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De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met 
het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt 
verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde 
vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht 
de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel 
genoegzaam voorbereid. 

I ALGEMEEN  

1. Inleiding 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel 
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de 
wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd 
basisonderwijs (IGBO). 

De leden van de PvdA-fractie hebben met instemming kennisgenomen 
van het onderhavige wetsvoorstel. Zij hebben er kennisgenomen van dat 
het wetsvoorstel volgens Cfi2 uitvoerbaar en handhaafbaar is en dat het 
geen budgettaire gevolgen heeft. Zij hebben geen vragen en hopen dat 
snel tegemoet kan worden gekomen aan de wens van de stichting IGBO 
dat deze wetswijziging spoedig tot stand kan komen. 

De leden van de CDA-fractie hebben met genoegen kennisgenomen van 
het onderliggende wetsvoorstel dat een wettelijke verankering biedt voor 
afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs en onder-
steunen de strekking van dit wetsvoorstel. 

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het wetvoorstel en 
hebben naar aanleiding hiervan nog enkele vragen. 

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisge-
nomen van de wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband 
met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal 

 

1  Samenstelling:
Leden: Ham, B. van der (D66), Bochove, B.J. 
van (CDA), voorzitter, Haverkamp, M.C. (CDA), 
Miltenburg, A. van (VVD), Ortega-Martijn, C.A. 
(CU), Bosma, M. (PVV), Dijk, J.J. van (SP), 
Ouwehand, E. (PvdD), Dibi, T. (GL), Wolbert, 
A.G. (PvdA), ondervoorzitter, Biskop, J.J.G.M. 
(CDA), Smits, M. (SP), Elias, T.M.Ch. (VVD), 
Beertema, H.J. (PVV), Dijkstra, P.A. (D66), 
Jadnanansing, T.M. (PvdA), Dekken, T.R. van 
(PvdA), Dijkgraaf, E. (SGP), Çelik, M. (PvdA), 
Lucas-Smeerdijk, A.W. (VVD), Klaveren, J.J. 
van (PVV), Klaver, J.F. (GL) en Liefde, B.C. de 
(VVD).
Plv. leden: Koşer Kaya, F. (D66), Ferrier, K.G. 
(CDA), Werf, M.C.I. van der (CDA), Burg, B.I. 
van der (VVD), Schouten, C.J. (CU), Dille, W.R. 
(PVV), Kooiman, C.J.E. (SP), Thieme, M.L. 
(PvdD), Peters, M. (GL), Dam, M.H.P. van 
(PvdA), Toorenburg, M.M. van (CDA), Wit, 
J.M.A.M. de (SP), Hennis-Plasschaert, J.A. 
(VVD), Mos, R. de (PVV), Pechtold, A. (D66), 
Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Klijnsma, J. 
(PvdA), Staaij, C.G. van der (SGP), Hamer, M.I. 
(PvdA), Harbers, M.G.J. (VVD), Gerbrands, K. 
(PVV), Sap, J.C.M. (GL) en Lodders, W.J.H. 
(VVD). 
2  Het Cfi (Centrale financiën instellingen) is 
per 1 januari 2010 met IB-groep samengegaan 
in Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
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georiënteerd basisonderwijs. Zij zien op dit moment geen aanleiding voor 
het stellen van vragen. 

2. Vragen en opmerkingen 

De leden van de VVD-fractie merken op dat in de memorie van toelichting 
en in het wetsvoorstel wordt verwezen naar artikel 9, achtste lid, WPO als 
wettelijke grondslag voor de verplichting onderwijs te geven in het 
Nederlands. De juiste verwijzing is echter artikel 9, tiende lid, WPO. De 
genoemde leden verzoeken de minister kennis te nemen van deze omissie 
en deze aan te passen. 

De leden van de SP-fractie vragen welk percentage van de kosten voor 
internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) gemiddeld door de 
werkgever van ouders wordt betaald, welk percentage door de ouders, 
welk percentage door de overheid. Wijken de kosten voor een onderzoek 
naar de stichting van een IGBO-afdeling af van de kosten voor een 
onderzoek bij de stichting van andere basisscholen? In hoeverre is het 
mogelijk een dergelijk onderzoek goedkoper uit te voeren, zo vragen zij. 
IGBO is uitsluitend bestemd voor leerlingen die gezien de werkzaamheden 
van ten minste één van de ouders voor een aanzienlijke periode op 
onderwijs in het buitenland zijn aangewezen of zullen zijn aangewezen. 
Over welke termijn gaat het, zo vragen deze leden. 

De voorzitter van de commissie,
Van Bochove 

De adjunct-griffier van de commissie,
Janssen
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