
30 541 Wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met de
beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen
de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de
Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

D BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2006

Met deze brief informeer ik u over een verschuiving van de beoogde
inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel houdende wijziging van de
Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in
verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrari-
sche innovatie- en praktijkcentra en de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Dit wetsvoorstel is op 20 september jongstleden door de
Tweede Kamer met algemene stemmen aanvaard en is op 4 december
van dit jaar als hamerstuk door de Eerste Kamer afgedaan. Het voorstel
regelt de beëindiging van de bekostigingsrelatie met de agrarische
innovatie- en praktijkcentra (IPC Groene Ruimte en PTC+) met als oogmerk
de invoering van volledige vraagsturing bij het praktijkleren.

Beoogd was het wetsvoorstel op 1 januari 2007 in werking te laten treden.
Middels de memorie van toelichting behorende bij het voorstel is de
Eerste Kamer van deze datum op de hoogte gesteld.

Inmiddels zijn er redenen, die aanleiding geven om de inwerkingtreding
van het wetsvoorstel tot 1 augustus 2007 uit te stellen. In de eerste plaats
sluit invoering van volledige vraagsturing bij praktijkleren per 1 augustus
beter aan op het nieuwe studiejaar van de groene onderwijsinstellingen.
Daarnaast heb ik de Groene Kenniscoöperatie gevraagd advies uit te
brengen over de inzet van de middelen voor praktijkleren in de land- en
tuinbouw bij volledige vraagsturing. De Groene Kenniscoöperatie heeft
meer tijd gevraagd om te komen tot een advies over het bovenschoolse
programma praktijkleren.

Aangezien ik hecht aan een goede analyse en een goed advies over deze
complexe materie wil ik de Groene Kenniscoöperatie hiervoor met het
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uitstellen van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voldoende tijd
geven. De Groene Kenniscoöperatie heeft toegezegd uiterlijk 1 mei 2007
met dit advies te komen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C. P. Veerman
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