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Wijziging van de Wet op het primair onderwijs
en de Wet op de expertisecentra in verband met
het regelen van de mogelijkheid een deel van
het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of
Franse taal

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP
Ontvangen 24 maart 2015
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In de beweegreden wordt «de Engelse, Duitse of Franse» vervangen
door: een vreemde.
II
In artikel I komt lid 13a te luiden:
13a. In afwijking van het dertiende lid kan een andere taal worden
gebezigd:
a. wanneer het onderwijs met betrekking tot die taal betreft, of
b. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het
onderwijs, dan wel de herkomst van de leerlingen daartoe noodzaakt,
overeenkomstig een daartoe door het bevoegd gezag vastgestelde
gedragscode.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld inzake de te
bezigen talen alsmede inzake het percentage van de onderwijstijd per
schooljaar waarin het onderwijs in deze talen ten hoogste kan worden
gegeven.
III
In artikel II komt het derde lid te luiden:
3. In afwijking van het eerste lid kan een andere taal worden gebezigd:
a. wanneer het onderwijs met betrekking tot die taal betreft, en
b. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het
onderwijs, dan wel de herkomst van de leerlingen daartoe noodzaakt,
overeenkomstig een daartoe door het bevoegd gezag vastgestelde
gedragscode.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld inzake de te
bezigen talen alsmede inzake het percentage van de onderwijstijd per
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schooljaar waarin het onderwijs in deze talen ten hoogste kan worden
gegeven.
Toelichting
De Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs
kennen een gelijkluidende bepaling als het gaat om afwijkingen van het
Nederlands als voertaal in het onderwijs. Ondergetekende stelt voor om in
de Wet op het primair onderwijs bij deze formulering aan te sluiten. In alle
onderwijswetten geldt dan het uitgangspunt dat van het Nederlands kan
worden afgeweken wanneer het onderwijs met betrekking tot die andere
taal betreft of indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van
het onderwijs dan wel de herkomst van de deelnemers daartoe noodzaakt.
Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is verplicht dat het bevoegd gezag
afwijkingen van het gebruik van het Nederlands als voertaal verantwoordt
in een gedragscode. Deze gedragscode is voor het basisonderwijs
momenteel enkel verplicht ten aanzien van leerlingen met een
niet-Nederlandse culturele achtergrond. Ondergetekende acht deze
procedurele waarborg zeker ook voor het basisonderwijs in bredere zin
van belang. Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt in het
opschrift van het wetsvoorstel «de Engelse, Duitse of Franse» vervangen
door: een vreemde.
Bisschop
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