
kst-33106-59
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2012

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2011–2012 

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. 59  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35 
Ontvangen 8 maart 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel OO, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «wordt een lid» vervangen door: worden twee 
artikelen. 

2. Na artikel 163c wordt een artikel toegevoegd, luidende: 

Artikel 163d. Voldoende aanbod speciale scholen voor basison-
derwijs  

1. Indien naar het oordeel van Onze minister in een samenwerkings-
verband een tekort dreigt te ontstaan aan speciale scholen voor basison-
derwijs, kan tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum Onze minister 
de noodzakelijke voorzieningen treffen ten einde dit tekort te voorkomen. 

2. De voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet 
eerder getroffen dan nadat het samenwerkingsverband in de gelegenheid 
is gesteld om binnen een door Onze minister te stellen termijn alsnog het 
dreigende tekort weg te nemen. 

II

Artikel III, onderdeel V, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef wordt «wordt een artikel» vervangen door: worden twee 
artikelen. 

2. Na artikel 103h wordt een artikel toegevoegd, luidende: 
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Artikel 103i. Voldoende aanbod speciaal onderwijs, speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs  

1. Indien naar het oordeel van Onze Minister in een samenwerkings-
verband een tekort dreigt te ontstaan aan scholen voor speciaal 
onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs, als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, kan tot 
een bij koninklijk besluit te bepalen datum Onze Minster de noodzakelijke 
voorzieningen treffen ten einde dit tekort te voorkomen. 

2. De voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet 
eerder getroffen dan nadat het samenwerkingsverband in de gelegenheid 
is gesteld om binnen een door Onze Minister te stellen termijn alsnog het 
dreigende tekort weg te nemen. 

Toelichting  

De indiener is van mening dat er een toereikend aanbod van scholen 
voor speciaal onderwijs moet zijn in elk samenwerkingsverband. Een 
samenwerkingsverband heeft invloed op het aantal scholen voor speciaal 
onderwijs, hoewel het samenwerkingsverband feitelijk geen scholen voor 
speciaal onderwijs kan sluiten. Het samenwerkingsverband is namelijk 
verantwoordelijk voor het toelaten van leerlingen tot het speciaal 
onderwijs. 

Dit amendement voorkomt dat er een situatie ontstaat waarin er in een 
bepaalde regio te weinig scholen voor speciaal onderwijs zijn. Door de 
Minister een discretionaire bevoegdheid te geven, kan hij ingrijpen 
wanneer het aanbod van scholen voor speciaal onderwijs onder een 
aanvaardbaar minimum dreigt te geraken. Dit minimum kan per regio 
verschillen. 

Jasper van Dijk
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