
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1982-1983 

17 628 Overgangswet wet op het basisonderwijs 

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 3 februari 1983 

A 

Artikel A 2, derde lid, vervalt. 

B 

In artikel B, onderdeel B, wordt voor de tekst het cijfer «2» geplaatst, en 
wordt ingevoegd: 

1. In artikel 3, eerste lid onder b, wordt in plaats van «krachtens het 
vierde lid» gelezen: krachtens het vierde en het vijfde lid. 

C 

Artikel B, onderdeel E, wordt gelezen: 
E 
1. In artikel 12, tweede lid onder d, wordt in plaats van «scholen voor 

speciaal onderwijs» gelezen: scholen voor speciaal onderwijs, scholen 
voor voortgezet speciaal onderwijs of scholen voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs. 

2. Aan artikel 12 worden een zevende en een achtste lid toegevoegd, 
luidende: 

7. Onze minister kan op verzoek van het bevoegd gezag goedkeuren dat 
wordt afgeweken van de voorschriften van het eerste lid, tweede volzin, en 
van het vierde lid, tweede en derde volzin. Hij kan daarbij voorwaarden en 
beperkingen stellen. 

8. Onze minister kan bepalen in welke gevallen van het zesde lid kan 
worden afgeweken. 

D 

In artikel B, onderdeel F, wordt na «school voor speciaal onderwijs» 
ingevoegd: , onderscheidenlijk op een school voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs,. 

E 

In artikel B, onderdeel G, onder 2, wordt in artikel 16, derde lid, in plaats 
van «krachtens het vierde lid» gelezen: ingevolge het vierde lid. 
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F 

Artikel B, onderdeel H, wordt gelezen: 
H 
Aan artikel 17, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 

16, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

G 

In artikel B, onderdeel J, wordt de punt aan het slot vervangen door: 
, onderscheidenlijk op een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs. 

H 

Na artikel B, onderdeel K, wordt ingevoegd onderdeel Ka luidende: 
Ka 
Artikel 24, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Toelating van leerlingen afkomstig van een school voor speciaal 

onderwijs, onderscheidenlijk een school voor speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs, en overgang van een leerling naar een 
dergelijke school vindt slechts plaats in overeenstemming met de ouders 
en het bevoegd gezag van de desbetreffende school. 

Artikel B, onderdeel O, wordt gelezen: 
O 
1. Artikel 42, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Tot scholen bedoeld in het eerste lid, kunnen ook scholen voor 

speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs behoren. 

2. In artikel 42, derde lid, wordt na «voorzitter» een komma geplaatst. 

J 

In artikel B, onderdeel S, artikel 49a, eerste lid, wordt in plaats van 
«artikel 96, eerste en vijfde lid,» gelezen: artikel 96, eerste en derde lid,. 

K 

Voor de aanhef van artikel B, onderdeel U, wordt het cijfer «1» geplaatst. 

L 

1. In artikel B, onderdeel V, artikel 50a, tweede lid onder f, wordt in 
plaats van «artikel 61, derde lid,» gelezen: artikel 61, tweede lid, 

2. Artikel B, onderdeel V, artikel 50a, derde lid, vervalt. 

M 

In artikel B, onderdeel X, artikel 65, derde lid, vervalt de tweede volzin. 

N 

In artikel B, onderdeel X, artikel 71, tweede lid, wordt na «indien het een 
bijzondere school betreft,» ingevoegd: eveneens. 
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Artikel B, onderdeel X, artikel 78e, wordt gelezen: 

Artikel 78e 

1. Een gedeelte van een gebouw of terrein dat tijdelijk niet nodig is voor 
de daarin gevestigde school en evenmin op grond van artikel 78d, eerste 
lid, voor een andere school of voor ander onderwijs is bestemd, kan door 
het bevoegd gezag met toestemming van Onze minister aan derden 
worden verhuurd voor andere doeleinden. 

2. Onze minister verleent de toestemming bedoeld in het eerste lid, niet, 
indien: 

a. het voorgenomen gebruik zich niet verdraagt met het onderwijs aan 
de in het gebouw gevestigde school; 

b. het te verhuren gedeelte bestemd zal zijn voor woonruimte als 
bedoeld in artikel 1623a, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek of voor 
bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 1624, tweede lid, van dat wetboek. 

