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33 336 Wijziging van diverse wetten op het terrein van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap om wetstechnische gebreken te 
herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van 
de wet bij lagere regelgeving in bepaalde 
gevallen te beëindigen, om uitgewerkte 
overgangsbepalingen te schrappen en het nog 
geldend overgangsrecht over te brengen naar de 
Wet op het primair onderwijs en de Wet op de 
expertisecentra en om de naamgeving van de 
ministeries aan te passen 
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De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met 
het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt 
verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde 
vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht 
de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel 
genoegzaam voorbereid. 

ALGEMEEN 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van bovenstaand 
wetsvoorstel en de leden zien aanleiding tot het stellen van een vraag. In 
het nader rapport geeft de regering in reactie op het advies van de Raad 
van State aan dat er geen reden meer is om de uitzonderingspositie van 
de Master Frankeskoalle te Earnewâld te handhaven, omdat de school 
binnen de systematiek van de Wet op het primair onderwijs (WPO) past en 
het leerlingenaantal boven de opheffingsnorm zit. In een naar de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzonden brief, geeft de 
gemeente Tytsjerksteradiel aan dat de school opgeheven zal worden als 
haar uitzonderingspositie vervalt1. De gemeente voorziet dat de school 
onder de opheffingsnorm komt op basis van de prognose van leerlingaan-
tallen. Daarnaast geeft de school aan niet te voldoen aan de wettelijke 
constructie als samenwerkingsschool. Tot slot geeft de gemeente aan dat 
de school wel voldoet aan het criterium voor een nevenvestiging uit 
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spreidingsnoodzaak, maar dat er geen hoofdvestiging aanwezig is voor 
openbaar en bijzonder onderwijs in Tytsjerksteradiel/Friesland. De leden 
ontvangen graag een reactie van de regering op deze argumenten. 

Fungerend voorzitter van de commissie,
Wolbert 

Adjunct-griffier van de commissie,
Arends
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