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Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP,
CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.
Tegen: PvdD.

Aangenomen amendementen
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
32  134 (Van der Molen en Westerveld) over middelen voor de nationale Neerlandistiek
infrastructuur.
Gezien het belang van de neerlandistiek voor de Nederlandse samenleving, en de
problemen waar sommige opleidingen in dreigen te komen door teruglopende
studentenaantallen, is het van belang dat we ervoor zorgen dat de vijf bestaande
volwaardige vestigingen Neerlandistiek met een bachelor en een of meer op de
neerlandistiek gerichte masters, worden gehandhaafd en versterkt.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Met dit amendement worden middelen beschikbaar gesteld via de bekostiging
(rijksbijdrage) van de vijf universiteiten die Nederlands aanbieden, om, zoals beschreven
staat in het KNAW-advies ‘Nederlands verdient meer’, de opleidingsinfrastructuur in stand
te houden en te versterken. De dekking hiervoor geschiedt vanuit het onderdeel
bekostiging van artikel 7, te weten de rijksbijdrage van alle universiteiten. Zonder de
zorgen over het stoppen van de opleidingen kan er gewerkt worden aan
toekomstbestendige opleidingen die weer meer studenten aantrekken. De middelen voor
de komende jaren zijn bedoeld totdat de andere maatregelen effect hebben en de instroom
weer gestegen is.
Aangenomen met algemene stemmen.
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
Artikel 8 Internationaal beleid
30  138  142  143 (Van der Molen en Wiersma) over middelen voor de internationale
neerlandistiek infrastructuur.
Wereldwijd zijn er momenteel 200 universiteiten en 40 leerstoelen waar Nederlands wordt
aangeboden, hier maken 14.000 bachelorstudenten gebruik van. Om deze internationale
neerlandistiek infrastructuur in stand te houden is een additionele, eenmalige investering
nodig van 400.000 euro, zo is gebleken uit analyses van de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek. Met dit amendement worden middelen voor de uitvoering van de
speerpunten naar aanleiding van deze analyses vrij gemaakt, die via een subsidie aan de
werkingsmiddelen voor 2021 van de Taalunie kunnen worden toegevoegd. De dekking
hiervoor is voorlopig voorzien vanuit het onderdeel bekostiging van artikel 7, te weten de
rijksbijdrage van alle universiteiten.
Aangenomen. Voor: SP, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.
Artikel 25 Emancipatie
90 (Bergkamp) over middelen ter bevordering van de veiligheid van LHBTI personen in
Nederland.
Nog steeds worden LHBTI’s bedreigd, bespuugd, belaagd op straat en zelfs in elkaar
geslagen. Het programma ten behoeve van Regenbooggemeenten levert een waardevolle
bijdrage aan het verbeteren van de sociale acceptatie van LHBTI’s. D66 wil dit programma
een extra impuls geven, om regenbooggemeenten te stimuleren om veiligheid hoog op de
agenda te zetten. Zij kunnen zich hierbij onder andere baseren op de handreiking «Veilige
Wijken voor LHBTI’s».
Met dit amendement wordt geregeld dat binnen artikel 25, Emancipatie, voor het jaar 2021
een bedrag van € 100 (x € 1.000) geoormerkt wordt ter bevordering van de veiligheid van
LHBTI personen in Nederland. De dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte
middelen bij subsidies en opdrachten in artikel 25.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD.
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Verworpen en ingetrokken amendementen
Diverse artikelen
37 (Bisschop en Westerveld) over verlaging van het afbouwpercentage van de aanvullende
beurs.
Door de invoering van het leenstelsel zijn met name de middeninkomens sterk onder druk
komen te staan. Studenten uit deze gezinnen hebben beperkt of geen recht op aanvullende
beurs en zijn volledig aangewezen op een lening. De druk op studenten is daardoor flink
toegenomen. Dit amendement zet een belangrijke stap om de middeninkomens zo snel
mogelijk tegemoet te komen, namelijk met ingang van het studiejaar 2021–2022. De
wijziging maakt overigens geen onderscheid tussen het middelbaar beroepsonderwijs en
het hoger onderwijs.
