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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 27 maart 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34031 

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 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, de 

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, D66, 

GroenLinks en de PvdA stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, lid 13a 

Artikel II, derde lid 

8 (Bisschop) over het aansluiten bij de formulering in de Wet op het voortgezet onderwijs, 

de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderwijs inzake het afwijken van het Nederlands als voertaal in het 

onderwijs. 

 

 

 

 

 



 

 datum 27 maart 2015 

 blad 2 

 

 

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. 

Ingetrokken. 

 

 

Moties 

 

10 (Siderius) over onderzoek naar de effecten van vroegtijdig vreemdetalenonderwijs voor 

leerlingen met achterstanden. 

Verworpen. Voor: PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, de PvdD en de SP. 

 

11 (Siderius) over het verbeteren van de kwaliteit van het Engels op de pabo. 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP.  

 

12 (Meenen) over het uitbreiden van de pilot tweetalig onderwijs met twintig scholen. 

Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS en D66. 

 

13 (Straus) over een plan van aanpak voor buurtaalonderwijs in Nederland. 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA en de PvdD. 

 

14 (Rog) over het monitoren van de effecten op de beheersing van de Nederlandse taal. 

Aangenomen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de 

PvdD en de SP.  

 

15 (Beertema) over niet toestaan van verdere verengelsing van het funderend onderwijs. 

Verworpen. Voor: PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, 50PLUS en de SP.  

 

16 (Ypma) over een plan van aanpak voor de Duitse en Franse lessen. 

Verworpen. Voor: van Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de 

PvdA, de PvdD en de SP.  

 

 


