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34 512 Wijziging van diverse onderwijswetten in 
verband met de vereenvoudiging van de vorming 
van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker 
door vereenvoudiging samenwerkingsschool) 

Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID YPMA TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16 
Ontvangen 22 december 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Na artikel I, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ea

Onder plaatsing van de aanduiding «1.» voor de huidige tekst van 
artikel 50 wordt aan dat artikel een lid toegevoegd, luidende: 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op samenwerkings-
scholen als bedoeld in artikel 17d. 

II

Na artikel II, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ea

Onder plaatsing van de aanduiding «1.» voor de huidige tekst van 
artikel 53 wordt aan dat artikel een lid toegevoegd, luidende: 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op samenwerkings-
scholen als bedoeld in artikel 28j. 

III

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd luidende: 
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ARTIKEL VIA. SAMENLOOP INITIATIEFWETSVOORSTEL YPMA, 
VOORDEWIND EN ROG 
  

1. Indien het bij brief van 2 juli 2015 aanhangig gemaakte voorstel van 
wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog (Kamerstukken II, 2014/15, 
34 246, nrs. 1–3) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking 
is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel Ea, of artikel II, onderdeel Ea, 
van deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel I, onderdeel Ea, wordt het tweede lid vernummerd tot derde lid 
en komt de aanhef te luiden: Aan artikel 50 wordt een lid toegevoegd, 
luidende:. 

 B

In artikel II, onderdeel Ea, wordt het tweede lid vernummerd tot derde 
lid en komt de aanhef te luiden: 

Aan artikel 53 wordt een lid toegevoegd, luidende:.
  

2. Indien het bij brief van 2 juli 2015 aanhangig gemaakte voorstel van 
wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog (Kamerstukken II, 2014/15, 
34 246, nrs. 1–3) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking 
treedt dan artikel I, onderdeel Ea, of artikel II, onderdeel Ea, van deze wet, 
wordt die wet als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel I, onderdeel A, vervalt onderdeel 1 en wordt het in onderdeel 3 
het toe te voegen lid vernummerd tot derde lid. 

 B

In artikel II, onderdeel A, vervalt onderdeel 1 en wordt het in 
onderdeel 3 het toe te voegen lid vernummerd tot derde lid. 

Toelichting  

Dit amendement beoogt dat HVO en GVO tevens mogelijk worden op 
de samenwerkingsschool, ook als deze school formeel geen openbare 
school zal zijn. Dit amendement is gewijzigd om de samenloop met de 
initiatiefwet van ondergetekende en de leden Voordewind en Rog op een 
goede wijze te laten verlopen. 

Ypma
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