Het amendement zorgt ervoor dat de aanvullende beurs minder snel wordt afgebouwd.
Momenteel eindigt in het hoger onderwijs het recht op aanvullende beurs bij een inkomen
van ongeveer 50.000 euro. Door een verlaging van het afbouwpercentage krijgen meer
studenten uit middeninkomensgezinnen recht op aanvullende beurs. Studenten uit
middeninkomensgezinnen die nu een aanvullende beurs ontvangen krijgen een verhoogde
beurs. Op grond van het amendement eindigt de aanvullende beurs bij een inkomen van
ongeveer 73.000 euro. Het betekent bijvoorbeeld dat studenten recht krijgen op een
aanvullende beurs van circa 230 euro per maand wanneer hun ouders 50.000 euro
verdienen.
De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het amendement bij het pakket
belastingplan strekkende tot verhoging van het tarief van de kansspelbelasting.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, SGP en FVD.
Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Artikel 14 Cultuur
15  16 (Van den Berge over extra middelen voor de MBO Card.
De Minister heeft voorgesteld de subsidie voor de MBO Card af te schaffen. Uit de evaluatie
van de kaart blijkt echter dat deze kaart van grote waarde is voor de culture ontwikkeling
van mbo-studenten. Dit wordt ook onderschreven door docenten, studenten en de culturele
sector. De onafhankelijke evaluatie stelt dat de kaart nog meer van waarde zal zijn,
wanneer deze aanvullende financiering zal krijgen van het Ministerie van OCW, net zoals
dit gebeurt bij de Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs. Uit het perspectief van
kansengelijkheid en het rechttrekken van het grote verschil in cultuuronderwijs tussen
mbo- en havo/vwo leerlingen, regelt dit amendement structureel hetzelfde budget op de
MBO Card als op de Cultuurkaart, namelijk 5 euro per student. Dit kost het ministerie
maximaal 2,5 miljoen per jaar. Met dit amendement vergroten we de toegankelijkheid tot
cultuur alsmede de vraag naar cultuur. Daar zullen mbo-studenten en de culturele sector
van profiteren.
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De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen
die zijn bestemd voor de subsidie «verbreden inzet cultuur» op de begroting cultuur
(artikel 14).
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, PVV en FVD.
Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
17 (Van den Berge) over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen.
Het oplopende tekort aan stageplekken en leerwerkbanen voor mbo-studenten is
zorgwekkend. Dit jaar is het tekort aan stageplekken en leerwerkbanen in het mbo al
opgelopen tot 19.000 (bron: SBB). De vorige crisis in 2008 heeft laten zien dat
stagetekorten in crisistijd leiden tot arbeidsmarkttekorten als de economie weer aantrekt.
Dit amendement regelt daarom dat er € 35 miljoen wordt vrijgemaakt voor het creëren
van mbo-stages en leerwerkbanen. Dit bedrag kan de Minister van OCW gebruiken om een
stagefonds op te richten voor het aanpakken van stagetekorten in publieke sectoren. Uit
dat fonds kan bijvoorbeeld extra stagebegeleiding worden gefinancierd – inclusief creatieve
en innovatieve oplossingen – om meer stages mogelijk te maken in tekortsectoren, zoals
zorg, welzijn en handhaving.
De dekking voor € 35 miljoen wordt gevonden in de overgehevelde regeerakkoordmiddelen
voor Maatschappelijke Diensttijd in de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
waarvoor de dekking wordt verkregen via een amendement op de begroting
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35 570 XVI). De verwachting van de indiener is dat het
gereserveerde bedrag voor de Maatschappelijke Diensttijd – mede door de coronacrisis –
niet volledig kan worden uitgegeven. Het doel van dit amendement richt zich op dezelfde
doelgroep en als iets maatschappelijke betrokkenheid stimuleert en faciliteert, dan is het
wel een stage of leerwerkbaan. In die zin past dit amendement volgens indiener in de
geest van de Maatschappelijke Diensttijd.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, PVV en FVD.
Diverse artikelen
33  144 (Kwint c.s.) over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020.
