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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 Datum 9 januari 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33000 VIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

 

Artikelen 01 en 03 

67  72 (Van der Ham/Elias) 

Door middel van dit amendement willen de indieners € 60 000 toewijzen aan de Digitale 

Topschool; een initiatief in het basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De indieners 

vinden dekking voor dit amendement door binnen de gereserveerde subsidies voor 

Kennisnet en SLO ieder € 30 000 te reserveren voor de Digitale Topschool. 

Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie en PVV.   
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel 01 

62 (Klaver) 

Dit amendement strekt ertoe geen experimenten met de begintoets te bekostigen. Het 

toetsen van zeer jonge kinderen kan kwalijke gevolgen hebben, omdat dit kleuters 

blootstelt aan veel stress. Volgens toetsdeskundigen zijn toetsresultaten van zeer jonge 

kinderen erg onbetrouwbaar. Bovendien is de intelligentie van jonge kinderen aan grote 

schommelingen onderhevig. Een begintoets heeft daarom geen meerwaarde, zeker als al 

een leerlingonderwijsvolgsysteem wordt gehanteerd. Het geld dat beschikbaar komt, zal 

worden ingezet om de bezuiniging op conciërges ongedaan te maken. De schoolbesturen 

die gebruik maken van de regeling kunnen dan net als voorheen 50% van de kosten 

vergoed krijgen. Conciërges helpen de werkdruk van docenten te verminderen en 

bevorderen de veiligheid op school. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie. 

 

Artikelen 01 en 09 

57 (Ortega-Martijn) 

Door dit amendement komt er 10 miljoen euro extra beschikbaar voor 

onderwijsachterstandenbeleid buiten de grote steden. Onlangs is besloten dat extra geld 

voor bestrijding van onderwijsachterstanden naar de G37 gaat. Ook buiten de G37 is het 

wegwerken van taal- en rekenachterstanden bij doelgroepkinderen een belangrijk 

speerpunt.  

Dekking wordt gevonden binnen artikel 9, door de experimenten met prestatiebeloning in 

het onderwijs te schrappen. De indiener meent dat er al voldoende mogelijkheden zijn om 

goedfunctionerende docenten extra te belonen. Bovendien heeft het direct investeren in de 

onderwijskwaliteit prioriteit binnen de onderwijsbegroting.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 

 

Artikelen 01 en 25 

56 (Van der Ham) 

Dit amendement strekt ertoe de bezuinigingen op de versterking van het homovriendelijke 

klimaat op scholen terug te draaien en de kabinetsambitie op dit punt te voorzien van een 

passend budget. Uit onderzoek blijkt dat een op de twee leerlingen de middelbare school 

geen veilige plek vindt om «uit de kast te komen», de helft van de homojongeren wel eens 

zelfmoord heeft overwogen en driekwart van de homojongeren wordt gepest of in elkaar 

geslagen.  

De investering is bestemd voor de ondersteuning van GayStraightAlliances (GSA’s) die 

leerlingen in staat stellen om homovijandigheid op school zelf aan te pakken. Onderzoek 

laat zien dat GSA’s in sterke mate bijdragen aan een homovriendelijker schoolklimaat en 

aan het gevoel van veiligheid van homoscholieren. Er zijn momenteel 150 middelbare 

scholen in Nederland met een GSA. Het kabinet is voornemens om het aantal GSA’s uit te 

breiden naar 300 scholen. Een passend budget ontbreekt echter, omdat de huidige 

financiering via het amendement Van der Ham (32 123 VIII 48) niet wordt voortgezet en 

voor meer GSA’s meer middelen nodig zijn.  
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Dekking voor dit amendement is gevonden in de gelden voor het programma «Veiligheid 

op School».  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 

Artikelen 01 en 03 

65 (Van der Ham) 

Met dit amendement schrapt de indiener de «gratis» schoolboeken en zet hij de 

vrijgekomen middelen in om de leraren in het voortgezet onderwijs van de nullijn af te 

halen. Van het totaal beschikbare bedrag van € 301 miljoen gebruikt de indiener € 100 

miljoen om de tegemoetkoming voor lage inkomens via de WTOS te herstellen. De indiener 

is van mening dat middelen op de begroting van OCW ten goede moeten komen aan de 

kwaliteit van het onderwijs. Uit de evaluatie van de Wet gratis schoolboeken blijkt dat deze 

de kwaliteit van het onderwijs schaadt. Goede leraren zijn de belangrijkste factor voor de 

kwaliteit van het onderwijs. De indiener wil het leraarsvak aantrekkelijker maken voor 

goede studenten en zij-instromers. Daarom wil de indiener de nullijn van de afgelopen 

jaren deels ongedaan maken door de middelen voor de «gratis» schoolboeken te gebruiken 

voor indicatie van de lerarensalarissen in het primair en voortgezet onderwijs.  

