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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 26 september 2017
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 13 juli
2017 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 heeft op 25 september 2017
gereageerd.
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 brengt
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.
De griffier van de commissie,
Bergman
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER
STATEN-GENERAAL
Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Den Haag, 13 juli 2017
De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn
gedaan.
Door middel van 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 juli 2017 is verstreken. Daarbij treft u tevens,
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2018 verloopt. Beide lijsten
zijn terug te vinden via de volgende links:
Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vkfui9z30yza&ministerie=vgkflb6vsmv9
Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vkfuio8sojty&ministerie=vgkflb6vsmv9
Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór
vrijdag 25 augustus 2017 eventuele correcties en een prognose van de
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is
verstreken.
De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven,
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding
van het toezeggingenregistratienummer.
De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol
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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, 25 september 2017
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 juli 2017 is
verstreken.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker
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Rappelabele toezeggingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan
de Eerste Kamer met eindtermijn verstreken op 1 juli 2017
ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

T01398

De Staatssecretaris van OCW
zegt de Kamer, naar aanleiding
van een vraag van het lid Koole
(PvdA), toe bij de toetsing van
dit wetsvoorstel over zes jaar,
de vraag mee te nemen naar de
invloed van het inkomens- en
opleidingsniveau van ouders op
de toegang van hun kinderen tot
het speciale kleinschalige en
residentieel onderwijs.

Debat [5-7-2011]
debat Ruim Baan
voor Talent

T01755

De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van vragen en opmerkingen van
de leden Ganzevoort (GroenLinks), Linthorst (PvdA) en De
Vries-Leggedoor (CDA), toe de
veranderingen rond het
extraneusexamen, met name de
hoogte van de examengelden,
mee te nemen in de evaluatie.
Tevens zal zij met de mbo-sector
en de MBO Raad praten om de
zorgen van de Eerste Kamer
over te brengen. Zo nodig komt
zij eerder dan bij de evaluatie op
de kwestie terug. De Minister
neemt ook de vraag over het
verlenen van vrijstellingen mee
in de bespreking met de MBO
Raad.
De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van vragen van de leden Backer
(D66) en Linthorst (PvdA), toe de
aantallen inschrijvingen bij de
entreeopleidingen te monitoren
en te bezien of herijking van het
budget noodzakelijk is.

Debat [18-6-2013]
Wetsvoorstel
Doelmatige
Leerwegen
(dossier 33 187)

De monitoring van de
invloed van het
inkomens- en opleidingsniveau van ouders op de
toegang van hun
kinderen tot het speciale
kleinschalige en
residentieel onderwijs zal
worden meegenomen in
onderzoek dat in het
voorjaar van 2018 gereed
zal zijn.
Zodra er op basis van de
eerste evaluatie voorzien
in 2017 meer te melden
is, worden de Eerste en
Tweede Kamer hierover
geïnformeerd.

T01757

Debat [18-6-2013]
Wetsvoorstel
Doelmatige
Leerwegen
(dossier 33 187)

De uitwerking van de
toezegging wordt jaarlijks
toegepast door elk jaar na
te gaan hoeveel
deelnemers in de
entreeopleiding staan
ingeschreven en op basis
daarvan wordt het
beschikbare budget
daarop aangepast. In de
regel wordt dit in
september gedaan voor
het budget voor het
volgende jaar. In
september 2017 wordt
het budget voor 2018
vastgesteld op basis van
deelnemers per 1 oktober
2016.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 VIII, A

4

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

T01767

De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van een vraag van het lid Koole
(PvdA), toe dat bij de evaluatie
in 2016 en bij de doorwerking
van de prestatieafspraken de
docent op de werkvloer wordt
betrokken en dat zij tussendoor
hierover met de VSNU en de
Vereniging Hogescholen zal
spreken.

Debat [9-7-2013]
overleg
Wetsvoorstel
Kwaliteit in
verscheidenheid:
antwoord
regering + re- en
dupliek

T02066

De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van een vraag van het lid
Ganzevoort (GroenLinks), toe te
borgen dat de extra investeringen inhoudelijk gestuurd
worden en dat de studenten
daarin een belangrijke stem
hebben. De relevante conceptAMvB wordt, na overleg met
VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties,
naar beide Kamers gestuurd.
De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van een vraag van het lid Bruijn
(VVD), toe een ex ante raming
van de macro-economische
effecten van het wetsvoorstel en
de effecten van de maatregelen
op arbeid mee te nemen bij de
wetsevaluatie.
De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van een opmerking van het lid
De Graaf (D66), toe nog eens na
te denken over een andere
procedure voor de aankoop van
kunstwerken.

