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33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in 
verband met een herziening van de organisatie 
en financiering van de ondersteuning van 
leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs 

Nr. 22  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 
Ontvangen 1 maart 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel T, wordt het vijfde lid als volgt gewijzigd: 

1.  In de aanhef vervalt de dubbele punt. 

2.  Onderdeel a vervalt. 

3.  De aanduiding «b.» vervalt. 

II

In artikel II, onderdeel R, onder 2, wordt het zesde lid als volgt gewijzigd: 

1.  In de aanhef vervalt de dubbele punt. 

2.  Onderdeel a vervalt. 

3.  De aanduiding «b.» vervalt. 

III

In artikel III, onderdeel L, onder 2, wordt lid 2d als volgt gewijzigd: 

1.  In de aanhef vervalt de dubbele punt. 

2.  Onderdeel a vervalt. 
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Toelichting  

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat de uitzondering van 
de zorgplicht voor scholen die geen plaatsruimte beschikbaar hebben, uit 
het wetsvoorstel wordt gehaald. Indiener wil er voor zorgen dat kinderen 
altijd onder de zorgplicht vallen. Indien de school waar een kind met extra 
ondersteuningsbehoefte is aangemeld geen plaatsruimte heeft, dan geeft 
de school de ouders de keuze. ofwel het kind op de wachtlijst van de 
school te zetten en te plaatsen zodra er een plek beschikbaar komt, ofwel 
er voor zorg te dragen dat een andere school bereid is de leerling toe te 
laten. Dit met in achtneming van de ondersteuningsbehoefte van het kind 
en de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwer-
kingsverband. 

Van der Ham
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