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 dit jaar
vele docenten zagen dat hun aanvraag voor de Lerarenbeurs werd afgewezen, omdat het
budget op was. Door dit amendement laten Kamer en Kabinet zien komend jaar extra
budget beschikbaar te willen stellen, waardoor mogelijk nu al begonnen kan worden met
het alsnog toekennen van eerder afgewezen aanvragen.
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De indieners stellen voor om eenmalig € 25,6 miljoen euro uit de prestatieboxmiddelen die
indalen in de lumpsum te halen in 2021, waarbij € 10,1 miljoen uit artikel 1 Primair
onderwijs en € 15,5 miljoen uit artikel 3 Voortgezet onderwijs. Tezamen met € 4,4 miljoen
uit artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en € 3,2 miljoen uit artikel 6 Hoger
onderwijs wordt dit toegevoegd aan artikel 9 Arbeidsmarkt en personeel op de post voor de
lerarenbeurs op de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2021. 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, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, PVV en FVD.
Artikel 6 Hoger beroepsonderwijs
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
22 (Van den Hul c.s.) over werkdrukmiddelen voor HBO en WO.
Om de torenhoge werkdruk in het HBO en WO tegen te gaan is een structurele investering
nodig. We hebben in het primair onderwijs gezien dat de werkdrukmiddelen die per
instelling vrij te besteden zijn een erg positief effect hebben gehad. Daarom beoogt dit
amendement 100 miljoen euro structureel vrij te maken om instellingen budget te bieden
dat zij met inspraak van medewerkers decentraal mogen uitgeven om zo de instellingspecifieke problematiek die bijdraait aan de werkdruk te bestrijden. Dekking wordt
gevonden in de amendementen die in het kader van de tegenbegroting op het
Belastingplan 2021 worden ingediend.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK en FVD.
Artikel 6 Hoger beroepsonderwijs
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
13  27 (Futselaar) ter vervanging van nr. 13 over extra middelen voor hogescholen en
universiteiten in het kader van de Coronacrisis.
Door de coronacrisis hebben instellingen en docenten zich in allerlei bochten moeten
wringen om het onderwijs draaiende te houden. De snelheid waarmee universiteiten en
hogescholen hebben geschakeld naar alternatieve vormen van onderwijs is
bewonderenswaardig. Tegelijk zijn er grote uitdagingen om in Coronatijd fysiek les te
blijven geven wanneer dat mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er in kleinere groepen moet
worden gewerkt. Dit betekent een grotere inzet van nu al overbelastte docenten, en
daarnaast de noodzaak tot het huren van meer ruimtes voor onderwijs. Om dit soort
bottlenecks te voorkomen en meer ruimte te bieden voor extra fte en onderwijsruimte in
Corona-tijd maakt dit amendement 150 miljoen euro vrij voor hogescholen en 100 miljoen
voor universiteiten.

datum
blad

9 december 2020
6

Daarnaast hebben universiteiten vaak onderzoekers de mogelijkheid geboden om
onderzoek uit te stellen dat door Corona niet of veel minder snel kan worden uitgevoerd.
Ook hier zitten forse kosten aan verbonden. Het amendement maakt daarom ook 150
miljoen vrij voor compensatie voor dit uitstel, ook om te voorkomen dat instellingen om
financiële redenen ontmoedigd worden om blijvend ruimte te bieden voor uitstel bij
verdere Corona-golven. Dit voorstel wordt, net als andere Coronamaatregelen, gedekt uit
de algemene middelen.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK en FVD.
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
Artikel 25 Emancipatie
18 (Bisschop) over middelen voor gerichte ondersteuning van het vakgebied Nederlands.
De daling van het aantal studenten in de opleidingen Nederlands is zorgelijk. Extra
ondersteuning van het vakgebied Nederlands is van nationaal belang. Ondergetekende
vindt dat generieke ondersteuning van de geesteswetenschappen of de talen onvoldoende
recht doet aan de urgentie die voor de opleidingen Nederlands gevoeld wordt. Dit
amendement is een eerste aanzet voor gerichte ondersteuning van deze opleidingen. In lijn
met het advies van de KNAW (Nederlands verdient meer) komen middelen beschikbaar om
het vakgebied beter op de kaart te zetten, onder meer door een voorlichtingscampagne.
