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31829

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de
Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de
Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen
van de procedure voor verzuimmelding

Eindstemming wetsvoorstel
Het voorstel is op 26 mei 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA,
GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, Onderdeel D, punt 2
Artikel I, Onderdeel D, punt 3
Artikel I, onderdeel E , 21a
9 Æ 13 (Depla/Biskop)
Op dit moment is er sprake van verschillende meldtermijnen. Eén regeling schept meer
duidelijkheid en draagt bij aan het voorkomen van schooluitval.
Met algemene stemmen aangenomen

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel E , 21a
10 (Biskop)
Het verzuim van een leerling moet gemeld worden, als dit verzuim drie achtereenvolgende
schooldagen gedurende een periode van een maand, danwel het verzuim gedurende een
periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van het aantal uren lesof

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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praktijktijd bedraagt. Elk uur spijbelen is er een teveel. Verzuim moet eerder gemeld
worden. Dit amendement verkort de termijn om verzuim te melden.
Ingetrokken

Moties
?? was 11 (Biskop) over toezicht naleving leerplicht voor Nederlandse leerlingen op
Belgische scholen
Met algemene stemmen aangenomen
12 (Depla/Biskop) om leerlingen in geval van pesten of geweld zonder toestemming van
ouders op een andere school te kunnen plaatsen
Aangehouden tijdens debat

