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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34130 

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor 

scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, 

de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de 

PvdA en de SP stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Diverse artikelen 

7  9  18 (Bergkamp en Bisschop) waarmee de terminologie van het wetsvoorstel wordt 

verhelderd. 

 

Ondergetekenden vinden het belangrijk om tot uitdrukking te brengen dat de voorgestelde 

zorgplicht naast de sociale veiligheid ook de psychische en de fysieke veiligheid omvat. 

Sociale veiligheid is slechts één hoofdelement van het veiligheidsbeleid. Hierdoor kan het 

onderscheid tussen sociale veiligheid in enge en brede zin worden vermeden. Conform de 

toelichting bij het wetsvoorstel is een school veilig wanneer de psychische, sociale en 

fysieke veiligheid niet door handelingen van andere mensen worden aangetast. Het 

welbevinden van leerlingen wordt in het kader van de zorgplicht voor veiligheid dus 

meegewogen voor zover het verband houdt met de veiligheid.  
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Indien dit amendement wordt aangenomen, vervalt in het opschrift het woord “sociale”. 

Aangenomen. Voor: Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de 

SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, 

GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Diverse artikelen 

12  17 (Beertema) 12 waarmee een incidentregistratiesysteem en een thee-strikes-and-

you're-out-procedure wordt geïntroduceerd. 

 

Dit amendement introduceert een verplichte incidentenregistratie als onderdeel van de 

monitoring van de sociale veiligheid op school. Daarnaast regelt het amendement dat op 

basis van het registratiesysteem een three strikes and you’re out- systeem wordt 

geïntroduceerd voor leerlingen ten aanzien van ernstige incidenten.  

Verworpen. Voor: PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren.  

 

Diverse artikelen 

8  10 (Bisschop en Bergkamp) ter vervanging van nr. 8 waarmee de grondslag voor het 

vaststellen van nadere regels omtrent het monitoren van de veiligheidsbeleving van 

leerlingen in het wetsvoorstel terugkeert. 

 

Het voorstel dat in consultatie is gebracht, bevatte een grondslag voor de nadere regeling 

van de veiligheidsmonitor. Deugdelijkheidseisen dienen immers bij of krachtens de wet te 

worden geregeld. Dit amendement zorgt ervoor dat de grondslag voor nadere regelgeving 

terugkeert in het wetsvoorstel.  

Het vaststellen van de aandachtsgebieden die aan bod moeten komen, de frequentie 

waarmee de monitor plaats dient te vinden en de representativiteit van het instrument 

waarmee de veiligheid van leerlingen in beeld wordt gebracht, dient niet overgelaten te 

worden aan het toezichtkader van de inspectie. Het toezichtkader is namelijk enkel bedoeld 

om de werkwijze van de inspectie op basis van de deugdelijkheidseisen vast te leggen en 

niet om de deugdelijkheidseisen zelf uit te werken.  

 

Dit amendement bepaalt dat nadere regels kunnen worden gesteld aan de 

representativiteit van het instrument, de aandachtsgebieden die aan de orde dienen te 

komen en de frequentie waarmee de veiligheid van leerlingen in beeld dient te worden 

gebracht. De uitwerking laat ruimte voor een instrument dat door de school zelf wordt 

ontwikkeld dan wel een instrument dat door de school van externen wordt overgenomen of 

ingekocht. Ook wordt ruimte geboden voor maatwerk in de werkwijze van de school, zodat 

bijvoorbeeld recht kan worden gedaan aan de positie van kleine scholen. 

Verworpen. Voor: Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 
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Invoeging artikel VA 

11  13 (Bergkamp c.s.) waarmee de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid 

krijgt bij de keuze voor het instrument waarmee de sociale veiligheid wordt gemonitord. 

 

Met dit amendement garanderen de indieners een goede betrokkenheid van de 

medezeggenschapsraad bij de keuze voor een monitoringsinstrument. Hiervoor krijgt de 

medezeggenschapsraad instemmingsrecht. 

Ingetrokken. 

 

 

Moties 

 

14 (Siderius) over een plan van aanpak schaalverkleining onderwijs. 

Verworpen. Voor: PVV, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de 

SP. 

 

15 (Siderius) over de geschillencommissie onderbrengen bij een onafhankelijke instantie. 

Verworpen. Voor: PVV en de SP. 

 

16 (Bergkamp) over het opstarten van een vraagbaak pesten. 

Aangenomen. CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP. 

 


