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B BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN
WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2004

In de vergadering van Uw Kamer op 11 mei 2004 heeft u mij gevraagd u
nader te informeren over:
1. mogelijkheden voor projecten in de zorgstructuur waarbij een
vereenvoudiging van administratieve lasten op kan treden;

2. aantallen leerlingen die migreren en na enige tijd weer terugkeren naar
Nederland.

Gelet op de noodzakelijke besprekingen en onderzoeken heb ik u
toegezegd dit voor het einde van dit jaar te doen. Met deze brief voldoe ik
aan die toezegging.

Projecten in de zorgstructuur

Ten aanzien van de projecten in de zorgstructuur heb ik in Uw Kamer
aangegeven dat dit kan onder de voorwaarde van budgettere neutraliteit.
Met twee samenwerkingsverbanden is gesproken over eventuele
condities. Hierbij zijn twee opties besproken.
a. Het bestuur van het samenwerkingsverband (feitelijk van de deelne-
mende scholen) neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de
uitvoering van de huidige indicatieregeling binnen het gemengde
bekostigingsmodel. De accountant controleert de juistheid van
handelen. Voor het bovenschoolse (regionale) budget is er geen
wijziging.

b. Het bestuur van het samenwerkingsverband bepaalt zelf de indicatie-
criteria binnen een genormeerd budget. In dat geval beslist het bestuur
over de verdeling van de totale zorgmiddelen over de scholen binnen
het samenwerkingsverband. Een van de scholen wordt kassierschool.
Stijging of daling van het totale aantal zorgleerlingen in Nederland
wordt normatief verrekend.

Gelet op de motie van mevrouw Lambrechts e.a. over een vereenvou-
diging in de procedure rond de indicatiestelling heb ik besloten beide
opties in de discussie te betrekken. Tot op heden heb ik formeel nog geen
verzoeken ontvangen van samenwerkingsverbanden. Begin 2005 zal ik de

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2004–2005

KST83169
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2005 Eerste Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 800 VIII, B 1



samenwerkingsverbanden nader informeren over de mogelijkheden om
een pilot te starten.

Migratieproblemen

Tijdens het overleg maakte u melding van situatie in Duitsland waar in
groten getale allochtone minderjarigen terugkeren naar het land van
herkomst om vervolgens na enkele jaren weer terug te keren (al dan niet
gehuwd) in Duitsland. Ik was het met u eens dat een dergelijke situatie –
voor zover deze zich voordoet in Nederland – niet bevorderlijk is voor
opleiding, taalvaardigheid en integratie van deze personen. Ook vanuit het
oogpunt van emancipatie een slechte zaak.
Op uw verzoek heb ik navraag gedaan of en in hoeverre deze migratie-
problematiek speelt in Nederland.
Ik moet u helaas melden dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
antwoord te geven op uw vraag. Navraag bij het ministerie van Justitie en
de IND gaven onvoldoende aanknopingspunten om deze vraag te kunnen
beantwoorden. Ook heb ik via de vereniging Schoolmanagers VO navraag
gedaan bij de directies van scholen. Geen van de scholen had
voorbeelden van of ervaringen met een dergelijke situatie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. J. A. van der Hoeven
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