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33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 

F  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 16 april 2013 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 
21 februari 2013 een brief gestuurd aan de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van 
toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 16 april 2013 
gereageerd. 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 brengt 
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, 
F. Bergman 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD), Linthorst (PvdA), Kox (SP), Sylvester (PvdA), Essers (CDA), Engels 
(D66), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Koffeman (PvdD), 
Kuiper (CU) Schaap (VVD), Smaling (SP), De Vries-Leggedoor (CDA) (voorzitter), Lokin-Sassen 
(CDA), Backer (D66), Ganzevoort (GL) (vice-voorzitter), De Lange (OSF), Koole (PvdA), Sent 
(PvdA), Vlietstra (PvdA), Van Strien (PVV), Sörensen (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Bruijn (VVD)
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP  

Den Haag, 21 februari 2013 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse 
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2013 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van alle openstaande of deels 
voldane toezeggingen, zoals gebruikelijk is bij het aantreden van een 
nieuw kabinet. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 
Rappel 
http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vj7adu5558lu&ministerie=vgkflb6vsmv9 
Totaaloverzicht 
http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vj7amynzemp0&ministerie=vgkflb6vsmv9 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer eventuele 
correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen 
zullen worden nagekomen, graag voor vrijdag 29 maart 2013. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
vestreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden en is er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s, wetsvoorstellen en 
dergelijke, waarin aan een toezegging aan de Eerste Kamer wordt 
voldaan, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
G.J. de Graaf 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag,16 april 2013 

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, het geactualiseerde overzicht van de door uw Kamer 
geregistreerde toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2013 is 
verstreken. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. Bussemaker 
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Rappelabele toezeggingen Eerste Kamer (rappel tot 2 januari 
2013)  

ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken Einddatum 

2736 
T01288 

De Minister van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie 
zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid 
Asscher (VVD), toe in gesprek 
te gaan met de staatssecretaris 
van OCW om in de Wet op het 
hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek een 
juridische grondslag op te 
nemen waardoor met een 
Algemene Maatregel van 
Bestuur nadere regels kunnen 
worden gesteld ten aanzien 
van de rechtmatige en 
doelmatige besteding van de 
rijksbijdrage 

Aanpassing Mededingingswet 
ter invoering van gedragsre-
gels voor de overheid (cie van 
Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie) 

Het artikel IV Wijziging Wet op 
het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek 
(33 187) wordt gewijzigd in het 
wetsvoorstel «bevorderen van 
meer doelmatige leerwegen in 
het beroepsonderwijs en het 
moderniseren van de 
bekostiging in het beroepson-
derwijs» (Kamerstuk 33 187, nr. 
2) dat op dit moment in Uw 
Kamer voorligt. 

1-1-2013 

2647 
T01480 

De staatssecretaris van OCW 
zegt de Kamer, naar aanleiding 
van vragen en opmerkingen 
van de leden Koole (PvdA) en 
Ganzevoort (GL) toe dat het 
comprimeren van deeltijdstu-
dies niet ten koste mag gaan 
van de kwaliteit en dat dit aan 
de onderwijsinstellingen wordt 
gecommuniceerd 

PA [17-4-2012] Mondeling 
overleg met de staatssecretaris 
inzake de uitvoering van de 
motie Ganzevoort c.s. (Eerste 
Kamerstuk 32 618, I) 

De toezegging dat het 
comprimeren van deeltijdstu-
dies niet ten koste mag gaan 
van de kwaliteit is door de 
commissie van de EK 
geregistreerd als «legispruden-
tie». 

1-1-2013 

2474 
T01263 

De staatssecretaris van OCW 
zegt de Kamer, n.a.v. een vraag 
en opmerkingen van het lid 
Dölle toe een vraag op te 
nemen in de arbeidsmarktba-
rometer 2009 over het 
aannemen van onbevoegde 
leraren in plaats van 
bevoegde. 

PA [17-2-2009] Beleidsdebat 
begrotingsbehandeling OCW 
met als thema Sturing en 
Botsende Beleidsdoelstellin-
gen 

Afgedaan met brief d.d. 27 juni 
2012 inzake Toezegging 
lerarenbeleid (Kamerstuk 
33 000 VIII, nr. H) 

1-1-2012 

2663 
T01570 

De minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap zegt de 
Kamer, naar aanleiding van 
vragen van de leden Flierman 
(CDA), Ganzevoort (Groen-
Links), Kuiper (ChristenUnie) 
en de Lange (OSF) toe om (1) 
het ECPO te verzoeken de 
tijdens het debat genoemde 
wensen van de Kamer – 
waaronder het invoeringstra-
ject – mee te nemen in het 
evaluatiekader, (2) het 
evaluatiekader aan de Kamer 
te sturen, (3) het passend 
onderwijs te evalueren en een 
halfjaarlijkse monitor aan de 
Kamer te zenden, alsmede (4) 
de wetgeving aan te passen 
indien dit nodig blijkt uit de 
evaluatie en/of monitoring. 