De dekking wordt gevonden in artikel 25 (emancipatie), waarbij zeker in deze coronatijd
bijvoorbeeld gekeken kan worden naar besparingen op symposia.
Verworpen. Voor: SP, Krol, SGP, PVV en FVD.
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
23 (Van den Hul en Van den Berge) over het beperken van de schade van de coronacrisis
op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten.
De coronacrisis heeft veel jonge wetenschappers met tijdelijke contracten in de knel
gebracht. Veel onderzoeken moesten noodgedwongen worden stilgelegd terwijl de klok van
het contract doorliep. Onderzoek werd vertraagd, uitgesteld of afgesteld en daarmee liep
soms zelfs hun carrière in de wetenschap schade op. Dat is niet alleen zonde voor henzelf,
maar ook voor de Nederlandse kenniseconomie. Daarom stelt dit amendement voor
eenmalig 100 miljoen euro vrij te maken om te verzekeren dat de schade van de
coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten beperkt blijft. Dekking wordt
gevonden in de amendementen die in het kader van de tegenbegroting op het
Belastingplan 2021 worden ingediend.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK en FVD.
Artikel 1 Primair onderwijs
140  141 (Van Meenen en Rog) over het ter beschikking stellen van de extra middelen
voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is.
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Dit amendement beoogt te regelen dat de met de derde nota van wijziging (35570-VIII,
nr. 123) aan artikel 1 toegevoegde extra middelen voor het basisonderwijs zo spoedig
mogelijk aan de scholen ter beschikking gesteld worden via de methode die eerder voor de
werkdrukmiddelen is gebruikt in plaats van via een subsidieregeling, waarbij de middelen
gericht worden toegekend naar rato van de verdeling van de reeds bestaande
onderwijsachterstandsmiddelen.
Ingetrokken.
Artikel 11 Studiefinanciering
Artikel 3 Voortgezet onderwijs
19  139 (Westerveld c.s.) over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die
de entree-opleiding volgen.
Zeventig procent van alle scholen binnen het praktijkonderwijs biedt een entree-opleiding
aan, onder diplomering van het MBO. Inschrijving van de leerling alsmede het onderwijs
vindt (grotendeels) plaats op het Praktijkonderwijs. Uit onderzoek weten we dat de route
een zeer positief effect heeft op het halen van een entree-diploma, maar een nog groter
effect heeft op het halen van een startkwalificatie voor deze praktijkonderwijs leerlingen.
Er zijn echter financiële prikkels die deze leerlingen weerhouden van het volgen van deze
route. MBO-studenten die de entree-opleiding volgen krijgen namelijk een ov-kaart en
leerlingen in het praktijkonderwijs die hetzelfde onderwijs volgen niet. Om deze
ongelijkheid weg te nemen en deze (in dit geval negatieve) financiële prikkel weg te halen,
zodat leerlingen in praktijkonderwijs kunnen blijven om een entree-opleiding te volgen,
willen wij met dit amendement regelen dat er een ov-kaart komt voor leerlingen in het
praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen. De dekking van 4 miljoen hiervoor wordt
gevonden in de middelen die bestemd zijn voor de lumpsum van het voortgezet onderwijs.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, SGP, PVV en FVD.
Artikel 11 Studiefinanciering
12  28  34 (Futselaar) over middelen voor een tegemoetkoming voor collegegeld.
Door de coronacrisis hebben veel studenten, ondanks inspanningen van docenten en
instellingen minder fysiek onderwijs kunnen volgen. Zij betalen in Corona-tijd wel het
wettelijk collegegeld of volledige lesgeld. Hoewel dit collegegeld en lesgeld verre van
kostendekkend is en er dus geen sprake is van een recht op geld terug zoals dat bij
consumenten geldt, is het wel een wrange situatie, zeker omdat er ook een groot risico op
het oplopen van vertraging is. Daarnaast zitten studenten tijdens Corona dikwijls in een
bovengemiddeld precaire situatie: zij hebben lang niet altijd recht op vergoedingen en zijn
uitgesloten van regelingen als TOZO. De sectoren die het zwaarst getroffen worden, zoals
de horeca, zijn daarnaast ook vaak de plekken waar zij hun geld verdienen. Daarom vind
de indiener het logisch en fair hen een tegemoetkoming te bieden, waarbij een vergoeding
van een deel van het collegegeld en lesgeld de meest praktische vorm van uitwerking lijkt.
