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Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht
in verband met het wettelijk regelen van de
verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen
die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de
Wet op het primair onderwijs en scholen als
bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID ROG
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In de beweegreden wordt «tot een jaar» vervangen door: tot een
schooljaar.
II
In artikel I, onderdeel A, wordt «één jaar» vervangen door: één
schooljaar.
III
In artikel I, onderdeel B, wordt «één jaar» vervangen door: één
schooljaar.
Toelichting
In het wetsvoorstel is nu een termijn van een kalenderjaar opgenomen
als verbetertermijn. Dit amendement verandert deze termijn van een
kalenderjaar in een schooljaar. De Cito-toets wordt in het voorjaar
gemaakt. Het is in veel gevallen handig de uitkomsten van de Cito toets
mee te nemen om te kijken hoe het met de kwaliteitsontwikkeling zit. Als
een school in december het predicaat ZZS krijgt is het niet reëel te
verwachten dat het ingezette verbetertraject al effect heeft op de
Cito-scores die in april worden gemaakt.
Het is niet de bedoeling van dit amendement dat scholen onnodig
langer zeer zwak onderwijs verzorgen. Het gaat er alleen om dat het beter
kan passen voor de scholen in de cadans van het schooljaar. De inspectie
kijkt nu ook wanneer het handig is om terug te komen voor een onderzoek
naar kwaliteits-verbetering. Door de wet zo strak in te voeren kan het net
heel erg onlogisch uitpakken voor bepaalde scholen. De Inspectie kan dan
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meer op maat afspraken maken met de school wanneer ze het onderzoek
uit gaan voeren.
Rog
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