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19 908 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel 
1637ij van het Burgerlijk Wetboek en aanvulling 
van de W e t medezeggenschap onderwijs en 
enkele andere onderwijswetten, alsmede 
opneming van de W e t gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare 
dienst (Stb. 1980, 384), van de W e t gelijk loon 
voor mannen en vrouwen (Stb. 1975, 129) en 
van de W e t tijdelijke voorziening gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen en van 
gehuwden en ongehuwden in geval van 
beëindiging van de dienstbetrekking (Stb. 1979, 
278) in de W e t gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen (betreft herziening van de 
wetgeving inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) 

Nr. 39 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 7 september 1988 

In artikel II, onderdeel D wordt onderdeel e vervangen door: 
e. Ingevoegd wordt een nieuw derde lid dat als volgt komt te luiden: 
3. Van het in het tweede lid van dit artikel bepaalde mag, behoudens 

voor wat betreft het afnemen van het examen en mits voor leerlingen van 
beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn, worden 
afgeweken indien de eigen aard van een instelling voor bijzonder 
onderwijs zich tegen het in dat lid bepaalde verzet. 

Toelichting 

Voorgesteld wordt de afwijkingsmogelijkheid voor het bijzonder 
onderwijs nader te preciseren en daarmede te beperken. Niet langer mag 
bij het afnemen van het examen op grond van de eigen aard door een 
instelling voor bijzonder onderwijs onderscheid worden gemaakt tussen 
mannen en vrouwen. Tevens is toegevoegd dat alleen indien voor beide 
geslachten gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn, een instelling van 
bijzonder onderwijs op grond van de eigen aard onderscheid tussen 
mannen en vrouwen mag maken bij de toelating tot en de behandeling 
binnen de (voortgezette) beroepsopleiding of cursus voor bijscholing of 
omscholing. 

Spoedshalve wordt deze nota van wijziging alleen door de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen ondertekend. 

De Ministervan Onderwijs en Wetenschappen, 
W. J. Deetman 
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