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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 3 februari 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32134 

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 1 februari 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse artikelen 

11  18 (Van der Ham) 

Met dit amendement schrapt de indiener de beperking voor oprichting van een 

samenwerkingsschool uit het wetsvoorstel. Hierdoor is het aan de vrije keuze van de 

rechtspersonen die een openbare en een bijzondere school in stand houden om over te 

gaan tot samenwerking. De indiener is van mening dat de samenwerkingsschool niet alleen 

een praktische oplossing biedt voor scholen die onder de opheffingsnorm dreigen te 

zakken, maar ook om positieve redenen zoals bijvoorbeeld kwaliteit of onderwijskundige 

ideeën nagestreefd kan worden. Ook de vraag of er andere scholen van een specifieke 

denominatie aanwezig zijn is volgens de indiener niet relevant. De indiener verwijdert 

daarom de beperkende voorwaarden voor een fusie tot een samenwerkingsschool uit het 

wetsvoorstel.  

 



 

 datum 3 februari 2011 

 blad 2 

 

 

Van groot belang is volgens de indiener met name dat ouders en leraren via de 

medezeggenschap een instemmingsrecht verkrijgen voor het samengaan van hun scholen. 

Dit amendement is gewijzigd in verband met het indienen van de derde nota van wijziging 

(Kamerstukken II, 2010/11, 32 134, nr. 17). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en D66 

 

Diverse artikelen 

12  19 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement regelt dat het personeel van een op te richten samenwerkingsschool 

instemmingsrecht heeft bij het tot stand komen van die school én bij scholen die op basis 

van de overgangsbepaling als samenwerkingsschool willen worden aangemerkt. Dit 

amendement is gewijzigd in verband met het indienen van de derde nota van wijziging 

(Kamerstukken II, 2010/11, 32 134, nr. 17).  

Verworpen. Voor: SP, PvdD en D66 

 

Artikel I, onderdeel E 

Artikel II, onderdeel E 

Artikel III, onderdeel E 

8   15  20 (Dijkgraaf/Voordewind)  

Binnen de voorgestelde samenwerkingsschool blijft de dualiteit van openbaar en bijzonder 

onderwijs bestaan. Alleen voor zover sprake is van openbaar onderwijs kan daarom sprake 

zijn van algemene toeganke-lijkheid. Dit amendement geeft met betrekking tot de 

toegankelijkheid van het onderwijs uitvoering aan het wettelijke onderscheid tussen 

openbaar en bijzonder onderwijs. Dit amendement is gewijzigd in verband met het 

indienen van de derde nota van wijziging (Kamerstukken II, 2010/11, 32 134, nr. 17). 

Verworpen. Voor: SGP en ChristenUnie 

 

Diverse artikelen 

16  21 

Gelet op het uitzonderingskarakter van de samenwerkingsschool ligt het in de rede dat de 

samenwerkingsschool wordt omgezet wanneer de behoefte aan samenwerking na verloop 

van tijd is vervallen. Daarvan is sprake wanneer geen leerlingen meer ingeschreven staan 

voor wie het openbaar of bijzonder onderwijs oorspronkelijk bedoeld is. Het amen-dement 

voorziet daarom in de verplichting voor een samenwerkings-school om een register bij te 

houden waarin vermeld wordt of leerlingen openbaar of bijzonder onderwijs volgen. Het 

bevoegd gezag zet de school om in een openbare of bijzondere school wanneer geen 

leerlingen voor het bijzonder respectievelijk openbaar onderwijs meer staan ingeschre-ven. 

Dit amendement is gewijzigd in verband met het indienen van de derde nota van wijziging 

(Kamerstukken II, 2010/11, 32 134, nr. 17). 

Verworpen. Voor: SGP 
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 blad 3 

 

 

Diverse artikelen 

13 (Van der Ham) 

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat het personeelsdeel van de 

medezeggenschapsraad vooraf instemming dient te verlenen voor de totstandkoming van 

een samenwerkingsschool. Ook op scholen die op grond van de overgangsbepaling als 

samenwerkingsschool willen worden aangemerkt is deze instemming van toepassing. 

Verworpen. Voor: SP en D66 

 

Artikel I, onderdeel E 

Artikel II, onderdeel E 

Artikel III, onderdeel E 

9  10 (Celik) 

Dat er op dit moment samenwerkingsscholen bestaan zonder dat daarvoor een wettelijke 

basis bestaat is een situatie die noodgedwongen is ontstaan. Nu die wettelijke basis wordt 

geregeld, wordt het ook mogelijk om samenwerkingsscholen die daadwerkelijk openbaar 

en bijzonder onderwijs aanbieden, te onderscheiden van scholen die enkel pretenderen dat 

zij samenwerkingsschool zijn. In het amendement wordt geregeld dat alleen 

samenwerkingsscholen in de zin van deze wet zich samenwerkingsschool mogen noemen. 

Ingetrokken 


