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Wijziging van onder meer de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs, de Wet op het basisonderwijs en de
Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten
behoeve van een betere toerusting van het
basisonderwijs met capaciteiten en faciliteiten
van (delen van) het speciaal onderwijs (Weer
samen naar school)
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 8 maart 1994

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel I, onderdeel A, worden in artikel 9b, tweede lid, onderdeel a,
de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste onderdeel vervallen de zinsnede «1. indien het betreft
een geheel opgaan in een of meer scholen voor basisonderwijs,» en het
woord «en».

2. Het tweede onderdeel vervalt.

B

In artikel I wordt na onderdeel G een nieuw onderdeel ingevoegd,
luidende:

G1

In artikel 33a, eerste lid, wordt «14 dagen» vervangen door: 2 weken.

In artikel I worden na onderdeel H twee nieuwe onderdelen ingevoegd,
luidende:

H1

In artikel 68, negende lid «de Nederlandse Staatscourant» vervangen
door: de Staatscourant.

H2

Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:
1. In hetderde lid wordt «beschikking» vervangen door: beslissing.
2. In het vijfde lid wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.
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In artikel I wordt na onderdeel K een nieuw onderdeel ingevoegd,
luidende:

K1

In de wet worden «twee weken», «vier weken» onderscheidenlijk «acht
weken» telkens vervangen door «2 weken», «4 weken» onderscheidenlijk
«8 weken».

In artikel II, onderdeel B, worden in artikel 11b, tweede lid, onderdeel a,
de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In heteerste onderdeel vervallen de zinsnede «1. indien het betreft
een geheel opgaan in een of meer scholen voor basisonderwijs,» en het
woord «en».

2. Hettweede onderdeel vervalt.

In artikel II worden na onderdeel C drie nieuwe onderdelen ingevoegd,
luidende:

C1

Het opschrift van artikel 52 komt te luiden: Artikel 52. Beroep.

C2

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid wordt «beschikking» vervangen door: beslissing.
2. In het vijfde lid wordt «beslissing» vervangen door: beschikking.

C3

In de wet worden «twee weken», «vier weken» onderscheidenlijk «acht
weken» telkens vervangen door «2 weken», «4 weken» onderscheidenlijk
«8 weken».

Artikel VII, derde lid, komt te luiden:
3. Indien de artikelen III en IV geheel in werking zijn getreden, vervallen

artikel 19b van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs en artikel 11a van de Wet op het basisonderwijs.

TOELICHTING

Onderdelen Aen E

De systematiek van de ISOVSO sluit het hebben van vestigingen over
de gemeentegrenzen heen uit. De reden hiervoor is dat de bekostiging
van de huisvesting (in het bijzonder de zogenaamde andere voorzie–
ningen) via de gemeenten geschiedt. Met deze wijzigingen is het
voorschrift in de integratiebepaling dat de bekostiging blijft plaatsvinden
overeenkomstig de voor de betrokken scholen geldende regelingen,
vervallen. Hierdoor worden de initiatieven in Huizen en Zeeuws–
Vlaanderen toch mogelijk.
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Onderdelen B, C.Denf

Deze onderdelen betreffen het herstel van enkele kleine omissies naar
aanleiding van wijziging van de WBO en de ISOVSO in het kader van de
Algemene wet bestuursrecht. In de systematiek van de WBO en de
ISOVSO worden wekelijkse termijnen aangegeven met cijfers. Bij de
genoemde wijzigingen is op enkele plaatsen ten onrechte echter geen
gebruik gemaakt van cijfers. Tevens is artikel 52 WBO alsnog van een
opschrift voorzien en is in de artikelen 70 WBO en 78 ISOVSO het gebruik
van de woorden «beslissing» en «beschikking» gecorrigeerd. Tot slot is in
artikei 68 ISOVSO de correcte aanduiding van de Staatscourant
opgenomen.

Omdat de WBO en de ISOVSO op korte termijn worden herplaatst,
worden deze omissies thans reeds hersteld.

Onderdeel G

Deze wijziging betreft een aanpassing van de inwerkingtredings–
bepaling wanneer de artikelen III en IV in werking zouden treden.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
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