, I, II (Jan Jacob van Dijk / Kraneveldt-van der Veen) 
Het voorliggend amendement beoogt het probleem van willekeur en rechtsongelijkheid op te 
lossen bij het beoordelen van particuliere scholen op het voldoen aan de kwaliteitscriteria en 
te voorkomen dat de leerplichtambtenaar tot een ander oordeel komt dan de 
onderwijsinspectie. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, CDA en de PVV  
 
Artikel IA 
11(Jasper van Dijk) 
Dit amendement strekt ertoe dat nieuwe scholen voor particulier basisonderwijs binnen vier 
weken kennis geven van de oprichting aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (meldingsplicht). Dit is reeds geregeld voor particuliere scholen voor voortgezet 
onderwijs. Het is wenselijk en eenduidig dit ook voor het primair particulier onderwijs te 
regelen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, CDA en de PVV 
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MOTIES 
 
12 (Jasper van Dijk) om te onderzoeken hoe de groei van particuliere scholen wordt verklaard 
en zich verder ontwikkeld 
Ingetrokken 
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