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33 862 Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van 
Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het 
primair onderwijs, de Wet primair onderwijs 
BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op 
het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet 
onderwijs BES en de Wet op het 
onderwijstoezicht in verband met een 
doeltreffender regeling van het 
onderwijstoezicht 

Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 28 september 2015 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in artikel 10a, tweede lid, 
«minimum normering» vervangen door: normering. 

B 

In artikel IV, onderdeel B, wordt in artikel 23a1, tweede lid, «de in het 
derde lid bedoelde normering» vervangen door: de normering, bedoeld in 
het vierde lid,. 

C 

In artikel VI, onderdeel G, onder 7, wordt «tweede lid, onderdeel c, is» 
vervangen door: tweede lid, onderdeel e, is. 

D 

In artikel VII, eerste lid, onderdeel B, onder 2, wordt in artikel 19a, 
tweede lid, «minimum normering» vervangen door: normering. 

E 

In artikel VIII, eerste lid, onderdeel A, onder 2, wordt in artikel 19a, 
tweede lid, «minimum normering» vervangen door: normering. 
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Toelichting  

Met onderliggende nota van wijziging wordt een aantal technische 
correcties in het wetsvoorstel aangebracht. De correcties brengen geen 
inhoudelijke gevolgen met zich. 

A, D en E 

In de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra 
dient niet te worden gerefereerd aan het begrip «minimum normering», 
maar aan het begrip «normering». De voorgestelde wijzigingen onder de 
onderdelen A, D en E bewerkstelligen dit. 

B 

Met onderdeel B wordt een onjuiste verwijzing in artikel 23a1, tweede 
lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs hersteld. 

C 

Met onderdeel C wordt een onjuiste verwijzing in artikel 11, zevende lid, 
van de Wet op het onderwijstoezicht hersteld. 
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