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35 050 Wijziging van diverse onderwijswetten door het 
wijzigen van de systematiek van het in 
aanmerking brengen voor bekostiging van 
nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er 
meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod 
(Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) 

Nr. 29  AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEENEN 
Ontvangen 12 september 2019 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel II, onderdeel F, wordt artikel 64 als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid komt de aanhef te luiden: 
De stichtingsnormen voor het voortgezet onderwijs voor schoolsoorten 

zijn: 

2. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt de aanhef alsmede de 
aanduiding a. 

3. Het eerste lid, onderdeel b, vervalt. 

4. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «van het daarvoor in het eerste 
lid, onder a, genoemde aantal; en» vervangen door «van de in het eerste 
lid genoemde stichtingsnormen;» 

5. In het tweede lid, wordt na onderdeel a een onderdeel toegevoegd, 
luidende:

aa. aannemelijk maakt dat deze scholengemeenschap tenminste uit drie 
verschillende typen schoolsoorten of vbo profielen bestaat; en. 

6. In het derde lid, aanhef, vervalt telkens «school of». 

7. In het derde lid, onderdeel b, onder 1° vervalt «de te splitsen school 
of van». 

8. In het derde lid, onderdeel b, onder 2° vervalt «scholen of de». 

9. In het derde lid, onderdeel b, onder 3° wordt «scholen» vervangen 
door «scholengemeenschappen» en wordt na «de desbetreffende 
schoolsoort» ingevoegd «van de samenstellende scholen van de 
scholengemeenschap». 
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10. In het vierde lid vervalt telkens «school of». 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat nieuwe scholen binnen het voortgezet 
onderwijs breed zijn. Onder een breed aanbod wordt tenminste drie 
onderwijstypen verstaan. 

Bij het stichten van een nieuwe middelbare school wordt hiermee een 
breed aanbod een aanvullende voorwaarde. 

Van Meenen
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