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Er is hierbij gekozen uit te gaan voor een korting van 500 euro voor alle studenten in het
hoger onderwijs en 250 euro voor studenten in het mbo. Studenten die hun diploma
behalen tussen september 2020 en eind januari 2021 zijn uitgesloten van deze vorm van
compensatie, omdat het kabinet deze groep studenten al compenseert. Het verschil in
compensatie tussen studenten in het hoger onderwijs en studenten in het mbo wordt
verklaard doordat het lesgeld in het mbo aanzienlijk lager ligt dan het wettelijk collegegeld.
Dit voorstel wordt, net als andere Coronamaatregelen, gedekt uit de algemene middelen.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK en FVD.
Artikel 14 Cultuur
97 (Kwint c.s.) over middelen voor het ondersteunen van een tweetal door de Raad voor
Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken voor de podiumkunsten.
Met dit amendement wordt beoogd € 1,4 miljoen vrij te maken, te dekken uit de post
internationaal cultuurbeleid (specifiek zichtbaarheid, uitwisseling en het met Nederlandse
cultuuruitingen ondersteunen van bilaterale relaties). Met deze middelen kunnen de twee
door de Raad voor Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken (Frascati en
PLAN Brabant) voor de podiumkunsten alsnog structureel ondersteund worden.
Mede door de coronacrisis staat de ontwikkeling van jong talent onder druk. Daar komt bij
dat vanwege deze zelfde crisis het komende jaar er aanmerkelijk minder mogelijkheden
zullen zijn voor kunstenaars om met behulp van het internationaal cultuurbeleid in het
buitenland te werken of werk te etaleren.
Op deze manier wordt en de talentontwikkeling versterkt en wordt voorkomen dat dit geld
komend jaar niet uitgegeven wordt en het terugvloeit naar de algemene middelen. Daar
zijn deze instellingen simpelweg te kostbaar voor. Tevens wordt hierbij aangesloten bij de
oproep van 26 Nederlandse theaters en festivals, de Vlaamse cultuursector, de
theaterscholen en Kunsten ‘92.
De indieners beogen hiervoor ook na 2021 structureel middelen vrij te maken.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK en FVD.
Artikel 14 Cultuur
98 (Van den Hul c.s.) over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd.
Dit amendement beoogt geld vrij te maken voor extra steun aan de culturele sector in
coronatijd, gericht op instellingen, makers voor en achter de schermen, werkenden in de
sector en toeleveranciers die nu niet of onvoldoende worden bereikt. Kunst en cultuur zijn
van onschatbare waarde voor de samenleving. Cultuur definieert wie wij zijn. Cultuur is
ook een enorme economische sector met heel veel werkgelegenheid.
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Maar door de coronacrisis dreigt zich een ramp te voltrekken. Een ramp voor de makers,
werkenden en toeleveranciers, die nu al maanden zonder werk en inkomsten zitten. Een
ramp voor de culturele instellingen en festivals, waarvan de hele omzet wegvalt. En een
ramp voor het publiek. Voorkomen moet worden dat de coronacrisis onherstelbare schade
aanricht aan de culturele sector. Het bedrag dat het kabinet ter beschikking stelt achten de
indieners onvoldoende. Bovendien komt de bestaande noodsteun nauwelijks terecht bij
ZZP'ers en freelancers in de culturele sector. Indiener stelt voor het bedrag te verhogen
met € 420 miljoen. Dekking wordt gevonden in de amendementen die in het kader van de
tegenbegroting op het Belastingplan 2021 zijn ingediend.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK en FVD.
Artikel 14 Cultuur
99 (Van den Hul c.s.) over middelen voor een stimuleringsfonds bibliotheken.
