Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 26 april 2006
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Onderwijs

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
30406

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap
onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 25 april 2006 met algemene
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel I, onderdeel B
10→12→14→15 (Hamer c.s.)
Naast de afspraken die worden gemaakt in het kader van de medezeggenschap worden bij wet
een beperkt aantal regels vastgesteld. Met deze regels wordt een basis aan kwaliteit
vastgelegd; deze hebben betrekking hebben op de totstandkoming van de overblijfaanpak
(bijvoorbeeld hoe wordt er met de kinderen omgegaan) en de communicatie met leidsters en
ouders daarover. Ten aanzien van de ruimte mogen normale eisen worden gesteld, zodat
kinderen een veilige plek hebben om hun boterham op te eten en daarna binnen of buiten de
school even te kunnen spelen, zoals een klaslokaal of anderszins.
Aan de opleidingseisen van het team van overblijfkrachten menen de indieners dat het van
belang is om aan de samenstelling van het team eisen te stellen met betrekking tot de
verhouding van het aantal geschoolde en niet-geschoolde krachten. De indieners hebben
daarbij voor ogen dat tenminste de helft van het team van overblijfkrachten beschikken over
een scholing op bijvoorbeeld SPW-3 niveau dan wel de 1-jarige opleiding leidster
tussenschoolse opvang, dan wel andere mogelijkheden die aan de Subsidieregeling scholing
overblijfmedewerkers PO zijn gekoppeld. Ook bestaande deskundigheid van
overblijfmedewerkers zoals sociaal cultuur of pedagogische medewerker vallen ook onder het
gewenste niveau.
Voor het opleidingsniveau van het team wordt een overgangsperiode van 5 jaar voorgesteld.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD en Groep Nawijn
Amendementen zijn in de 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.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel I, onderdeel B
Artikel II, artikel 9
Artikel III
9→11→13 (Hamer c.s.)
Het overblijven (de tussenschoolse opvang) moet voor iedereen toegankelijk zijn. De kosten
hiervan mogen dus geen belemmering zijn voor ouders om hier aan deel te nemen. Scholen
mogen een eigen bijdrage vragen. Ouders moeten daarom in aanmerking kunnen komen voor
een vergoeding van deze kosten. Dat wordt in dit amendement geregeld.
De tegemoetkoming van de kosten loopt via de Belastingdienst/ Toeslagen en kent eenzelfde
vormgeving als welke is geregeld bij de Wet kinderopvang.
Aangezien alle ouders – ook niet werkende ouders – gebruik moeten kunnen maken van de
tussenschoolse opvang is het niet logisch rekening te houden met een bijdrage van
werkgevers. Dit betekent dat de kosten voor de tussenschoolse opvang voor rekening komen
van de overheid en de ouders. Hierbij wordt de bij de Wet kinderopvang gehanteerde
percentagetabel voor de kinderopvangtoeslag gebruikt, met dien verstande dat hierbij echter
niet van de verdeling 1⁄3 kosten voor de overheid, 1⁄3 kosten voor de werkgever, 1⁄3 kosten
voor de ouders wordt uitgegaan. Voor de tussenschoolse opvang wordt uitgegaan van de
verdeling 2⁄3 kosten voor de overheid en 1⁄3 kosten voor de ouders.
Ook de procedure van de uitbetaling van de tegemoetkoming (toeslag) voor de kosten van de
tussenschoolse opvang kan op gelijke wijze als de tegemoetkoming voor de kosten van de
kinderopvang geschieden.
Ouders moeten daarbij een verklaring van de school overleggen waaruit de hoogte van de
eigen bijdrage blijkt.
De wijziging die dit amendement in het wetsvoorstel aanbrengt, kan pas in werking treden als
ook de Belastingdienst/ Toeslagen voldoende voorbereid is. Daarom maakt dit amendement
tevens een gedifferentieerde inwerkingtreding mogelijk.
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak
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