De toestemming wordt verleend voor een tijdvak van ten hoogste 1 jaar. 
Indien binnen dit tijdvak een verzoek als bedoeld in artikel 78h, tweede lid, 
wordt gedaan en de beslissing daarop onherroepelijk wordt of door Ons in 
beroep wordt bevestigd of genomen op een na dat tijdvak gelegen tijdstip, 
wordt de toestemming van rechtswege verlengd tot dat tijdstip. 

3. Het verzoek om de toestemming bedoeld in het eerste lid, vermeldt 
het voorgenomen gebruik en de gewenste periode van verhuur. Het 
verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de inspecteur binnen wiens ambts-
gebied de school is gevestigd. Indien binnen 3 maanden na ontvangst van 
het verzoek om toestemming daarop niet is beslist, wordt de toestemming 
geacht te zijn gegeven. 

4. De huurovereenkomst wordt voor een bepaalde tijd aangegaan en 
voorziet in de mogelijkheid voor het verstrijken van de duur van de over-
eenkomst deze schriftelijk te beëindigen, indien: 

a. het bevoegd gezag het verhuurde nodig heeft voor gebruik door de 
eigen school; 

b. burgemeester en wethouders het verhuurde op grond van artikel 78d, 
eerste lid, wensen te bestemmen tot gebruik door een andere school of 
voor ander onderwijs. 

5. De overeenkomst eindigt van rechtswege op het tijdstip waarop het 
tijdvak bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, verstrijkt. Op de overeen-
komst en, indien deze wordt ingesteld, op de vordering tot ontruiming na 
het einde van de overeenkomst, zijn de bepalingen van de Huurwet (Stb. 
1981, 465) niet van toepassing. 

6. De huurovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en bevat ten 
minste: 

a. de toestemming bedoeld in het eerste lid, en het tijdvak waarvoor 
deze is verleend; 

b. de opzegtermijn die ten hoogste 3 maanden kan zijn, welke bij 
tussentijdse beëindiging van de overeenkomst op grond van het vierde lid 
in acht zal worden genomen; 

c. de bijzondere bepalingen als bedoeld in het vierde lid. 
7. Het zonder toestemming van Onze minister verhuren van een gebouw 

of terrein door het bevoegd gezag van een school alsmede elk met dit 
artikel strijdig beding is nietig. 

P 

Artikel B, onderdeel X, artikel 78h, derde lid, wordt vervangen door: 
3. Indien de beslissing van gedeputeerde staten tot inwilliging van het 

verzoek bedoeld in het tweede lid, onherroepelijk is geworden of door Ons 
in beroep is bevestigd of genomen, kan het bevoegd gezag het desbetref-
fende gedeelte van het gebouw met toestemming van Onze minister 
verhuren. 
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4. De toestemming bedoeld in het derde lid, wordt verleend voor een 
tijdvak van ten hoogste 3 jaren. Op schriftelijk verzoek van het bevoegd 
gezag kan dit tijdvak telkens worden verlengd met een termijn van ten 
hoogste 3 jaren. 

5. Met betrekking tot huurovereenkomsten ingevolge het derde lid, is 
artikel 78e, tweede lid, eerste volzin, en het derde tot en met het zevende 
lid van overeenkomstige toepassing. 

Q 

Artikel B, onderdeel GG, artikel 88, vijfde lid, vervalt. 

R 

In artikel B, onderdeel RR, wordt aan artikel 101 een vijfde lid toegevoegd, 
luidende: 

5. Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord, 
wordt bepaald welke aanvullende bewijzen van bekwaamheid aan degene 
die in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid bedoeld in het eerste 
lid, bevoegdheid verlenen tot het geven van het onderwijs bedoeld in 
artikel 11, eerste lid. 

S 

Na artikel D 3 wordt ingevoegd artikel D 3a, luidende: 

Artikel D 3a 

Artikel 45 van de WBO treedt in werking met ingang van 1 januari 1985 
met dien verstande dat de aanspraak op vergoeding op grond van het 
artikel voor het eerst bestaat ten aanzien van het schooljaar 1985-1986. 

