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33 796 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht 
in verband met het wettelijk regelen van de 
verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen 
die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de 
Wet op het primair onderwijs en scholen als 
bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen 
als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in 
de Wet op het voortgezet onderwijs te maximeren tot een jaar en dat 
daartoe een wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht noodzakelijk is; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

 A

In artikel 11, vierde lid, wordt «een door haar aangegeven termijn» 
vervangen door: na ten hoogste één jaar. 

 B

In artikel 14 wordt het tweede lid vernummerd tot het derde lid en wordt 
een nieuw tweede lid ingevoegd, luidend: 

2. De inspectie informeert Onze Minister indien naar het oordeel van de 
inspectie de kwaliteit van het onderwijs op een instelling die bestaat uit 
een basisschool als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of op een 
instelling waar onderwijs wordt gegeven van de soorten en leerwegen, 
genoemd in artikel 23a1, eerste lid, van de Wet op het voortgezet 
onderwijs langer dan een jaar ernstig tekortschiet zonder dat de kwaliteits-
verbeteringen, bedoeld in artikel 11, vierde lid, voldoende zijn 
gerealiseerd.
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ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
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