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23486 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)

Nr. 1O DERDE NOTA VAIM WIJZIGING
Ontvangen 21 maart 1994

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 9b het cijfer «3» voor het vierde
lid vervangen door het cijfer «4».

B

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

HO

In artikel 47a worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het tweede lid worden de tweede en derde volzin vervangen door

twee nieuwe volzinnen, luidende: Daarbij wordt tevens de inhoud van het
bepaalde in het derde lid, eerste volzin, vermeld. Voordat het bevoegd
gezag van een bijzondere school op grond van artikel 32, eerste lid, beslist
tot verwijdering van een leerling, hoort het de ouders van de leerling,
onverminderd het bepaalde in dat artikellid.

2. Aan het derde lid worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Het
bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar–
schrift. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.

3. Het vierde lid komtte luiden:
4. Het bevoegd gezag beslist niet eerder op het bezwaarschrift dan:
a. na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskun–

digen,
b. nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de

beslissing betrekking hebbende adviezen of rapporten, en
c. de ouders opnieuw zijn gehoord.
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In artikel II, onderdeel B, wordt in artikel 11b het cijfer «3» voor het
vierde lid vervangen door het cijfer «4».

In artikel II wordt na onderdeel C een nieuw onderdeel CO ingevoegd,
luidende:

CO

Aan artikel 42a, tweede lid, wordt na de eerste volzin een volzin
toegevoegd, luidende: Daarbij wordttevens de inhoud van het bepaalde
in het derde lid, eerste volzin, vermeld.

In artikel III, onderdeel A, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. De aanhef komt te luiden:
Na artikel 21 wordt een nieuw artikel 21a ingevoegd, luidende:.
2. Het opschrift van artikel 37b wordt vervangen door: Artikel 21a.

Samenwerkingsverbanden.

In artikel III, onderdeel B, komt het tweede lid te luiden:
2. Na de omschrijving van artikel 21 wordt ingevoegd:
Artikel 21a. Samenwerkingsverbanden.

Toelichting

Onderdelen Aen C

Bij de artikelen 9b ISOVSO en 11b WBO, betreffende de integratie, isten
onrechte twee maal een derde lid opgenomen. Het voor de tweede maal
opgenomen derde lid, dient als vierde lid te worden aangeduid.

Onderdelen B en D

Deze onderdelen betreffen het herstel van nog enkele kleine omissies
naar aanleiding van wijziging van de WBO en de ISOVSO in het kader van
de Algemene wet bestuursrecht (AWB). In de artikelen 47a ISOVSO en 42a
WBO is geregeld dat de beroepsgang tegen beslissingen omtrent
toelating en verwijdering, na invoering van de AWB, voor bijzonder
onderwijs dezelfde is als voor openbaar onderwijs. Dit was echter niet
geheel correct geschied.

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

Onderdelen E en F

Deze onderdelen betreffen de vernummering van artikel 37b ISOVSO tot
artikel 21a ISOVSO. Het gaat hierbij om de verplichte aansluiting bij
samenwerkingsverbanden. Zoals ook bij het analoge artikel 13a WBO het
geval is, past dit artikel beter in paragraaf 1 (Onderwijs) van Afdeling 1
van Titel II van de wet.

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 486, nr. 10


