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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 6 november 2006 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissies 

voor Onderwijs, voor Cultuur en voor Wetenschapsbeleid 

en Hoger Onderwijs 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30800 VIII  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 31 oktober 2006 met 

algemene stemmen aangenomen.  

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 03 Voortgezet onderwijs 

19 (Lambrechts c.s.) 

In artikel 03 Voortgezet Onderwijs wordt het bedrag onder internationaal: internationale 

leerwegen a € 400 000 nader gespecificeerd met de volgende vermelding: Bij een start van 2 

pilots internationaal baccalaureaat per 1 augustus 2007 is € 35 000 bestemd voor extra 

bekostiging van de Nederlandse IB leerlingen. 

Daarmee is er in artikel 3 voortgezet onderwijs voor de bevordering van internationale 

leerwegen binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs in 2007 € 35 000 minder 

beschikbaar. 

Voor leerlingen die het IGVO volgen ontvangen scholen de normale leerlingbekostiging plus 

€ 1040 per leerling. Het is gewenst dat scholen voor Nederlandse leerlingen die het 

internationale baccalaureaat volgen, minstens evenveel ontvangen, zodat ouders van deze 

leerlingen niet meer kosten hoeven bij te dragen dan ouders van IGVO leerlingen. 

Bij een start van 1 augustus 2007 van 2 pilots met elk 2 groepen/klassen van 20 leerlingen 

gaat het dan om 5/12 X 80 X € 1040 = € 35 000,–. 

De regering wordt uitgenodigd om voor de oplopende kosten gedurende de komende jaren, 

dat de pilots duren, budgettaire voorzieningen te treffen om de scholen voor IGVO leerlingen 

en IB leerlingen op een gelijk niveau te bekostigen. 

Tot 2010 gaat het om een oplopend leerlingaantal, omdat er nieuwe klassen en leerlingen 

bijkomen. Het leerlingaantal in 2010 bedraagt 320. 
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Hiervoor zijn de volgende bedragen nodig, uitgaande van € 1040,– per 

leerling per jaar: 

2008: € 155 000,– 

2009: € 245 000,– 

2010: € 335 000,– 

2011: € 335 000,–. 

De middelen hiervoor kunnen worden gevonden door enigszins te korten op de post 

vernieuwingsgelden VO. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, 

Groep Eerdmans-Van Schijndel, Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen 

 

Artikel 07 Wetenschappelijk onderwijs 

14→15 (Tichelaar c.s.) 

Dit amendement stelt € 6 miljoen beschikbaar voor de drie jonge universiteiten Universiteit 

van Tilburg, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht ter voorbereiding op 

de verandering van de onderzoeksbekostiging die aanvankelijk voorzien was in 2007. Nu de 

aanpassing van de onderzoeksbekostiging politiek niet haalbaar lijkt in 2007 wordt met dit 

amendement een logisch vervolg gegeven aan de in 2004 en 2005 aangenomen 

amendementen van der Laan en Bakker die met ingang van 2007 niet langer van kracht 

blijken te zijn.  

Indachtig de amendementen van der Laan en Bakker beoogt dit amendement eveneens om de 

achterstandsposities van de jonge universiteiten te verbeteren teneinde een gelijkwaardige 

uitgangspositie in de onderzoeksbekostiging te bewerkstelligen voor alle universiteiten bij 

de introductie van de nieuwe onderzoeksbekostiging. Het amendement heeft om die reden een 

structurele doorwerking in de aanloop naar de situatie waarop de nieuwe 

onderzoeksbekostiging van kracht zal worden. 