De gelden die overblijven zet de indiener met een ander amendement op de begroting van 

OCW in ter verbetering van de materiële bekostiging van scholen.  

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks en D66. 

 

Artikelen 01 en 03 

66  148 (Van der Ham) 

Met dit amendement investeert de indiener een deel van de opbrengsten van het 

schrappen van de «gratis» schoolboeken (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 VIII, nr. 65) 

in de jaarlijkse indicatie van de materiële bekostiging van scholen.  

Om goede leraren in staat te stellen goed onderwijs te geven is het van belang dat scholen 

in primair en voortgezet onderwijs voldoende kunnen investeren in nieuwe 

onderwijsleerpakketten, apparatuur en inventaris. Op dit moment onderinvesteren scholen 

in het primair onderwijs ruim € 80 miljoen, zo blijkt uit onderzoek van IOO over materiële 

bekostiging in het primair onderwijs. Door een jaarlijkse indicatie van het bedrag voor 

materiële bekostiging in de wet op te nemen beoogt de indiener scholen in staat te stellen 

de kwaliteit van leerpakketten, apparatuur en inventaris op peil te houden of te 

verbeteren.  

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks en D66. 

 

Artikelen 03 en 91 

64 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement strekt ertoe de bezuiniging op het Steunpunt Zorg Advies Teams (ZAT) 

ongedaan wordt gemaakt. In het Zorgadviesteam werkt het onderwijzend personeel samen 

met de leerplichtambtenaar, (school) maatschappelijk werk, het Bureau Jeugdzorg, het 

Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg en de politie. Zo is een ZAT in 

staat afspraken te maken over multidisciplinaire ondersteuning aan leerlingen die vanwege 

grote problemen tussen wal en schip dreigen te vallen.  
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Juist nu Passend Onderwijs wordt ingevoerd (tegelijk met een bezuiniging van 300 miljoen 

euro) is goede ondersteuning van de ZAT’s belangrijk. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks. 

 

Artikelen 04 en 25 

58  63 (Van der Ham/Jasper van Dijk) 

Dit amendement strekt ertoe de ondersteuning voor (alleenstaande) studerende moeders 

te continueren. Nederland telt ongeveer 9000 studerende moeders die vaak moeite hebben 

om zorg en school te combineren. Daardoor hebben zij een grotere kans op 

studievertraging en uitval. Dit belemmert hun kansen op de arbeidsmarkt. De regering 

stimuleert vrouwen om te studeren en jong moeder te worden. Dat dient gepaard te gaan 

met de bijbehorende ondersteunende maatregelen, zodat vroegtijdige schooluitval wordt 

voorkomen.  

De investering is bestemd voor acties zoals het aanbieden van (online) informatie en 

advies; het organiseren van spreekuren, workshops en voorlichting op scholen en het 

bieden van beleidsadvies aan gemeenten en onderwijsinstellingen op het gebied van de 

combinatie studie en gezin. Deze acties zijn in de periode 2009–2011 reeds uitgevoerd 

door het Steunpunt studerende moeders, waarvoor de financiering vanaf 2012 vervalt.  

De dekking van dit amendement is gevonden in de «plusvoorziening overbelaste jongeren» 

dat door middel van het aanbieden van een totaalpakket van onderwijs en zorg- 

hulpverlening aan jongeren met meervoudige problematiek vroegtijdige schooluitval 

bestrijdt. Een deel van deze middelen dient specifiek beschikbaar te worden gesteld voor 

de ondersteuning van (alleenstaande) studerende moeders in het mbo, hbo en WO, zodat 

vroegtijdige schooluitval onder deze groep wordt voorkomen.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66. 

 

Artikel 12 

25 (Celik/Dijksma) 

Met dit amendement bewerkstelligen de indieners dat ook Mbo-leerlingen die jonger zijn 

dan 18 jaar een Ov-jaarkaart krijgen. Dekking wordt gevonden in het Infrastructuurfonds, 

door minder wegen aan te leggen. Daartoe zijn derhalve op de begroting van dat fonds en 

de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu amendementen ingediend. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 

 

 