PA [2-10-2012] Passend 
Onderwijs Herziening 
organisatie en financiering in 
het funderend onderwijs en in 
het middelbaar beroepsonder-
wijs (passend onderwijs) onder 
nummer 33 106 + Kwaliteits-
verbetering van het speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs 
onder nummer 32 812. 

Eind februari 2013 is de eerste 
halfjaarlijkse monitor passend 
onderwijs naar de Tweede en 
Eerste Kamer gestuurd (met de 
voortgangsrapportage 
passend onderwijs) (Kamer-
stuk 33 107, nr. O) 

1-1-2013 
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ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken Einddatum 

2666 
T01573 

De minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap zegt de 
Kamer, naar aanleiding van 
vragen van de leden Linthorst 
(PvdA), Flierman (CDA) en 
Ganzevoort (GroenLinks), toe 
om de Variawet te wijzigen – 
indien mogelijk via een nota 
van wijziging – om de 
mogelijkheid te introduceren 
álle ouders (en dus niet alleen 
ouders uit de medezeggen-
schapsraad), door de 
medezeggenschapsraad af te 
vaardigen naar de ondersteu-
ningsplanraad. 

PA [2-10-2012] Passend 
Onderwijs Herziening 
organisatie en financiering in 
het funderend onderwijs en in 
het middelbaar beroepsonder-
wijs (passend onderwijs) onder 
nummer 33 106 + Kwaliteits-
verbetering van het speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs 
onder nummer 32 812. 

Afgedaan met brief d.d. 
5 oktober 2012) inzake Voorstel 
van wet tot wijziging van 
diverse wetten op het terrein 
van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap om wetstechni-
sche gebreken te herstellen, 
om de mogelijkheid tot 
afwijking van de wet bij lagere 
regelgeving in bepaalde 
gevallen te beëindigen, om 
uitgewerkte overgangsbepalin-
gen te schrappen en het nog 
geldend overgangsrecht over 
te brengen naar de Wet op het 
primair onderwijs en de Wet 
op de expertisecentra en om 
de naamgeving van de 
ministeries aan te passen 
(kamerstuk 33 336, nr. 7) 
Aangenomen in Eerste Kamer 
op 5 februari 2013. Handelin-
gen EK 2012–2013, 16) 

1-1-2013 

2667 
T01574 

De minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap zegt de 
Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid Smaling 
(SP), toe om onderwijsconsu-
lenten een punt van aandacht 
te maken en te bezien of ze 
sterker ingezet kunnen 
worden. 

PA [2-10-2012] Passend 
Onderwijs Herziening 
organisatie en financiering in 
het funderend onderwijs en in 
het middelbaar beroepsonder-
wijs (passend onderwijs) onder 
nummer 33 106 + Kwaliteits-
verbetering van het speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs 
onder nummer 32 812. 

Eind februari 2013 is de eerste 
halfjaarlijkse monitor passend 
onderwijs naar de Tweede en 
Eerste Kamer gestuurd (met de 
voortgangsrapportage 
passend onderwijs) (Kamer-
stuk 33 107, nr. O) 

1-1-2013 

2658 
T01560 

De minister van OCW zegt de 
Kamer na een specifiek 
verzoek daartoe van de leden 
Lokin-Sassen en Sörensen en 
mede in reactie op de vragen 
en opmerkingen van de leden 
Backer, Dupuis, Ganzevoort, 
Kuiper, Linthorst en Smaling 
toe – na aanvaarding van 
onderhavig wetsvoorstel en 
vóór het zomerreces 2012 van 
de Tweede Kamer – een 
veegwet aanhangig te maken 
bij de Tweede Kamer die ziet 
op de in het debat precies 
beschreven aanpassing van 
het voorgestelde artikel 14, 
vierde lid van de Wet op de 
medezeggenschap (WMS) en 
een gelijkluidende formulering 
in de bepaling over de inhoud 
van de schoolgids. 

PA [19-6-2012] Wijziging van 
onder meer de Wet op het 
voortgezet onderwijs in 
verband met onderwijskwali-
teit, onderwijstijd en vakanties 
1e termijn 

Afgedaan met brief d.d. 6 juli 
2012, inzake Variawet 
Voorstel van wet tot wijziging 
inz. wetstechnische gebreken 
te herstellen, om de mogelijk-
heid tot afwijking van de wet 
bij lagere regelgeving in 
bepaalde gevallen te beëindi-
gen, om uitgewerkte over-
gangsbepalingen te schrappen 
en het nog geldend overgangs-
recht over te brengen naar de 
Wet op het primair onderwijs 
en de Wet op de expertisecen-
tra en om de naamgeving van 
de ministeries aan te passen 
(kamerstuk 33 336, nr. 4, 
handelingen EK 2012–2013, 
16). 