Met dit amendement wordt € 80 miljoen aan extra middelen gereserveerd voor een
stimuleringsfonds bibliotheken ten behoeve van de realisering van een volwaardige
bibliotheekvoorziening in elke gemeente. Bibliotheken zijn de plek waar iedereen, ongeacht
inkomen, achtergrond en opleidingsniveau in aanraking kan komen met kunst en cultuur.
Bovendien leveren bibliotheken een belangrijke bijdrage in de strijd tegen
laaggeletterdheid. Indieners vinden het van groot belang dat elke gemeente in Nederland
een volwaardige bibliotheekvoorziening aanbiedt die invulling geeft aan de vijf functies
zoals die zijn omschreven in de bibliotheekwet. Dekking wordt gevonden in de
amendementen die in het kader van de tegenbegroting op het Belastingplan 2021 zijn
ingediend.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK en FVD.
Artikel 14 Cultuur
100 (Van Raan) over middelen voor de Sociaal Creatieve Raad.
De indiener stelt voor om € 200.000 te investeren in de Sociaal Creatieve Raad via de
begrotingspost van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Sociaal Creatieve
Raad, bestaande uit creatieve professionals, richt zich op het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken, zoals de uitdaging hoe de opwarming van de aarde
beperkt kan worden tot 1,5°C. De leden van de Sociaal Creatieve Raad zijn culturele
leiders, die maatschappelijke vraagstukken als systemische ontwerpopgaven aanpakken.
Want voor een cultuurverandering zijn cultuurmakers nodig en voor het herontwerpen van
maatschappelijke systemen kan onze maatschappij niet zonder ontwerpers.
Zo kan de raad betrokkenheid en draagvlak bij burgers voor beleid verhogen, kan de raad
nieuwe beloftevolle toekomstbeelden voor Nederland bedenken en gewenste
gedragsveranderingen bevorderen. Daarbij kan de raad effectieve transities laten
voortkomen uit domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.
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Naast de waarde van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die domeinoverstijgend zijn,
is het stimuleren van deze werkpraktijk een enorme impuls aan het verdienvermogen van
de individuele makers in het kunstenveld. Het biedt hen een nieuw verdienmodel in een
groeimarkt.
Einstein zei al dat we een probleem niet kunnen oplossen met de denkwijze die het heeft
veroorzaakt. De raad zal de wereld vanuit een ander perspectief gaan bekijken om tot
nieuwe handelingsmogelijkheden te komen.
De dekking voor dit amendement wordt gevonden middels het amendement dat is
ingediend op de begroting 2021 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)
waarmee de middelen die bedoeld zijn voor onderzoek en training met betrekking tot
Lelystad Airport op artikel 17 worden verlaagd.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en Van Kooten-Arissen
Artikel 14 Cultuur
96 (Kwint c.s.) over middelen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Indieners beogen met dit amendement een miljoen extra toe te voegen aan het Fonds voor
Cultuurparticipatie. Dit fonds is belangrijk voor beloftevolle amateurkunst, zoals
bijvoorbeeld beginnende bands. Doordat het fonds onvoldoende middelen heeft krijgen
initiatieven met een positieve beoordeling onvoldoende geld om te kunnen blijven bestaan.
Indieners vinden dit onverantwoord voor voortbestaan van een goede culturele
infrastructuur. De dekking wordt gevonden in het budget voor nog uit te besteden
onderzoek, waar externe bureaus voor worden ingehuurd.
Ingetrokken.
Artikel 1 Primair onderwijs
Artikel 3 Voortgezet onderwijs
24 (Kwint) over een structurele salarisverhoging voor leraren in het PO en VO.
Dit amendement regelt een structurele salarisverhoging voor leraren in het primair
onderwijs en voortgezet onderwijs. Het salaris van leraren heeft jarenlang op de nullijn
gestaan en is ten opzichte van andere hoogopgeleiden laag. Ondanks dat er in het primair
onderwijs al extra geld voor salaris is vrijgemaakt door de regering, is een generieke
salarisverhoging nodig om meer leraren aan te trekken in beide sectoren en zo het
lerarentekort te bestrijden. Dit wordt betaald door het verhogen van de bankenbelasting
met 450 miljoen euro. Met dit amendement draagt de financiële sector bij aan een
hoogwaardige kenniseconomie, waar ook zij van profiteren. Het maatschappelijk belang
van een goed functionerende onderwijssector, inclusief aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
voor het personeel dat hiervoor kiest, maakt het volgens de indiener gerechtvaardigd om
de financiële sector een extra bijdrage op te leggen.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK en FVD.