Dit amendement voorziet derhalve in de volgende maatregelen: 

– het geeft volgens de wens van de Kamer een vervolg aan de 

inspanningsverplichting uit de amendementen van der Laan (TK 2003–2004, onderdeel 29 

200 VIII, Nr. 33) en Bakker (TK 2004–2005, onderdeel 29 800 VIII, Nr. 143) en stelt € 6 

miljoen beschikbaar aan de drie jonge universiteiten Universiteit van Tilburg, Erasmus 

Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht om de component strategische 

overwegingen (onderzoek) van de jonge universiteiten met ingang van het 

jaar 2007 op te hogen;  

– het garandeert een meer gelijkwaardige uitgangspositie in onderzoeksbekostiging 

voor de jonge universiteiten en voorziet derhalve in een structurele doorwerking van de 

compensatiemaatregelen die in 2004, 2005 en 2006 uit hoofde van de amendementen van der 

Laan en Bakker zijn getroffen/voorzien. Op die wijze zal met ingang van 2007 de 

onderzoekspositie van de jonge universiteiten verbeterd zijn met structureel € 6 miljoen ten 

opzichte van 2003. 

Dekking van dit amendement wordt gevonden in art. 6.3.5., begrotingspost 

Onderzoeksmasters in het wetenschappelijk onderwijs. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Artikel 09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 

22 (Jan de Vries c.s.) 

Vooral in het voortgezet onderwijs dreigt in de komende jaren een lerarentekort. Dit 

amendement beoogt eenmalig 200 leraren primair onderwijs, zittende en zij die al dan niet 

tijdelijk geen baan in het onderwijs kunnen vinden, via de weg van de zij-instroom in het 

beroep door te laten stromen naar de scholen in het voortgezet onderwijs in steden en wijken 
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waar sociaal-maatschappelijke problemen cumuleren, zoals Leerplusarrangementscholen. 

Deze scholen kunnen minder makkelijk nieuwe leraren aantrekken dan scholen in de rest van 

Nederland. 

De scholen krijgen zo de middelen om meer ruimte te hebben om de scholings- en 

begeleidingskosten verbonden aan zij-instroom te dekken, waardoor het zij-instroom traject 

sneller met succes kan worden afgerond. Dat is goed voor zowel de school voor voortgezet 

onderwijs als voor de leraar primair onderwijs. 

Voor zittende leraren primair onderwijs betekent dit een aantrekkelijk carrièreperspectief. Als 

er een zittende leraar primair onderwijs doorstroomt kan die plaats weer worden opgevuld 

door een werkloze (jonge) leraar primair onderwijs. Zo slaan wij drie vliegen in een klap. 

De middelen worden toegekend op basis van afspraken over de doorstroom, waar mogelijk 

via regionale platforms. De nadere verdeling van de middelen zal plaatsvinden in overleg met 

de regionale platforms en het SBO waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke 

problematiek omtrent de lerarentekorten. Dekking wordt gevonden binnen de enveloppe 

lerarenbeleid. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Artikel 14 Cultuur 

46 (Leerdam c.s.) 

Dit amendement strekt ertoe het artikel Cultuur van de begrotingsstaat van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te wijzigen, teneinde een extern onderzoek naar het gratis 

openstellen van de vaste collectie van rijksgesubsidieerde musea te realiseren. 

Dit onderzoek is nodig, omdat er in de voorgaande (ambtelijke) onderzoeken naar deze gratis 

vorm van toegang steeds uitgegaan is van gederfde inkomsten (namelijk het fictief mislopen 

van entreegelden) en niet van de situatie waarin de gratis openstelling van de vaste collectie 

van de rijksgesubsidieerde musea een vanzelfsprekend onderdeel is van de 

basispublieksfunctie en het beleid van deze musea. Deze laatste aanpak geeft een meer 

afgewogen en realistischer beeld van deze maatregel. In dit onderzoek zal naar voren moeten 

komen wat de effecten zijn op de bezoekersaantallen en hun samenstelling, de operationele 

baten, zoals extra inkomsten uit horeca en winkel, en lasten, zoals de schoonmaakkosten, van 

de musea en de effecten op andere, niet rijksgesubsidieerde, musea. Er zal inzichtelijk moeten 

worden gemaakt wat de inkomstenderving is gerekend op basis van de entreegelden van 

alleen de betalende Nederlandse bezoekers. Dit onderzoek zal ook moeten uitmonden in een 

advies over de wenselijkheid van gratis openstelling van de vaste collectie van de 

rijksgesubsidieerde musea op basis van de geslaagde ervaring tot nu toe in Nederland en 

daarbuiten. 

