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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 18 december 2019 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
35063 
 
Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse 
onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige 
geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, 
CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
Tegen: FVD. 
 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 
9 (Van Meenen) over de financiering van extra activiteiten op profielscholen. 
 
Het is wenselijk dat leerlingen niet van extracurriculaire activiteiten worden uitgesloten, 
wanneer voor hen niet de daarvoor gevraagde ouderbijdrage wordt betaald. Daartoe strekt 
het initiatiefwetsvoorstel. Echter het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage in combinatie 
met het beoogde recht van die leerlingen om, ook bij het niet betalen van de daartoe 
strekkende ouderbijdrage, aan de activiteit deel te nemen, kan in het nadeel strekken van 
zogeheten profielscholen. Dat zijn scholen die gedurende en naast het wettelijk verplichte 
onderwijs een toegevoegd educatief programma aanbieden waarvoor de regulier 
bekostiging niet toereikend is.  



 

 datum 18 december 2019 

 blad 2 
 

 
 

Te denken valt aan technasia, LOOT-scholen (Landelijke Organisatie Onderwijs en 
Topsport), scholen met een DAMU-licentie (dans en muziek) of tweetalig onderwijs.  
Voorkomen moet worden dat door het vrijwillige karakter van de bijdrage in combinatie 
met het recht dat leerlingen te allen tijde aan de extra activiteiten kunnen deelnemen, de 
profielscholen door verminderde ouderbijdragen hun onderwijsprogramma niet meer 
zouden kunnen financieren. Dit amendement regelt daarom dat zij zich kunnen aansluiten 
bij een overkoepelend verband, dat een voor de scholen bindende regeling heeft getroffen 
ten aanzien deze specifieke leerlingen. Bijvoorbeeld zou een bijzondere financiering 
geregeld kunnen worden, waardoor de extra onderwijsprogramma’s geen risico lopen. 
Deze bindende regeling voorziet er ten minste in dat leerlingen voor wie de bijdrage aan de 
activiteiten niet of niet geheel voldaan kan worden, vrijgesteld worden van deze bijdrage 
en zodoende deel kunnen nemen aan de activiteiten. Tevens worden scholen die zo’n 
regeling niet of onvoldoende treffen door dit overkoepelende verband gesanctioneerd of 
uitgesloten. De Minister stelt bij ministeriele regeling nadere voorschriften aan de code en 
aan de daaraan verbonden scholen. 
Aangenomen. Voor: 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, FvD en Van 
Haga. 
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen   
8  10  12 (Rudmer Heerema en Rog) over de vrijwillige eigen bijdrage op 
profielscholen. 
 
Met dit amendement wordt geregeld dat profielscholen zoals bijvoorbeeld TTO (tweetalig 
onderwijs), Technasia, topsporttalentscholen (stichting LOOT),  en DaMu (dans en muziek) 
uitgezonderd worden van deze initiatiefwet. Een vrijwillige bijdrage mag altijd door een 
school gevraagd worden, het mag echter per definitie niet verplicht gesteld worden, op 
straffe van het uitsluiten van leerlingen. Voor het extra aanbod behorende bij 
profielscholen mag vanwege de verbreding van het onderwijs wel een bijdrage gevraagd 
worden, omdat voorkomen moet worden dat het onderwijslandschap verschraalt. Dit is een 
onwenselijk effect, want de specifieke profielen zijn waardevol voor scholen en leerlingen. 
Verworpen. Voor: VVD, het CDA, FvD en Van Haga. 
 
 
Motie 
11 (Rog en Rudmer) over de toegankelijkheid van profielscholen voor leerlingen van wie de 
ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen.   
Ingetrokken.   
 


