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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. 17  AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN YPMA 
Ontvangen 17 december 2014 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 

1. De aanhef wordt vervangen door: 
 

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 10a, vierde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

2. Na onderdeel A (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

 B

In artikel 45a wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende: 
3. Indien de inspectie op basis van een onderzoek als bedoeld in artikel 

11 of artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht in het inspectie-
rapport, bedoeld in artikel 20 van genoemde wet, tot het oordeel is 
gekomen dat sprake is van een zeer zwakke school, betrekt het bevoegd 
gezag de ouders van de leerlingen van de school bij de door het bevoegd 
gezag voorgenomen maatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. 

II

Artikel III wordt als volgt gewijzigd: 

1. De aanhef wordt vervangen door: 
 

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 
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A

In artikel 23a1, derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
 

2. Na onderdeel A (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

 B

In artikel 23c wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende: 
3. Indien de inspectie op basis van een onderzoek als bedoeld in artikel 

11 of artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht in het inspectie-
rapport, bedoeld in artikel 20 van genoemde wet, tot het oordeel is 
gekomen dat sprake is van een zeer zwakke school, betrekt het bevoegd 
gezag de ouders van de leerlingen van de school en de meerderjarige 
leerlingen bij de door het bevoegd gezag voorgenomen maatregelen ten 
behoeve van kwaliteitsverbetering. 

III

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL IIIA  

In de Wet op de expertisecentra wordt in artikel 48a, na het tweede lid, 
een lid toegevoegd, luidende: 

3. Indien de inspectie op basis van een onderzoek als bedoeld in artikel 
11 of artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht in het inspectie-
rapport, bedoeld in artikel 20 van genoemde wet, tot het oordeel is 
gekomen dat sprake is van een zeer zwakke school, betrekt het bevoegd 
gezag de ouders van de leerlingen van de school en de meerderjarige 
leerlingen bij de door het bevoegd gezag voorgenomen maatregelen ten 
behoeve van kwaliteitsverbetering. 

Toelichting  

Indieners beoogt betrokkenheid van ouders van leerlingen van een 
school met het predicaat zeer zwak, onderdeel te laten zijn van het 
verbeterproces van die school. 

Met dit amendement wordt vastgelegd dat zodra de Inspectie heeft 
vastgesteld dat sprake is van een zeer zwakke school, het bevoegd gezag 
de ouders betrekt bij het verbeterproces. De informatieplicht die al bestaat 
regelt dat ouders geïnformeerd worden, maar het bevoegd gezag wordt 
hiermee bewogen om samen met de ouders het verbetertraject te starten. 
De vorm hiervan is aan de eigen invulling van de school. Indieners denken 
bijvoorbeeld aan een werkgroep onder ouders of structurele informatie-
bijeenkomsten. 

Straus
Ypma
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