Om dit onderzoek onafhankelijk, extern, gedegen en vakkundig uit te voeren is er € 50 000 

nodig, zodat er een of meerdere onderzoekers deze opdracht binnen afzienbare tijd, te weten 

voor 1 november 2007, succesvol kunnen voltooien. Deze kosten kunnen worden gedekt uit 

het niet juridisch of bestuurlijk gebonden deel van de programma-uitgaven op 

artikel 14 Cultuur van de begroting van OCW. 

Aangenomen. Voor SP, PvdA en de VVD 

 

Artikel 14 Cultuur 

47 (Nijs) 

Dit amendement strekt ertoe de prijsbijstelling van € 1.8 miljoen, die is opgenomen in de 

Programmakosten Overig van artikel 14, toe te voegen aan de doelstelling Cultuurnota 2005–

2008. 

Het is gebleken dat een reservering niet automatisch leidt tot de daadwerkelijke compensatie 

voor de cultuursector, omdat de minister dit bedrag ook anders kan aanwenden. Dit 



4 / 7 

amendement zorgt wel voor deze zekerheid. Het zou wenselijk zijn dat dit ook wordt 

overgenomen in de cultuurnotasystematiek voor de komende jaren. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, LPF, Groep Eerdmans-Van 

Schijndel en de Groep Van Oudenallen 

 

Artikel 14 Cultuur 

54 (Nijs c.s.) 

In de praktijk zal moeten blijken wat de effecten zijn van gratis toegang tot de vaste collectie 

van de rijksgesubsidieerde musea in Nederland. 

Ondergetekenden stellen derhalve een pilot voor de gratis toegang tot de vaste collectie van 

de rijksgesubsidieerde musea voor. Tijdens deze pilot, die loopt van 1 april 2007 tot 31 maart 

2008, zullen ten minste drie rijksgesubsidieerde musea een dag in de week – bijvoorbeeld 

woensdag – gratis toegang tot hun vaste collectie mogelijk maken. Het streven van deze pilot 

is ervaring op te doen met deze vorm van gratis museumbezoek, zowel voor publiek, als de 

musea, als de politiek. 

Daarnaast zullen de effecten bekeken moeten worden op het museumbezoek, zijn 

samenstelling, de baten (o.a. vrijwillige bezoekersbijdrage, stijging horecaverkoop, stijging 

souvenirverkoop, extra bezoekers voor de exposities) en lasten (o.a. schoonmaakkosten, 

personeel, onderhoudskosten) van de rijksgesubsidieerde musea en de uitwerking hiervan op 

andere musea. De uitkomsten zullen worden gemonitord en aan de Kamer overlegd worden. 

De kosten van het projectmanagement van de pilot worden geschat op € 100 000. Deze kosten 

kunnen worden gedekt uit het niet juridisch of bestuurlijk gebonden deel van de programma-

uitgaven op artikel 14 Cultuur van de begroting van OCW. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, VVD, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel en de Groep 

Van Oudenallen 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 03 Voortgezet onderwijs 

9 (Crone c.s.) 

Schoolboeken zijn voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs een grote 

uitgavenpost in een gezinsfase waarin de uitgaven al erg hoog zijn. 

Om die reden verdient het aanbeveling dat de school de boeken aanschaft en beheert. 

In totaal is daarvoor een bedrag nodig van ongeveer € 200 miljoen. 

Gelet op de omvang van het benodigde budget ligt een fasering voor de hand, bijvoorbeeld 

door te starten met leerboeken voor het eerste schooljaar. 

