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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 er grond bestaat 

voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van 
bepalingen inzake onderwijs; 

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 

Er bestaat grond het hierna in artikel II omschreven voorstel tot veran-
dering in de Grondwet in overweging te nemen. 

ARTIKEL I I 

In artikel 23 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Het vijfde lid komt te luiden: 
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de 

openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet of bij 
vanwege het Rijk gegeven algemeen verbindende voorschriften 
krachtens de wet vastgesteld, met inachtneming, voor zover het 
bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. 

B. Het zevende lid komt te luiden: 
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs dat voldoet aan 

de voorwaarden vastgesteld bij de wet of bij vanwege het Rijk gegeven 
algemeen verbindende voorschriften krachtens de wet, wordt naar 
dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas 
bekostigd. Bij de wet of bij vanwege het Rijk gegeven algemeen verbin-
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dende voorschriften krachtens de wet worden de voorwaarden vastge-
steld, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en 
voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden 
verleend. 

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 Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
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