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Nr. 4 BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING 

De thans geldende bepalingen van de Exper imentenwet onderwi js lu iden: 

Artikel 1. Deze wet verstaat onder: 
«Onze minis ter»; Onze min is te rvan onderwi js en wetenschappen en, voor 

wa t betreft het landbouwonderwi js . Onze minister van landbouw en visser i j ; 
«onderwi jswetten»: de Kleuteronderwi jswet, de Lager-onderwi jswet 

1920, de Wet op het voortgezet onderwi js , de Wet op het leerl ingwezen en 
het Besluit bui tengewoon onderwi js 1967; 

«het bevoegd gezag»; voor w a t betreft 
a. een r i jksschool: Onze minister ; 
b. een gemeenteli jke school : het college van burgemeester en wethou-

ders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenseli jk 
oordeelt , met inachtneming van door hem te stellen regelen; 

c. een bijzondere school: het schoolbestuur. 

Artikel 2. 1. Indien het bevoegd gezag bij wijze van exper iment onderwi js 
wenst te geven dat valt buiten de kaders van de afzonderli jke onderwi jswet-
ten, kan Onze minister, de Onderwi jsraad gehoord, beslissen dat dit onder-
wi js uit de openbare kas wordt bekost igd. 

2. Een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt slechts gegeven voor 
een t i jdvak van ten hoogste t ien jaren. Onze minister kan, de Onderwi jsraad 
gehoord,deze termi jn eenmaal voor ten hoogste v i j f jaren ver lengen. 

Artikel 3. 1. Indien toepassing van artikel 2 wordt ver langd voor een 
gemeentel i jke of voor een bi jzondere school , dient het bevoegd gezag bij 
Onze minister een verzoek in onder bi jvoeging van een exper imenteerplan 
en een begrot ing van uitgaven. 

2. Het experimenteerplan geeft een duidel i jke omschr i jv ing van de doel-
e inden en de achtergronden van het exper iment, van de werkmethode, de 
wetenschappel i jke begeleiding, de evaluatie en de rapporter ing. 

Artikel 4. Bij een beslissing, genomen krachtens artikel 2, bepaalt Onze 
minister, welke regelen en welke voorwaarden voor de bekost iging zullen 
gelden, alsmede de wijze van bekost ig ing. 

(Artikel 5 is vervallen bij de wet van 16 november 1972, Stb. 624) 
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Artikel 6. 1. Onze minister bepaalt, de Onderwi jsraad gehoord, welke 
rechten zijn verbonden aan akten, getuigschri f ten, d ip loma's of verklaringen 
van een school die op grond van artikel 2 uit de openbare kas wordt bekos-
t igd. 

2. Voor zover het betreft het recht van toelat ing tot examens aan universi-
teiten en hogescholen, hoort hij bovendien de Academische Raad. 

Artikel 7. Onze minister bepaalt of en in hoeverre de krachtens artikel 
121 van de Wet op het voortgezet onderwi js vastgestelde voorschrif ten me-
de van toepassing zijn voor de tegemoetkoming in de kosten, verbonden 
aan het bezoek van een school, die op grond van artikel 2 uit de openbare 
kas wordt bekostigd. 

Artikel 8. Deze wet kan worden aangehaald als «Experimentenwet onder-
wi js». 

(Artikel 9 bevat een wi jz iging van de Wet op het voortgezet onderwijs) 
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