Met dit amendement wordt in 2007 een eerste bedrag beschikbaar gesteld van 26 miljoen. 

De financiële ruimte kan worden gevonden in het FES (zie amendement 30 800 D, nr. 3). 

Ingetrokken 

 

Artikel 03 Voortgezet onderwijs 

16 (Lambrechts en Hamer) 

Dit amendement dient ter uitvoering van de breed gesteunde motie-Dittrich (27 017, nr. 22), 

waarin de regering wordt gevraagd om uit het budget Plan van Aanpak Veiligheid € 1 miljoen 

te oormerken voor het bestrijden van homovijandigheid op school. In de begroting is aan deze 

motie geen gevolg gegeven. 

Homovijandigheid onder jongeren is een groot probleem. Uit onderzoek van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau van september 2006 blijkt bijvoorbeeld dat 40 procent van de 
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Rotterdamse jongeren geen homo’s in hun vriendenkring duldt en dat zelfs 88 procent van de 

Turkse en 80 procent van de Marokkaanse jongens in Rotterdam geen homoseksuele 

vrienden wil hebben. Ook blijken jongeren er nog steeds erg lang over te doen voordat zij 

voor hun homoseksuele voorkeur uit durven komen. 

Uit eerder onderzoek volgde dat lesbische en homoseksuele tieners zich op school twee- tot 

zesmaal onveiliger voelen dan de gemiddelde leerling en dat veertig procent van de 

homojongeren wordt gediscrimineerd vanwege de seksuele geaardheid. Toch doet negentig 

procent van de scholen niets om hier verbetering in te brengen. 

Om de circa 8000 scholen in Nederland de middelen te bieden om homovijandigheid 

daadwerkelijk aan te pakken is een bijdrage van 1 miljoen euro essentieel. Dit bedrag kan 

gevonden worden in het budget Plan van Aanpak Veilige School, of binnen de 

budgetflexibiliteit (bestuurlijk gebonden) op artikel 3. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, LPF, Groep Wilders en de Groep 

Eerdmans-Van Schijndel 

 

Artikel 3 Voortgezet onderwijs 

18 (Lambrechts en Hamer) 

In Nederland leeft een breed gedragen ambitie om qua onderwijs en kennis weer tot de 

wereldtop te behoren. Om deze ambitie te realiseren zijn veel goed opgeleide en excellente 

docenten nodig. 

Op dit moment is er echter een tekort aan hoog opgeleide en excellente docenten en dit tekort 

zal, naar het zich laat aanzien, de komende jaren verder toenemen. Dit wordt mede 

veroorzaakt doordat salarissen in het onderwijs met name voor hoger opgeleiden flink 

achterlopen op de markt en doordat carrière maken voor de klas nauwelijks mogelijk is. Dit 

probleem doet zich in het gehele onderwijs voor, maar is het meest urgent in alle onderdelen 

van het voortgezet onderwijs, inclusief het vmbo.  

Dit amendement strekt ertoe in 2007 € 100 miljoen extra uit te trekken om de 

arbeidsvoorwaarden voor goed opgeleide en excellente leraren in voortgezet onderwijs te 

verbeteren, met name door middel van functiedifferentiatie naar boven. 

Ter dekking van dit amendement wordt middels amendement 30 800 C, nr. 3, € 100 miljoen 

onttrokken aan de uitkeringen uit het Provinciefonds. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, D66 en de Groep Wilders  

 

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschappen 

44 (Van Velzen) 

Onder andere het Europese REACH programma vraagt steeds meer gebruik van proefdieren. 

