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Nr. 10  AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ÇELIK TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71 

Ontvangen 19 januari 2012  

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Na artikel I worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL IA  

De Wet medezeggenschap op scholen wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Aan artikel 10 wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van 
onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 

i. de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de 
school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan de 
plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 
84a van de Wet op het primair onderwijs;. 

 B

In artikel 11, onderdeel c, wordt «belangrijke inkrimping of uitbreiding» 
vervangen door: belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging 
als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, 
of uitbreiding. 

 C

In artikel 12, eerste lid, onder a, wordt na «bedoeld in» ingevoegd: 
artikel 10, onder i, of. 

 

1  Vervangen in verband met wijziging van de 
ondertekening. 
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D

In artikel 13, onderdeel a, wordt na «bedoeld in» ingevoegd: artikel 10, 
onder i, of. 

ARTIKEL IB  

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 februari 2011 ingediende 
voorstel van wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het 
voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en 
vakanties (32 640), tot wet is of wordt verheven, en artikel IV, onderdeel B, 
van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk 
op dezelfde datum in werking treedt als artikel IA van deze wet, wordt 
artikel IA, van deze wet als volgt gewijzigd:
  

1. In de aanhef van onderdeel A wordt «onderdeel h» vervangen door: 
onderdeel i.
  

2. In onderdeel A wordt van het nieuw in te voegen onderdeel de 
onderdeelaanduiding «i.» vervangen door: j.
  

3. In onderdeel C wordt «onder i» vervangen door: onder j.
  

4. In onderdeel D wordt «onder i» vervangen door: onder j. 

ARTIKEL IC  

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 februari 2011 ingediende 
voorstel van wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het 
voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en 
vakanties (32 640), tot wet is of wordt verheven, en artikel IV, onderdeel B, 
van die wet later in werking is getreden of treedt dan artikel IA, onderdeel 
A, van deze wet, wordt artikel IV, onderdeel B, van die wet als volgt 
gewijzigd:
  

1. Onder 1, wordt «onderdeel h» vervangen door: onderdeel i.
  

2. Onder 2, wordt «onderdeel h» vervangen door «onderdeel i» en 
wordt van het nieuw in te voegen onderdeel de onderdeelaanduiding «i.» 
vervangen door: j. 

Toelichting  

Met dit amendement bewerkstelligen de indieners dat de medezeggen-
schapsraad niet slechts adviesrecht heeft bij verzelfstandiging maar 
instemmingsrecht. 

Jasper van Dijk
Çelik
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