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 aan De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35850 VIII 
 
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 juli 2021 aangenomen door de Tweede Kamer 
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, 
ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga. 
Tegen: FVD. 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 
3  8 (Van Weyenberg c.s.) over het dekken van een deel van NPO maatregelen ten laste 
van het saldo  
 
Een deel van het Nationaal Programma Onderwijs betreft tegemoetkoming ten aanzien van 
de studiefinanciering en een verlenging van de OV-kaart. Terwijl coronasteun normaliter 
ten laste komt van het saldo worden deze specifieke uitgaven gecompenseerd met 
bezuinigingen binnen de OCW-begroting. De indieners vinden het onwenselijk als deze 
uitgaven vanwege hun aard als coronasteun ten koste gaan van het onderwijs in latere 
jaren en stellen voor deze vorm van coronasteun ook ten laste te laten komen van het 
saldo. Daarom regelt dit amendement dat deze kosten niet gedekt worden binnen de OCW-
begroting. De indieners stellen voor om het kas- en verplichtingenbudget op artikelen 4, 6 
en 7 over de periode 2022–2027 te verhogen met de benodigde bedragen en in de 
eerstvolgende begrotingswijziging in de meerjarenraming te verwerken, met als doel de 
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extensiveringen te schrappen zoals opgenomen in tabel 5 van de memorie van toelichting 
van deze begrotingswet en de maatregelen ter verlenging van de OV-kaart en 
tegemoetkoming ten aanzien van de studiefinanciering zoals aangekondigd door te voeren. 
Hierbij kan eventuele ruimte of verwachte onderuitputting op coronamaatregelen op de 
OCW-begroting betrokken worden, zolang dit niet ten koste gaat van deze 
coronamaatregelen. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, JA21, BBB, FVD en Groep Van Haga 
 
Artikel  09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 
7 (Nijboer) over de lerarenbeurs  
 
Het kabinet heeft per brief van 28 mei 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 
ingetrokken. De BIK zou worden uitgevoerd door het RVO, hiervoor is de komende jaren 
60,3 miljoen euro vrijgemaakt. Nu de BIK niet meer door gaat is deze intensivering voor 
het RVO niet meer nodig. Voor 2021 betreft het 17,1 miljoen euro. 
Indiener stelt voor deze 60,3 miljoen euro ter beschikking te stellen aan de lerarenbeurs. 
Van de ingediende initiële aanvragen over 2021 kon slechts de helft worden toegekend 
vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Dit is zeer teleurstellend, omdat Nederland 
al jaren kampt met een lerarentekort. De lerarenbeurs is een succesvolle methode om dat 
tekort terug te dringen. Dit amendement regelt dat 17,1 miljoen euro per direct extra ter 
beschikking wordt gesteld aan de lerarenbeurs. Tot en met 2024 loopt dit als het aan 
indiener ligt op tot 60,3 miljoen euro door de gelden voor de uitvoeringskosten van de BIK 
toe te voegen aan het budget voor de lerarenbeurs. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, de 
ChristenUnie, BBB, de PVV en Groep Van Haga 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel 01 Primair onderwijs 
5 (Kwint en Alkaya) over het dichten van de loonkloof  
 
Met dit amendement wordt beoogd de loonkloof tussen het primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs te dichten. Al jaren voeren docenten in het primair onderwijs actie voor minder 
werkdruk en een eerlijk salaris. Maar ondanks enkele stakingen en een toenemend 
lerarentekort weigert het demissionaire kabinet de loonkloof tussen primair en voortgezet 
onderwijs te dichten. Terwijl het kabinet demissionair is en de formatie van een nieuw 
kabinet gaande is, blijft de werkdruk in het onderwijs onverminderd hoog en rijst het 
lerarentekort nog steeds de pan uit. Door de coronacrisis wordt de noodzaak voor een 
oplossing voor het lerarentekort nog eens extra benadrukt. Om het beroep van docent – in 
zowel primair als voortgezet onderwijs – aantrekkelijker te maken, regelt dit amendement 
het dichten van de loonkloof. Volgens berekeningen van het kabinet kost dit jaarlijks 850 
miljoen euro. Met dit amendement regelen we het dichten van de loonkloof eenmalig in 
2021. Vanaf 2022 beogen de indieners de loonkloof structureel te dichten door de 
bankenbelasting te verhogen. Met dit amendement draagt de financiële sector bij aan een 
hoogwaardige kenniseconomie, waar ook zij van profiteren. Het maatschappelijk belang 
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van een goed functionerende onderwijssector, inclusief aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
voor het personeel dat hiervoor kiest, maakt het volgens de indieners gerechtvaardigd om 
de financiële sector een extra bijdrage op te leggen. Het kabinet dient deze 
belastingverhoging mee te nemen in het Belastingplan. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, de SGP, 
BBB en Groep Van Haga 
 
Artikel 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 
6 (Kwint en Westerveld) over de lerarenbeurs  
 
Met dit amendement beogen de indieners de politieke impasse die ontstaan is na de 
eerdere korting op de lerarenbeurs te doorbreken. Waar het belang van professionalisering 
van docenten breed gedeeld wordt, heeft een politieke ingreep ertoe geleid dat voor het 
tweede jaar op rij vele docenten zagen dat hun aanvraag voor de Lerarenbeurs werd 
afgewezen, omdat het budget op was. Door dit amendement laten Kamer en Kabinet zien 
de afgewezen beurzen van dit jaar alsnog toe te kennen, zodat docenten kunnen starten 
met hun opleidingen. Zeker nu van groot belang, vanwege de onderwijsachterstanden van 
leerlingen door de coronacrisis. De indieners stellen voor om eenmalig 12 miljoen euro uit 
de middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs te gebruiken als dekking voor dit 
amendement. Hiermee maken we het mogelijk om alsnog de lerarenbeurzen toe te kennen 
en professionalisering van leraren aan te moedigen en te bevorderen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, de SGP, 
JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
 
 