Ondanks de toenemende behoefte aan alternatieven voor dierproeven, zijn de budgetten de 

afgelopen jaren gelijk gebleven. Dit amendement heeft als doel het budget voor onderzoek 

naar alternatieven te verhogen vanuit verschillende departementen. Dekking wordt gevonden 

uit de nader te verdelen post binnen operationele doelstelling 1 in artikel 16. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, Groep Wilders en de 

Groep Eerdmans- Van Schijndel 

 

 

MOTIES (de stemmingen over de moties vonden plaats op 17 en 31 oktober) 

 

17 (Tichelaar en Hamer) om de deelnemersgroei adequaat te compenseren en het voortijdig 

schoolverlaten als thema niet te laten vervallen 

Van de agenda afgevoerd 
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25 (Hamer c.s.) over onderzoek naar en plan van aanpak voor bekostiging van schoolboeken 

door scholen in plaats van door ouders 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 

Eerdmans- Van Schijndel en de Groep Nawijn 

 

26 (Hamer c.s.) om het doelgroepbereik voor voor- en vroegschoolse educatie op 100% te 

stellen 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

27 (Tichelaar en Hamer) om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten voor leerplichtige leerlingen 

worden weggewerkt 

Van de agenda afgevoerd 

 

28 (Hamer c.s.) om tienerprojecten te realiseren d.m.v. bijvoorbeeld Brede Schoolactiviteiten 

in het voortgezet onderwijs 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en de LPF 

 

29 (Jan de Vries c.s.) om rijksbekostiging van docenten godsdienstonderwijs en 

levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs te realiseren 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep Nawijn, 

Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen 

 

30 (Vergeer) om een maximumsalaris in het onderwijs in te voeren 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel en de 

Groep Nawijn 

 

31 (Vergeer en Lambrechts) over onderzoek naar landelijke criteria diplomabonus voor 

leraren 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en LPF 

 

32 (Jungbluth) om de door natuurlijke terugloop in leerlingenaantallen vrijkomende middelen 

voor het po mede aan te wenden voor een afbouw van de drempel in de gewichtenregeling 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en de LPF 

 

33 (Lambrechts) over een Nederlandse vestiging van UWC (United World College) in 

Maastricht 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

34 (Varela) om voor de OCW-begroting 2008 minimaal 6% van het BNP ter reserveren 

Verworpen. Voor: LPF en de Groep Van Oudenallen 

 

37 (Leerdam c.s.) om meer middelen voor cultuureducatie ter beschikking te stellen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

38→? (Van Vroonhoven-Kok) om de amateurkunsten te stimuleren 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en de Groep 

Van Oudenallen 
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39 (Vendrik en Vergeer) om een rijksbudget voor kunst en cultuur ter waarde van 1% van de 

totale rijksuitgaven te realiseren 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

40 (Van der Ham) om theatervoorstellingen d.m.v. kwalitatief goede registraties beschikbaar 

te maken 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, LPF en de Groep Van 

Oudenallen 

 

41→? (Van der Ham en Leerdam) om onderzoek te doen naar fiscale maatregelen om 

creatieve ondernemers en kunstenaars te ondersteunen 

Van de agenda afgevoerd 

 

42 (Van der Ham en Vergeer) om de publieksfilm te stimuleren 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en de LPF 

 

43 (Van der Vlies) om de aanwijzingsstop voor nieuwe monumenten ongedaan te maken 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

59 (Van Dam c.s.) over compenseren van de publieke omroep voor vermindering van 

rijksbijdragen en teruggelopen reclame-inkomsten 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en de ChristenUnie 

 

60 (Atsma en Van der Vlies) over betrokkenheid publieke omroep bij programmering 

Verworpen. Voor: CDA, ChristenUnie, SGP, Groep Eerdmans-Van Schijndel en de 

Groep Van Oudenallen 

 

62 (Vergeer c.s.) over het instellen van een maximumsalaris bij de publieke omroep 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep 

Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen 

 

61→63 (Atsma c.s.) over bescherming van kinderen tegen voor hen schadelijke programma’s 

en producten 

Verworpen. Voor: SP, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep Wilders, Groep Eerdmans-Van 

Schijndel en de Groep Van Oudenallen 

 

 


