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22157 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs en
de Interimwet op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs in verband met
het formatiebudgetsysteem

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN
VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD
AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN
GEWIJZIGD

I. VOORSTEL VAN WET

* Artikel I, onderdeel E, luidde:
Artikel 49 vervalt.

* Artikel I, onderdeel H, luidde
voor wat betreft artikel 96c, tweede
lid onderdelen a en b:

a. het verbruik van formatiereken–
eenheden door het bevoegd gezag
bij het aanstellen van personeel in de
onderscheiden functies alsmede de
wijziging in het verbruik van forma–
tierekeneenheden op grond van de
samenstelling van de schoolleiding,

b. de wijziging in het verbruik van
formatierekeneenheden, bedoeld in
onderdeel a, op grond van rechtspo–
sitionele aanspraken van de perso–
neelsleden,.

* In artikel I, onderdeel M, stond
in artikel 114a van de WBO in de
aanhef van het eerste lid «bij
koninklijk besluit» in plaats van «door
Onze minister» en ontbrak in dat
artikel het tweede lid.

* Artikel II, onderdeel C, luidde:
Artikel 57 vervalt.

* In artikel II, onderdeel J, stond in
artikel 110a van de ISOVSO in de
aanhef van het eerste lid «bij
konmklijk besluit» in plaats van «door
Onze Minister» en ontbrak in dat
artikel het tweede lid.

* Tussen artikel IV en artikel V was
opgenomen een artikel V dat luidde:

Artikel V. Voorschriften m.b.t.
invoering formatiebudgetsysteem

Bij algemene maatregel van
bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
kunnen voorschriften worden
gegeven met betrekking tot de
invoering van het formatiebudget–
systeem.

* In artikel VI ontbraken de
woorden: waarop de artikelen I en II
betrekking hebben.

* Artikel VII luidde:
Artikel VIII. Afhandeling

geschillen
Op geschillen die ingevolge de op

31 juli 1992 geldende voorschriften
in beroep of hoger beroep aanhangig
zijn of worden gemaakt, blijven de
op die datum geldende voorschriften
van toepassing.

* Artikel VIII luidde:
Artikel IX. Inwerkingtreding
1. Deze wet treedt met uitzon–

dering van artikel V in werking met
ingang van 1 augustus 1992.

2. Artikel V treedt in werking op 1
januarï 1992 en vervalt met ingang
van 1 augustus 1992.

II. MEMORIEVAN
TOELICHTING

Algemeen
* In paragraaf 1 (inleiding) luidde

het eerste deel van de vierde volzin
na de vier gedachtenstreepjes: Op
10 oktober 1990 is de Tweede
Kamer van dit resultaat op de hoogte
gesteld;.

* In paragraaf 2, onderdeel 2.1.
ontbrak in de voorlaatste volzin van
de eerste alinea de zinsnede: - dat
wil zeggen zo voordelig mogelijk
voor de scholen zelf –.

* In paragraaf 2, onderdeel 2.2.1.
ontbrak in onderdeel c de passage
beginnend met «Het is dus niet zo
dat» en eindigend met : of binnen
een bepaalde tijd te besteden.

* In paragraaf 2 ontbrak de
passage opgenomen in onderdeel
2.2.5. (Effecten FBS).

* Paragraaf 4 luidde:
4. Invoering FBS
Met ingang van 1 januari 1992

zullen maatregelen in werking treden
die verband houden met de invoering
van het FBS (zie artikel V). Het FBS
zelf zal met ingang van 1 augustus
1992, dus tegelijkertijd met het
begin van het schooljaar
1992-1993, van kracht worden.
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Voor de invoering van het FBS is
het noodzakelijk dat de nodige
beheers– en informatiesystemen aan
het FBS worden aangepast. Voor
deze aanpassing zal ongeveer een
jaar nodig zijn vanaf het ogenblik dat
de inhoud van de regelgeving
vaststaat. Alleen op deze wijze kan
een veilige invoering worden
bevorderd.

De tijd die is gemoeid met de
aanpassing van de beheerssystemen
aan het FBS biedt zowel het onder–
wijsveld als het ministerie kansen om
de invoering van het FBS goed voor
te bereiden, dat wil zeggen:

- het verstrekken van adequate
informatie aan de scholen;

- het doen uitvoeren van gerichte
scholing en training;

- het treffen van voorzieningen in
de werkorganisatie van scholen;

- het verzoeken van een aantal
scholen om proef te draaien met het
FBS, zodat ervaringen bij de feitelijke
invoering op 1 augustus 1992 van
nut kunnen zijn.

' In de toelichting bij artikel I,
onderdeel H, en artikel II, onderdeel
E, onder het opschrift «Formatie–
budget» stond voor het punt aan het
slot van de vierde volzin: alsmede
wijziging in het verbruik van forma–
tierekeneenheden in geval van
meerhoofdige schoolleiding.

- In dezelfde alinea luidde de
achtste volzin: Hierbij moet worden
gedacht aan bijvoorbeeld een perso–
neelslid dat recht heeft op arbeids–
duurverkorting.

Artikelsgewijze toelichting
- In de toelichting bij artikel I,

onderdeel M, en artikel II, onderdeel
J, ontbrak de tweede volzin en stond
in de laatste volzin «Bij koninklijk
besluit» in plaats van «Door de
minister».

- Na de toelichting op artikel III en
IV was een toelichting op het
(vervallen) artikel V opgenomen, dat
luidde:

Artikel V
In dit artikel wordt de basis gelegd

op bij algemene maatregel van
bestuur voorschriften te geven met
betrekking tot de invoering van het
formatiebudgetsysteem.
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