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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 17 mei 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34656 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de 

Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig 

onderwijsaanbod in het basisonderwijs 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 16 mei 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel II, onderdeel D, onder 2, wordt "13, eerste lid, onderdeel h" vervangen 

8 (Bruins) over het raadplegen van ouders bij omzetting of verandering van de grondslag. 

 

Het is belangrijk dat bij besluiten over de toekomst van het onderwijs de stem van direct 

belanghebbenden, in dit geval ouders en het personeel, goed wordt meegewogen.  

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat de medezeggenschapsraad een 

instemmingsbevoegdheid heeft bij fusies en een adviesrecht bij sluiting. Bij sluiting heeft 

de medezeggenschapsraad tevens een instemmingsbevoegdheid op de regeling van de 

gevolgen van de sluiting. Ook behoeft het bevoegd gezag voorafgaande instemming van 

het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen, voor een 

besluit met betrekking tot verandering van de grondslag van de school of omzetting van de 

school. 



 

 datum 17 mei 2017 

 blad 2 

 

 

Om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap hierbij daadwerkelijk alle belanghebbenden 

betrekt, wordt met dit wetsvoorstel in de WMS opgenomen dat eerst de achterban moet 

worden geraadpleegd, voordat de medezeggenschapsraad haar instemmings- en 

adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent.  

Dit amendement regelt dat ook bij omzetting van een school of verandering van de 

grondslag de achterban wordt geraadpleegd. Zo wordt geborgd dat ouders ook bij die 

ingrijpende besluiten ten volle zijn betrokken en vertegenwoordigd. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de 

SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD 

 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel II, onderdeel D, onderdeel 2 

9  10 (Kwint) over uitbreiding van de ouderraadpleging. 

 

Dit amendement regelt dat het schoolbestuur bij een voorgenomen omzetting, uitbreiding 

met een richting of verplaatsing een ouderraadpleging houdt. Op die manier kan actiever 

worden getoetst of de voorgenomen beslissing al dan niet aansluit op de wensen van de 

ouders. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS  

 

Artikel II, onderdeel D, onder 2, wordt "13, eerste lid, onderdeel h" vervangen 

8 (Bruins) over het raadplegen van ouders bij omzetting of verandering van de grondslag. 

 

Het is belangrijk dat bij besluiten over de toekomst van het onderwijs de stem van direct 

belanghebbenden, in dit geval ouders en het personeel, goed wordt meegewogen.  

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat de medezeggenschapsraad een 

instemmingsbevoegdheid heeft bij fusies en een adviesrecht bij sluiting. Bij sluiting heeft 

de medezeggenschapsraad tevens een instemmingsbevoegdheid op de regeling van de 

gevolgen van de sluiting. Ook behoeft het bevoegd gezag voorafgaande instemming van 

het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen, voor een 

besluit met betrekking tot verandering van de grondslag van de school of omzetting van de 

school. 

Om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap hierbij daadwerkelijk alle belanghebbenden 

betrekt, wordt met dit wetsvoorstel in de WMS opgenomen dat eerst de achterban moet 

worden geraadpleegd, voordat de medezeggenschapsraad haar instemmings- en 

adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent.  

Dit amendement regelt dat ook bij omzetting van een school of verandering van de 

grondslag de achterban wordt geraadpleegd. Zo wordt geborgd dat ouders ook bij die 

ingrijpende besluiten ten volle zijn betrokken en vertegenwoordigd. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de 

SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD. 


