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Voorstel van wet van het lid Bisschop tot wijziging van de Wet
op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de
Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met een adequater regeling van
het onderwijstoezicht (Wet beter onderwijs door beter
toezicht)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van het
onderwijs te bevorderen door adequater toezicht op het onderwijs te houden en dat het in
verband hiermee noodzakelijk is de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs
BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet
onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht te wijzigen,
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden:
Artikel 10a Ernstig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs
2 In het eerste lid wordt na “artikel 10, indien” ingevoegd: de kwaliteit van het onderwijs
zeer zwak is, waarbij ten minste
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3 Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Eveneens wordt bepaald welke
bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften overigens ten grondslag liggen aan het
oordeel zwakke of zeer zwakke school.
B
In artikel 45a, eerste lid, wordt na “een zeer zwakke school” toegevoegd: als bedoeld in
artikel 10a, eerste en vijfde lid,.

ARTIKEL II
De Wet primair onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 13 wordt onder plaatsing van de aanduiding “1.” voor de huidige tekst een lid
wordt toegevoegd, luidende:
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke bij of krachtens
deze wet gegeven voorschriften ten grondslag liggen aan het oordeel zwakke of zeer zwakke
school.
B (nog niet in werking getreden)
In artikel 51 wordt na “een zeer zwakke school,” de zinsnede toegevoegd: als bedoeld in
artikel 13, tweede lid,.

ARTIKEL III
De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 19 wordt onder plaatsing van de aanduiding “1.” voor de huidige tekst een lid
wordt toegevoegd, luidende:
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke bij of krachtens
deze wet gegeven voorschriften ten grondslag liggen aan het oordeel zwakke of zeer zwakke
school.
B
In artikel 48a, eerste lid, wordt na “een zeer zwakke school,” de zinsnede toegevoegd: als
bedoeld in artikel 19, tweede lid,. (na invoering eindtoets: 19a, eerste en vijfde lid)
C (overgangsbepaling nodig ivm eindtoets)
Artikel 19a wordt als volgt gewijzigd:
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1. Het opschrift komt te luiden:
Artikel 19a Ernstig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs
2 In het eerste lid wordt na “artikel 19, indien” ingevoegd: de kwaliteit van het onderwijs
zeer zwak is, waarbij ten minste
3 Aan het vijfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Eveneens wordt bepaald welke
bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften overigens ten grondslag liggen aan het
oordeel zwakke of zeer zwakke school.
ARTIKEL IV
De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 23a1 wordt als volgt gewijzigd:
1.Het opschrift komt te luiden:
Artikel 23a1. Ernstig of langdurig tekortschieten van de kwaliteit van het onderwijs
2. In het eerste lid wordt na “artikel 23a, indien” ingevoegd: de kwaliteit van het onderwijs
zeer zwak is, waarbij ten minste
3. In het derde lid wordt “de leerresultaten” vervangen door “de kwaliteit van het
onderwijs”
4. Aan het vierde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Eveneens wordt bepaald
welke bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften overigens ten grondslag liggen aan het
oordeel zwakke of zeer zwakke school.
B
In artikel 23c, eerste lid, wordt na “een zeer zwakke school” toegevoegd: als bedoeld in
artikel 23a1, eerste en vierde lid,.

ARTIKEL V
De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 47 wordt onder plaatsing van de aanduiding “1.” voor de huidige tekst een lid
wordt toegevoegd, luidende:
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2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke bij of krachtens
deze wet gegeven voorschriften ten grondslag liggen aan het oordeel zwakke of zeer zwakke
school.
B (nog niet in werking getreden)
In artikel 49 wordt na “een zeer zwakke school,” de zinsnede toegevoegd: als bedoeld in
artikel 47, tweede lid,.

ARTIKEL VI
De Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 7, tweede lid, komt te luiden:
2. De goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, wordt niet eerder verleend dan vier weken
nadat het ontwerp van het jaarwerkplan aan de Staten-Generaal is overgelegd.
B
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid, eerste volzin Aan de eerste volzin van het eerste lid wordt na “aan
elke instelling” toegevoegd: en bezoekt de inspectie ten minste elke vier jaar elke instelling.

2. In het tweede lid wordt “aspecten van kwaliteit” vervangen door “indicatoren” en komen
de onderdeel b en c te luiden:
b. financiële situatie van de instelling,
c. signalen van mogelijke problemen, waaronder het gevoerde personeelsbeleid, voor zover
daar op grond van artikel 6a, eerste en tweede lid, aanleiding toe bestaat.
3.In het derde lid vervalt de tweede volzin.
4.Het zevende lid vervalt.
C
In artikel 12a, vierde lid, wordt na ‘artikelen 20’ ingevoegd: , eerste tot en met vijfde lid,
D
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Onze minister legt op voordracht van de inspectie de werkwijze voor een onderzoek als
bedoeld in artikel 11 vast in een of meer toezichtskaders. Vastlegging geschiedt niet eerder
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dan vier weken nadat het ontwerp van de toezichtskaders aan de Staten-Generaal is
overgelegd.
2. In het tweede lid wordt “Alvorens een toezichtkader vast te stellen of te wijzigen”
vervangen door: Voorafgaand aan het opstellen of wijzigen van een toezichtskader.
E (overgangsbepaling nodig ivm passend onderwijs)
In artikel 15d (nieuw, passend onderwijs) wordt na ‘artikelen 20’ ingevoegd: , eerste tot en
met vijfde lid,
F
In artikel 15j wordt na ‘artikelen 20,’ ingevoegd: eerste tot en met vijfde lid,
G
In artikel 15n, vijfde lid, wordt na ‘artikelen 12, 13,’ ingevoegd: eerste lid, eerste volzin, en
tweede lid,
H
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Eveneens vermeldt de
inspectie welke bevindingen naar aanleiding van haar in artikel 3, tweede lid, subonderdeel a,
bedoelde taak, berusten op bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschrift.
2. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Het inspectierapport waarin de inspectie tot het oordeel komt dat sprake is van een
zwakke of zeer zwakke school als bedoeld in artikel 10a, vijfde lid van de Wet op het primair
onderwijs, artikel 19, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra of artikel 23a, vierde lid,
van de Wet op het voortgezet onderwijs, geldt na vaststelling als een besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKEL VII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet beter onderwijs door beter toezicht.

ARTIKEL VIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.
Gegeven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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