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34 246 Voorstel van wet van de leden Ypma, 
Voordewind en Rog houdende wijziging van de 
Wet primair onderwijs en de Wet op de 
expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk 
onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare 
scholen te bekostigen 

Nr. 14  AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP 
Ontvangen 8 december 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, komt onderdeel A, te luiden: 

 A

Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
  

2. In het eerste lid (nieuw), tweede volzin, wordt «120 uren» vervangen 
door: 40 uren.
  

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Het bevoegd gezag informeert de ouders in de schoolgids over de 

mogelijkheid om godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs 
te ontvangen. 

II

In artikel I, onderdeel B, wordt na «artikel 50,» telkens ingevoegd: eerste 
lid,. 

III

In artikel II, komt onderdeel A te luiden: 

 A

Artikel 53 wordt als volgt gewijzigd:
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1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
  

2. In het eerste lid (nieuw), tweede volzin, wordt «120 uren» vervangen 
door: 40 uren.
  

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Het bevoegd gezag informeert de ouders in de schoolgids over de 

mogelijkheid om godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs 
te ontvangen. 

IV

In artikel II, onderdeel B, wordt na «artikel 53,» telkens ingevoegd: 
eerste lid,. 

Toelichting  

Ouders blijken niet altijd op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om 
godsdienstig of levensbeschouwelijk onderwijs te ontvangen. De wet 
bevat enkel de verplichting voor openbare scholen om gelegenheid te 
geven voor het ontvangen van dit onderwijs. Het is afhankelijk van de 
behoefte van de school of zij ouders van deze mogelijkheid op de hoogte 
stelt. Om de informatievoorziening aan alle ouders gelijkelijk te 
waarborgen, verplicht dit amendement de school om de mogelijkheid van 
dit onderwijs in de schoolgids te vermelden. 

Bisschop
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