Debat [7-6-2016]
Behandeling Wet
versterking
bestuurskracht
onderwijsinstellingen

Op korte termijn ontvangt
de Eerste Kamer een brief
over de (aanpak en
resultaten van de)
evaluatie van het
experiment met
prestatiebekostiging in
het hoger onderwijs. De
Tweede Kamer heeft bij
brief van 21 maart 2017
het rapport van de
Evaluatiecommissie
prestatiebekostiging
hoger onderwijs en het
advies van de Reviewcommissie Hoger
Onderwijs en Onderzoek
over het vervolg van de
prestatieafspraken reeds
ontvangen.
De toezegging wordt
meegenomen bij de
vormgeving van de
kwaliteitsafspraken.
Besluitvorming over
vormgeving van de
kwaliteitsafspraken is aan
het nieuwe kabinet.

T02067

Debat [7-6-2016]
Behandeling Wet
versterking
bestuurskracht
onderwijsinstellingen

De effecten worden
onderzocht bij de
evaluatie van de wet
Studievoorschot. Dit is
een doorlopende
toezegging.

Brief [6-10-2015]
Afschrift brief aan
Tweede Kamer
inzake verwerving van twee
huwelijksportretten

Een inventarisatie is op
dit moment gaande. Deze
kan nog niet worden
afgerond omdat gewacht
wordt op informatie uit
het buitenland. De
verwachting is dat in het
najaar van 2017 informatie wordt gestuurd naar
de Eerste Kamer.
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T02160

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

T02218

De Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer,
naar aanleiding van vragen en
opmerkingen van de leden
Atsma (CDA), Lintmeijer
(GroenLinks), Bikker (ChristenUnie) en Schalk (SGP), toe dat
levensbeschouwelijke programmering onderdeel is en blijft van
de taak van de publieke omroep.
Hij zegt tevens toe zich te
kunnen vinden in de motieBikker c.s. over een prestatieafspraak over de oormerking van
het bedrag van minimaal € 12
miljoen per jaar voor programmering die voorheen verzorgd
werd door de 2.42-omroepen en
over een prestatieafspraak over
het vrijmaken van ruimte en
budget voor brede levensbeschouwelijke programmering.
De Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar
aanleiding van vragen van de
leden Atsma (CDA), Gerkens
(SP), Sent (PvdA), Lintmeijer
(GroenLinks), Bikker (ChristenUnie), Teunissen (PvdD) en Ten
Hoeve (OSF) toe bij te willen
dragen aan een ruimhartige
frictiekostenregeling voor de
regionale publieke omroepen en
te garanderen dat de frictiekostenregeling in ieder geval het
effect van zes maanden
vertraging (€ 8,5 miljoen)
compenseert, bovenop de
reguliere frictiekosten. Mochten
zich verder onvoorziene
omstandigheden voordoen dan
heeft de Staatssecretaris
overleg over de compensatie
daarvan.
De Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer,
naar aanleiding van vragen en
opmerkingen van de leden
Atsma (CDA), Schnabel (D66),
Sent (PvdA), Bikker (ChristenUnie) en Ten Hoeve (OSF), toe
de waarborgen in de motie-Ten
Hoeve c.s. – onder meer een
mediaraad voor Fryslân,
instemmingsrecht bij het
benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân,
zwaarwegend advies bij de
middelenverstrekking aan
Omrop Fryslân – uit te werken in
het regiowetsvoorstel en in de
nieuwe bestuursafspraken
tussen Rijk en Provincie
Friesland.

Debat [1-3-2016]
voortzetting
Mediadebat
(Toekomstbestendig maken van de
publieke
mediadienst)

De Eerste Kamer heeft op
15 september 2017 de
brief over de implementatie van de wijziging van
de Mediawet 2008 en de
prestatieovereenkomst
2017–2020 ontvangen,
waarin uitvoering wordt
gegeven aan motie-Bikker
c.s. en de toezegging over
levensbeschouwelijke
programmering. Het
verzenden van de
Mediabegrotingsbrief
2017 en de begroting van
de NPO acht OCW
hierdoor niet meer nodig.

Debat [1-3-2016]
voortzetting
Mediadebat
(Toekomstbestendig maken van de
publieke
mediadienst)

De Kamer is over de
toezegging geïnformeerd
met de brief Reactie op
commissiebrief Eerste
Kamer met vragen van de
PVV-fractie over
toezegging T02371 inzake
de frictiekostenregeling
voor de regionale
publieke mediainstellingen van 23 mei
2017.

Debat [1-3-2016]
voortzetting
Mediadebat
(Toekomstbestendig maken van de
publieke
mediadienst)

De Eerste Kamer is op
2 september 2016
geïnformeerd over de
stand van zaken
wetsvoorstel modernisering regionale publieke
omroep. In deze brief
geeft de Staatssecretaris
aan dat het voorliggende
wetsvoorstel nu nog niet
aan de Kamer wordt
voorgelegd. Voor een
grote transitie is de steun
van de partijen nodig die
deze verandering gaan
uitvoeren. In de komende
periode wordt verder
vorm gegeven van de
wettelijke kaders die de
RPO, ROOS en de
regionale omroepen
ondersteunen bij de
uitvoering van het plan
en de wet.

