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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

Artikel VII wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel Aa vervallen in artikel 39b, eerste volzin, de woorden «,
met uitzondering van het bevoegd gezag van een school voor voortgezet
algemeen volwassenonderwijs,».

Na onderdeel E wordt een nieuw onderdeel F ingevoegd, luidende:

Het opschrift van paragraaf 5 van hoofdstuk II van afdeling II komt te
luiden:

§5. Grondslag vergoeding personeels–, nascholings– en exploitatie–
kosten van de scholen voor v.a.v.o.

Na onderdeel F wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Na artikel 95d wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 95d.1. Grondslag vergoeding nascholing

De grondslag van de omvang van de vergoeding voor nascholing aan
scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs is de bijdrage,
bedoeld in artikel 21 van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991. Bij

313378F
ISSN0921 - 7371
Sdu Uitgeverïj Plantijnstraat
's-Gravenhage 1993 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 726, nr. 21



ministeriële regeling worden voorschriften gegeven omtrent de wijze
waarop de vergoeding wordt berekend.

IV

Na onderdeel I wordt een nieuw onderdeel J ingevoegd, luidende:

J

Het opschrift van paragraaf 5 van hoofdstuk III van afdeling II komt te
luiden:

§5. Vergoeding personeels–, nascholings– en exploitatiekosten van de
scholen voor v.a.v.o.

Na onderdeel J wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

Na artikel 96f.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 96f.3. Vergoeding uitgaven nascholing

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 95d.1 vergoedt het Rijk
jaarlijks aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen voor
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs een bedrag ten behoeve van
nascholing van het personeel.

VI

Na onderdeel 0 wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 99b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «tweede en derde lid» vervangen door:

tweede tot en met vierde lid.
2. Aan dit artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
4. De vergoeding, bedoeld in artikel 96f.3, wordt besteed aan de

kosten van nascholing ten behoeve van het personeel en kan in geval van
een overschot op dat bedrag worden besteed aan de kosten van
personeel of aan voorzieningen in de huisvesting, inventaris of exploi–
tatie.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe de bevoegde gezagsorganen van scholen
voor v.a.v.o. ten behoeve van nascholing van het personeel een
vergoeding toe te kennen.

Het is wenselijk dat elk bevoegd gezag van een school voor v.a.v.o. kan
beschikken over een eigen nascholingsbudget en niet afhankelijk is van
de toekenning daarvan door de samenwerkende gemeenten. Om die
reden wordt de basis voor de vergoeding in de Wet op het voortgezet
onderwijs gelegd en valt deze vergoeding buiten het kader van de activi–
teitenplanning van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, met dien
verstande dat de hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de
bijdrage die door de samenwerkende gemeenten wordt toegekend.
Hiermee wordt bereikt dat het voor de nascholing toe te kennen budget
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optimaal is afgestemd op de omvang van de door de scholen te
verrichten activiteiten.

Omdat nu ook aan de scholen voor v.a.v.o. van rijkswege een
vergoeding voor nascholing wordt verstrekt, is voor die schoolsoort
eveneens de verplichting in de wet opgenomen om een nascholingsplan
vast te stellen.

Franssen
Hermes
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