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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. 23 AMENDEMENTEN VAN HET LID HERMES
Ontvangen 5 april 1994

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel I, onderdeel G, punt 2, vervalt de tweede volzin van artikel 33,
tweede lid.

II

In artikel I, onderdeel G, punt 2, artikel 33, tweede lid:
A. vervalt de volzin «Voor zover het betreft scholen die zijn aangesloten

bij een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 19b, eerste lid,
bestaat de commissie uit de directeur van de school waarvoor toelating
werd verzocht, en een of meer door het bevoegd gezag of de bevoegde
gezagsorganen van een of meer scholen, scholen voor basisonderwijs
daaronder begrepen, aan te wijzen deskundigen.»;

B. wordt «Voor de andere scholen bestaat de commissie naast de
directeur van de school ten minste uit:» vervangen door: De commissie
bestaat naast de directeur van de school ten minste uit:.

Aan artikel I, onderdeel G, wordt een nieuw punttoegevoegd, luidende:
3. In artikel 33 wordt een nieuw lid 4a ingevoegd, luidende:
4a. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden voorgeschreven

welke andere deskundigen naast de in het tweede tot en met vierde lid
genoemde personen, in de commissie zitting hebben.
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Toelichting

Dit amendement strekt ertoe:
- het voorschrift dat de commissie gebruik kan maken van bestaande

onderzoeksmateriaal, te laten vervallen,
- de samenstelling van de commissie voor schoien die zijn aangesloten

bij een samenwerkingsverband, voor te schrijven zoals dat ook het geval
is voor scholen die niet zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband,
en

- mogelijkte maken dat bij algemene maatregel van bestuur nadere
voorschriften kunnen worden gegeven omtrent de samenstelling van de
comrnissie, in aanvulling op de in de Interimwet op het speciaal onderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs voorgeschreven samenstelling.

Hermes
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