T 

1. In artikel E 2, tweede lid, wordt in plaats van «16 januari 1983» 
gelezen: 16 januari 1984. 

2. In artikel E 2, derde lid, wordt in plaats van «16 januari 1983» gelezen: 
16 januari 1984. 

U 

Aan artikel E 3 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Indien tegen een besluit van gedeputeerde staten bedoeld in het 

derde lid, beroep wordt ingesteld, wordt totdat door Ons in beroep is 
beslist, geacht te zijn goedgekeurd het hoogste aantal kleuterscholen of 
lagere scholen dat het bevoegd gezag op 31 december 1983 onder zijn 
beheer heeft, dan wel, indien de gemeenteraad heeft verzocht een lager 
aantal scholen goed te keuren, het gevraagde aantal. Bij een afwijzende 
beslissing na 31 juli 1985 wordt de bekostiging beëindigd op de eerste dag 
van het tweede kwartaal volgend op de beslissing. 

V 

1. In artikel E 9, derde lid, wordt in plaats van «wegens andere bijzondere 
omstandigheden» gelezen: wegens bijzondere omstandigheden. 

2. In artikel E 9, derde lid, wordt na «Experimentenwet onderwijs (Stb. 
1970, 370),» ingevoegd: anders. 
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w 
Artikel E 10, vijfde lid, eerste volzin, wordt gelezen: 
5. Indien aan een basisschool ten aanzien waarvan het derde lid toepas-

sing heeft gevonden, voor 1 augustus 1988 een vacature is ontstaan en het 
bevoegd gezag die vacature voor die datum wenst te vervullen, vervult het 
bevoegd gezag die vacature bij voorrang door benoeming van een onder-
wijsgevende die met toepassing van het eerste lid in dienst is van een 
ander bevoegd gezag. 

X 

De aanhef van artikel E 24, eerste lid, wordt vervangen door: 
1. Voor de vaststelling van de uitkering door het Rijk aan de gemeente 

over het tijdvak 1 januari 1985 tot en met 31 juli 1985 wordt uitgegaan van 
7/12 van de bedragen vastgesteld voor het jaar 1985, ten behoeve van de 
uitgaven bedoeld in artikel 128bis, tweede lid, van de Lager-onderwijswet 
1920: . 

Y 

Na artikel E 26 wordt ingevoegd artikel E 26a, luidende: 

Artikel E 26a 

1. Het bevoegd gezag van een openbare basisschool, en het bevoegd 
gezag van een bijzondere basisschool dat de materiële instandhouding 
geheel zelf verzorgt kan voor het tijdvak 1 augustus 1985 tot en met 31 
december 1985 voor 31 december 1984 of voor het jaar 1986 voor 31 
december 1985, Onze minister verhoging van de vergoeding vragen, indien 
op grond van bijzondere omstandigheden van de basisschool het totale 
bedrag niet voldoende is voor de noodzakelijke uitgaven van de school. 

2. Indien de gemeente een deel van de materiële instandhouding van 
een bijzondere school verzorgt, kunnen burgemeester en wethouders op 
grond van bijzondere omstandigheden van de school verhoging van de 
daartoe strekkende vergoeding vragen. 

3. Het bevoegd gezag van een bijzondere school als bedoeld in het 
tweede lid, kan op grond van bijzondere omstandigheden van de school 
verhoging vragen van de vergoeding voor de materiële instandhouding die 
het zelf verzorgt. 

4. Onze minister beslist, de Onderwijsraad gehoord. 

Z 

In artikel E 30, eerste lid, wordt in plaats van «uit het Gemeentefonds» 
gelezen: van het Rijk. 

AA 

In artikel E 33, tweede lid, vervalt «, onderscheidenlijk uit het Gemeente-
fonds,». 