T02220

T02224
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ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

T02328

De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van vragen en opmerkingen van
de leden Bruijn (VVD) en
Martens (CDA), toe om de
kennelijke verschrijving in
artikel 10.20, eerste lid, WHW
met een volgend wetsvoorstel
te herstellen.

Debat [7-6-2016]
Behandeling Wet
versterking
bestuurskracht
onderwijsinstellingen

T02329

De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Kamer, naar aanleiding van een
vraag van het lid Bruijn (VVD),
toe het wetsartikel over de
geldigheidsduur van tentamens
in geval van bijzondere
omstandigheden door middel
van een nota van wijziging bij
een lopend wetsvoorstel aan te
passen. In afwachting daarvan
zal de voorgestelde wijziging
niet in werking treden. In de
nota van wijziging wordt
ingegaan op de gevolgen die
het beperken van de geldigheidsduur van de tentamens in
het algemeen heeft voor de
regeldruk.
De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van een vraag van het lid Bruijn
(VVD), toe de algemene
maatregel van bestuur over de
hoofdlijnen van de begroting
voor het mbo te zijner tijd bij de
Eerste Kamer voor te hangen.

Debat [7-6-2016]
Behandeling Wet
versterking
bestuurskracht
onderwijsinstellingen

Conform de toezegging
heeft de correctie
plaatsgevonden van de
kennelijke verschrijving in
artikel 10.20, lid 1, van de
WHW, waardoor er een
dubbeling in instemmingsrechten van de
opleidingscommissie en
de medezeggenschapsraad op de onderwijs- en
examenregeling
ontstond. De correctie is
geschied met de Wet van
23 februari 2017, dossier
34 607, Staatsblad 2017,
nr. 80. Het betreffende
onderdeel is met ingang
van 1 juli 2017 in werking
getreden.
De desbetreffende nota
van wijziging is op
13 december 2016
ingediend; dossier 34 355,
nr. 8. Op 23 februari 2017
is dit wetsvoorstel
aangenomen in de
Tweede Kamer. Op 6 juni
2017 heeft de Eerste
Kamer het wetsvoorstel
aangenomen.

De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap zegt de
Eerste Kamer, naar aanleiding
van een vraag van het lid
Rinnooy Kan (D66), toe bij de
evaluatie van de prestatieafspraken terug te komen op het
evenwicht tussen het horizontale en het verticale verantwoordingbeleid en de horizontale en
verticale verantwoordingslasten.

Debat [7-6-2016]
Behandeling Wet
versterking
bestuurskracht
onderwijsinstellingen

T02334

T02337

Debat [7-6-2016]
Behandeling Wet
versterking
bestuurskracht
onderwijsinstellingen
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De AOb is van mening
dat er een wettelijke
uitwerking dient te komen
van het begrip hoofdlijnen van de begroting en
heeft de Tweede Kamer
geïnformeerd over haar
standpunt. Voorhang bij
de Eerste Kamer is in
deze fase nog niet aan de
orde.
MBO Raad, JOB en het
Platform medezeggenschap MBO hebben op
20 april 2017 een brief
over een gezamenlijke
handreiking gestuurd aan
de Tweede Kamer. De
handreiking wordt
geëvalueerd.
De toezegging wordt
meegenomen bij de
vormgeving van de
kwaliteitsafspraken.
Besluitvorming over
vormgeving van de
kwaliteitsafspraken is aan
het nieuwe kabinet.
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ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

T02371

De Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de leden Lintmeijer
en Sent toe voor het einde van
2016 een brief te sturen inzake
de frictiekostenregeling van 8,5
miljoen euro op basis waarvan
regionale publieke mediainstellingen een financiële
bijdrage kunnen aanvragen.

Debat [1-3-2016]
voortzetting
Mediadebat
(Toekomstbestendig maken van de
publieke
mediadienst)

T02372

De Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt het lid Ten Hoeve toe
de inhoudelijke strekking van de
motie Ten Hoeve c.s. (34 264, K)
over te nemen indien hij een
doorbraak over het wetsvoorstel
met de dertien regionale
omroepen bereikt.

Debat [11-102016] Wetsvoorstel 34459
aanvullingen bij
toekomstbestendig maken van de
landelijke
publieke
mediadienst

De Kamer is over de
toezegging geïnformeerd
met de brief Reactie op
commissiebrief Eerste
Kamer met vragen van de
PVV-fractie over
toezegging T02371 inzake
de frictiekostenregeling
voor de regionale
publieke mediainstellingen van 23 mei
2017.
De Eerste Kamer is op
2 september 2016
geïnformeerd over de
stand van zaken
wetsvoorstel modernisering regionale publieke
omroep. In deze brief
geeft de Staatssecretaris
aan dat het voorliggende
wetsvoorstel nu nog niet
aan de Kamer wordt
voorgelegd. Voor een
grote transitie is de steun
van de partijen nodig die
deze verandering gaan
uitvoeren. In de komende
periode wordt verder
vorm gegeven van de
wettelijke kaders die de
RPO, ROOS en de
regionale omroepen
ondersteunen bij de
uitvoering van het plan
en de wet.
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