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33 740 Wijziging van de Wet op het voortgezet 
onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES 
in verband met het vervangen van de verplichte 
maatschappelijke stage door een facultatief 
programmaonderdeel, het invoeren van de 
vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur 
en het schrappen van het verplichte vak 
algemene natuurwetenschappen uit het 
gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen 

Nr. 12  AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK 
Ontvangen 4 februari 2014 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In de beweegreden vervalt:, de vakbenaming Latijnse taal en cultuur en 
Griekse taal en cultuur wordt ingevoerd. 

II

In artikel I wordt onderdeel D als volgt gewijzigd: 

1. Het tweede, derde en vierde onderdeel vervallen. 

2. In het vijfde onderdeel wordt de zinsnede «vervallen de onderdelen e 
en f onder verlettering van onderdeel g tot onderdeel e» vervangen door: 
vervalt onderdeel e onder verlettering van de onderdelen f en g tot e en f. 

III

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het tweede, derde en vierde onderdeel vervallen. 

2. In het vijfde onderdeel wordt de zinsnede «vervallen de onderdelen e 
en f onder verlettering van onderdeel g tot onderdeel e» vervangen door: 
vervalt onderdeel e onder verlettering van de onderdelen f en g tot e en f. 

IV

Artikel VI vervalt. 
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V

Artikel VII vervalt. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat de vakbenaming Latijnse taal en cultuur en 
Griekse taal en cultuur niet wordt ingevoerd en dat er geen integratie 
plaatsvindt van klassieke culturele vorming met de eindtermen van 
Latijnse taal en literatuur, respectievelijk Griekse taal en cultuur. Hiermee 
wordt voorkomen dat de taalcomponent van de vakken Latijn en Grieks te 
zeer wordt aangetast. 

Indien dit amendement wordt aangenomen, komt het opschrift van het 
wetsvoorstel te luiden: Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs 
en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de 
verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaon-
derdeel en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurweten-
schappen uit het gemeenschappelijke deel van de vwo-profielen. 

J.J. van Dijk
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