BB 

De paragraafaanduiding boven artikel E 36 vervalt. 
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cc 
Artikel E 36 wordt gelezen: 

Artikel E 36 

Voor zover in de artikelen E 24, E 30 en E 33 niet anders is bepaald, 
blijven de op 31 juli 1985 geldende voorschriften gegeven bij of krachtens 
titel Va van de Lager-onderwijswet 1920, van kracht ten aanzien van op 
1 augustus 1985 nog niet vastgestelde en uitbetaalde uitkeringen door het 
Rijk voor het gewoon lager onderwijs. 

DD 

1. In artikel F 1, vijfde lid, wordt in plaats van «het tweede lid onder a, en 
het vierde lid» gelezen: het tweede lid onder a, het vierde lid en de Wet 
beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o.. 

2. In artikel F 1, zesde lid, wordt in plaats van «de Kleuteronderwijswet of 
de Lager-onderwijswet 1920» gelezen: de Kleuteronderwijswet, de Lager-
onderwijswet 1920 of de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen 
k.o.-l.o. 

EE 

In artikel F 2, tweede lid, wordt in plaats van «de Kleuteronderwijswet of 
de Lager-onderwijswet 1920» gelezen: de Kleuteronderwijswet, de Lager-
onderwijswet 1920 of de Wet beheersing huisvestingsvoorzieningen 
k.o.-l.o. 

FF 

In artikel H 2, eerste lid, wordt in plaats van «het bevoegd gezag» 
gelezen: het bevoegd gezag van een openbare school, onderscheidenlijk 
het bevoegd gezag van een bijzondere school,. 

Toelichting 

Een groot deel van de voorgestelde wijzigingen vloeit voort uit de 
memorie van antwoord. Het betreft de onderdelen A, B, F, I, K, L, M, N, Q, 
R, T, U, V, W en Y, en deze worden derhalve niet meer apart toegelicht. De 
overige wijzigingen - die veelal technisch van aard zijn - worden hieronder 
van een toelichting voorzien. 

Onderdeel C (voor wat betreft artikel 12, tweede lid), D, G, H. I (voor wat 
betreft artikel 42, tweede lid) 

Als gevolg van het aannemen van het amendement-Janmaat-Abee 
(Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 16 811, nr. 51) bij behandeling van 
- toen nog - het wetsontwerp Interimwet op het speciaal onderwijs, is de 
benaming van de verschillende soorten van speciaal onderwijs gewijzigd. 
Met de wijzigingen wordt bereikt dat de WBO, waar dat nodig is, aan de 
nieuwe terminologie is aangepast. 

Onderdeel C (voor wat betreft artikel 12, zevende en achtste lid) 
In artikel 12 van de WBO wordt een aantal voorschrifen gegeven omtrent 

de organisatie van het basisonderwijs. Naar mij is gebleken is de regeling 
van het artikel op enkele onderdelen dermate stringent dat onverkorte 
handhaving daarvan de praktijk in een te strak keurslijf zou dwingen. De 
bepaling dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneenslui-
tende jaren de school kunnen doorlopen en dat de organisatie van het 
onderwijs daarop derhalve dient te zijn afgestemd, stelt bij voorbeeld de 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 628, nr. 9 6 



Vrije Scholen voor problemen. Ook tegen de regeling van het vierde lid 
waarin is bepaald dat de leerlingen ten minste 22 (in de eerste 4 schooljaren) 
en ten minste 25 (voor de latere schooljaren) uren onderwijs per week 
ontvangen, wordt door de Vrije Scholen en eveneens door de Jenaplan-
scholen, op basis van de op die scholen gehanteerde pedagogische visies, 
bezwaar gemaakt. Voor bijzondere gevallen wordt derhalve nu voorgesteld, 
mits daarvoor ministeriële goedkeuring is verkregen, afwijking van die 
voorschriften mogelijk te maken. Aan het zesde lid van het artikel zoals dat 
in de WBO is geformuleerd, kleeft het bezwaar dat voorbij wordt gegaan 
aan bepaalde praktische omstandigheden. Het schoolzwemmen of het 
gebruik van een niet tot de eigen school behorende gymnastiekaccommodatie 
dwingt er soms toe om het onderwijs op een ander tijdstip te laten aanvangen 
of te beëindigen. Ik verwacht dat het mogelijk zal zijn om ten aanzien van 
dit soort praktijkgevallen algemene regels te treffen en door de voorgestelde 
wijziging zal zulks bij circulaire kunnen worden gedaan. 

