
31 296 Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging
van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op
de expertisecentra en de Wet op het voortgezet
onderwijs in verband met de invoering van
media-educatie als kerndoel

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk de kern-

doelen in het primair en voortgezet onderwijs uit te breiden met media-
educatie;

Zo is het, dat Wij, 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

In artikel 9, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs wordt
de punt aan het slot van onderdeel e vervangen door een puntkomma en
wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

f. media-educatie.

ARTIKEL II

In artikel 13, derde lid, van de Wet op de expertisecentra wordt de
punt aan het slot van onderdeel e vervangen door een puntkomma en
wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

f. media-educatie.

ARTIKEL III

In artikel 11b, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
vervalt aan het slot van onderdeel l «en», wordt de punt aan het slot van
onderdeel m vervangen door «, en» en wordt een nieuw onderdeel
toegevoegd, luidende:

n. media-educatie.
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ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte
van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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