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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 30 september 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33862 

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 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 29 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, 

het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van 

Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Diverse artikelen  

17 (Straus en Jadnanansing) over de input van leerlingen op het personeelsbeleid. 

 

De indieners zijn van mening dat binnen een goed personeelsbeleid ook de suggesties van 

leerlingen ter verbetering van het docenten horen. Leerlingen hebben waarnemingen die 

niet opgedaan worden door collegae, ouders of de Inspectie. De wijze waarop de 

waarnemingen van leerlingen een plek krijgen laten de indieners over aan de school. Het is 

slechts aan de Inspectie om te beoordelen of het schoolplan personeelsbeleid bevat waarin 

ook de inbreng van leerlingen is meegenomen. Ook kan de Inspectie daar waar mogelijk 

suggesties doen over de uitvoering van het beleid. Er zijn namelijk legio voorbeelden 

waarop dit tot stand gebracht kan worden.  
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Bovendien geeft het de ruimte om de wijze waarop de suggesties van leerlingen betrokken 

worden aan te laten sluiten op het gekozen onderwijskundig beleid van de school. 

Aangenomen. Voor: de PVV, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.  

 

Artikel XIVA 

15  20 (Verhoeven) waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven 

gelden. 

 

Dit amendement regelt dat ten aanzien van bestaande schoolplannen de bestaande regels 

blijven gelden, waardoor scholen niet genoodzaakt worden bestaande schoolplannen 

voortijdig te herzien. Pas als scholen, waarschijnlijk vanwege het aflopen van de termijn 

van vier jaar waarvoor een schoolplan wordt opgesteld, een nieuw schoolplan opstellen zijn 

de bepalingen uit deze wet daarop van toepassing. In deze overgangsfase kan de inspectie 

bij een onderzoek van de school wel vragen om een uitwerking van de onderdelen die in de 

huidige bepalingen met betrekking tot het schoolplan ontbreken. Het is aan de inspectie 

om te beoordelen in hoeverre dit verzoek vanuit het oogpunt van proportionaliteit 

noodzakelijk is. 

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

Kuzu/Öztürk, Houwers, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.  

 

Artikel XIVA 

16 (Straus en Dijkgraaf) over het invoeren van een evaluatiebepaling. 

 

De indieners achten het wenselijk dat de initiatiefwet vier jaar na invoering wordt 

geëvalueerd. 

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

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de 

PvdD en de SP.  

 

 

Moties 

 

18  23 (Van Nispen en Jasper van Dijk) over de invoering van een nieuwe 

kwaliteitsschaal in strijd is met de geest van de wet-Bisschop c.s. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD 

en de SP.  

 

19 (Straus en Dijkgraaf) over toetsen en evalueren van de deugdelijkheidseisen. 

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

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de 

PvdD en de SP. 

 