Onderdeel E 
De wijziging strekt ertoe de terminologie in overeenstemming te brengen 

met die van artikel 50a van de WBO en artikel A 2 van de OWBO. 

Onderdeel J 
Met de wijziging wordt een onjuiste verwijzing gecorrigeerd. 

Onderdeel O en P 
De voorgestelde wijzigingen in artikel 78e dienen een tweedelig doel: de 

gevallen waarin tot verhuur van een schoolgebouw kan worden overgegaan 
te beperken en de verhuur zodanig te regelen dat de belangen van het 
onderwijs niette zeer in het gedrang kunnen komen. De lokalen kunnen 
noch als woonruimte, noch als middenstandsbedrijfsruimte, worden 
verhuurd. Een dergelijk gebruik van lokalen in een schoolgebouw dat ten 
dele nog in gebruik is, lijkt mij zich niet goed te verdragen met het geven 
van onderwijs. Wel zal het mogelijk zijn de lokalen te verhuren als andere 
bedrijfsruimte, waarbij kan worden gedacht aan verenigingsgebouwen, 
banken, pakhuizen, garageboxen en dergelijke. Normaliter geldt voor de 
verhuur van andere bedrijfruimte in de zin van artikel 1624, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek de Huurwet waarin eveneens een aantal regels ter 
bescherming van de huurder zijn neergelegd. Bij het afwegen van de 
belangen van het onderwijs enerzijds en de huurder anderzijds heb ik, gelet 
op de herkomst van het verhuurde (schoollokalen die met rijksgelden voor 
het onderwijs zijn gesticht) gemeend de eerstgenoemde belangen te 
moeten laten prevaleren. Derhalve is een bepaling opgenomen die het 
mogelijk maakt de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. Voorts 
worden enige voorschriften opgenomen ten aanzien van de inhoud van de 
overeenkomst. 

Artikel 78h, dat betrekking heeft op het verhuren van een gedeelte van 
een school dat door gedeputeerde staten buiten gebruik is gesteld, is naar 
aanleiding van de wijzigingen in artikel 78e aangepast. 

Onderdeel S 
De wenselijkheid om artikel 45 van de WBO vervroegd in werking te laten 

treden is naar voren gekomen bij de voorbereiding van de op dit artikel te 
baseren algemene maatregel van bestuur. Door het eerder van kracht 
worden, zullen de gemeenten beter op de regeling kunnen inspelen en zijn 
provinciale staten in de gelegenheid de nadere regels op grond van het 
derde lid ruim voor het schooljaar 1985-1986 vast te stellen. 

Onderdeel Y, Z, AA, BB en CC 
De wijzigingen zijn een gevolg van de op 12 januari 1983 tot stand 

gekomen wijziging van de Lager-onderwijswet 1920, de Financiële-Verhou-
dingswet 1960, de Experimentenwet onderwijs en de Wet beheersing 
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huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. (Stb. 1983, nr. 14) inzake uitkeringen 
met betrekking tot het lager onderwijs. Voor alle duidelijkheid wijs ik er met 
betrekking tot artikel E 36 op dat in de genoemde wet in artikel VI een 
vergelijkbare overgangsregeling is opgenomen ten aanzien van de uitke-
ringsjaren die zijn gelegen voor 1983. 

Onderdeel DD en EE 
Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 1983 bij de Tweede Kamer 

een ontwerp van wet tot verlenging van de werkingsduur van de Wet 
beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. aanhangig wordt gemaakt. 
De technische wijzigingen hangen daarmede samen. 

Onderdeel FF 
Deze wijziging strekt ertoe, overeenkomstig hetgeen in artikel B, onderdeel 

II, voor wat betreft artikel 93, eerste lid, van de WBO reeds is gebeurd, 
duidelijker tot uitdrukking te brengen dat het artikel op zowel het bevoegd 
gezag van een openbare school als op dat van een bijzondere school 
betrekking heeft. 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 
G. van Leijenhorst 
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