11-9-2012 

2660 
T01562 

De Minister van OCW zegt de 
Kamer, naar aanleiding van 
een opmerking van het lid 
Dupuis, toe dat de inhoud van 
onderhavige wet compact en 
helder aan betrokkenen zal 
worden toegelicht, gelet op de 
door Kamerleden ervaren 
complexiteit van de wettekst. 

PA [19-6-2012] Wijziging van 
onder meer de Wet op het 
voortgezet onderwijs in 
verband met onderwijskwali-
teit, onderwijstijd en vakanties 
1e termijn 

Op 2 juli 2012 hebben de 
scholen en besturen een brief 
van de minister gekregen 
waarin de consequenties van 
de wet worden uitgelegd. 
De toezegging is hiermee 
afgedaan. 

1-1-2013 
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ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken Einddatum 

2661 
T01563 

De Minister van OCW zegt de 
Kamer, naar aanleiding van 
een vraag van het lid Lokin-
Sassen, toe dat het feitelijke 
toezicht op de 1040 uur in de 
eerste twee jaar zorgvuldig en 
gefaseerd in twee jaar zal 
worden ingevoerd voor de 
scholen die die 1040 uur nog 
niet halen, zonder dat zij 
meteen worden beboet. 

PA [19-6-2012] Wijziging van 
onder meer de Wet op het 
voortgezet onderwijs in 
verband met onderwijskwali-
teit, onderwijstijd en vakanties 
1e termijn 

Deze toezegging is ingehaald 
door het Regeerakkoord. De 
modernisering van de 
urennorm is onderdeel van het 
Regeerakkoord en van het 
Nationaal Onderwijsakkoord. 
Daarnaast is de motie van 
Meenen aangenomen, die de 
regering verzoekt om de 
wettelijk urennorm te 
moderniseren. 

1-1-2013 

2662 
T01564 

De Minister van OCW zegt de 
Kamer, naar aanleiding van 
vragen en opmerkingen van de 
leden Backer, Dupuis, 
Ganzevoort, Linthorst en 
Smaling toe het onderzoek van 
Regioplan inzake de effectue-
ring van de normjaartaak van 
750 uur naar de Kamer te 
zenden. 

PA [19-6-2012] Wijziging van 
onder meer de Wet op het 
voortgezet onderwijs in 
verband met onderwijskwali-
teit, onderwijstijd en vakanties 
1e termijn 

Aan deze toezegging is voor de 
stemming over het wetsvoor-
stel in de Eerste Kamer 
voldaan (kamerstuk 32 640, nr. 
H/32, d.d. 19 december 2012). 

1-1-2013 

2476 
T01328 

De minister van OCW zegt de 
Kamer, n.a.v. een vraag van het 
lid Flierman, toe richting de 
Kamers met een reactie te 
komenop de twee adviezen 
van de Onderwijsraad inzake 
verzelfstandiging van het 
onderwijs. In het debat met de 
Kamer(s) kan de advisering 
over artikel 23 door onderwijs-
juristen worden betrokken. 

PA [25-1-2011] Plenair debat 
Fusietoets (wetsvoorstel 
32040) Antwoord Regering + 
Re- en Dupliek Fusietoets 
(wetsvoorstel 32 040) 

Uitstelbrief aan Tweede Kamer 
d.d. 27 september 2012 inzake 
rapport Onderwijsraad «Artikel 
23 Grondwet in maatschappe-
lijk perspectief» (kamerstuk 
33 400-VIII, nr. 5) 
De regering komt voor de 
zomer met een reactie op het 
advies van de Onderwijsraad. 

1-4-2013 

1917 
T00956 

De minister zegt de Eerste 
Kamer toe apart terug te 
komen op de artikelen die 
betrekking hebben op haat 
zaaien, gelet op de bij de 
plenaire behandeling 
gesignaleerde problemen rond 
de proportionaliteit van het 
uitzendverbod en de werking 
die daarvan uitgaat. Het betreft 
de artikelen 7.15, 2.32, 2.33, 
2.42, 2.46, 2.47, 2.65 van de 
Mediawet. 

PA [16-12-2008] Vaststelling 
van een nieuwe Mediawet  

Afgedaan met brief d.d. 3 juli 
2012 
inzake Toezegging aan de 
Eerste Kamer over wetsartike-
len betreffende haatzaaien. 
(kamerstuk 33 356, nr. J) 

1-10-2011
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