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Artikel 1 Primair onderwijs
25 (Kwint c.s.) over middel voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO.
Met dit amendement wordt beoogd de loonkloof tussen het primair onderwijs en voortgezet
onderwijs te dichten. Al jaren voeren de docenten in het primair onderwijs actie voor
minder werkdruk en een eerlijk salaris. Maar ondanks enkele stakingen en een toenemend
lerarentekort weigert het kabinet de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te
dichten. Daarnaast zien we ook in het voortgezet onderwijs een groeiend tekort aan
docenten – zeker docenten met de benodigde bevoegdheden – wat in de toekomst alleen
maar erger dreigt te worden. Door de coronacrisis wordt de noodzaak voor een oplossing
van het lerarentekort nog eens extra benadrukt. Om het beroep van docent – in zowel het
primair als voortgezet onderwijs – aantrekkelijker te maken, regelt dit amendement het
dichten van de loonkloof (ruim een half miljard) Dit wordt geregeld via een verhoging van
de inkomstenbelasting voor inkomens hoger dan 150.000 euro wat zo’n 1 miljard euro op
zal leveren. Hiervan gaat structureel 550 miljoen naar het dichten van de loonkloof tussen
primair en voortgezet onderwijs.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en
DENK.
Artikel 1 Primair onderwijs
31 (Van den Hul c.s.) om gelijkwaardige waardering voor leraren in het voortgezet speciaal
onderwijs mogelijk te maken.
Leraren in het voortgezet speciaal onderwijs bieden in de eerste plaats voortgezet
onderwijs. Toch worden zij niet gelijkwaardig gewaardeerd. Daarom zou het eerlijker zijn
als zij onder de cao voor het voortgezet onderwijs zouden vallen. Tevens bestaat in het
voortgezet speciaal onderwijs een nog groter lerarentekort dan in andere vormen van
onderwijs. Lerarentekorten zijn grotendeels te wijten aan achterblijvende salarissen, zo
bleek recent uit onderzoek van OESO. Dit amendement beoogt structureel 70 miljoen te
investeren om gelijkwaardige waardering voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs
mogelijk te maken. Dekking wordt gevonden in de amendementen die in het kader van de
tegenbegroting op het Belastingplan 2021 worden ingediend.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, PVV en FVD.
Toevoegen artikel aan de begrotingsstaat
26 (Van den Hul en Westerveld) over een solidariteitsfonds voor studenten in mbo, hbo en
wo.
De coronacrisis heeft studenten in het mbo, hbo en wo hard getroffen.
Laatstejaarsstudenten liepen direct vertraging op en sommige jongerejaars zullen naar
verwachting ook te maken krijgen met studievertraging als direct gevolg. Ondanks dat er
nog geen zicht is op de hoeveelheid vertraging die studenten oplopen is het van groot
belang een begin van een oplossing te creëren.
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Daarom worden met dit amendement middelen vrijgemaakt voor een solidariteitsfonds om
te beginnen met het compenseren van studenten in het mbo, hbo en wo die
studievertraging opliepen als gevolg van de coronacrisis. Tevens biedt dit fonds ruimte
voor onderwijsinstellingen om studenten die niet kunnen voorzien in hun eigen devices,
noodzakelijke leermiddelen, hier budget voor te bieden. Voor beide doelen biedt het
solidariteitsfonds een incidenteel bedrag van 100 miljoen euro. Dekking wordt gevonden in
de amendementen die in het kader van de tegenbegroting op het Belastingplan 2021
worden ingediend.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen
en DENK.
Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Artikel 14 Cultuur
14  29 (Kuik en El Yassini) over middelen om de MBO Card te behouden.
De Minister heeft voorgesteld om de MBO Card af te schaffen en deze middelen die vanuit
de MBO begroting komen, jaarlijks € 500.000, toe te voegen aan de cultuur begroting,
namelijk aan de koepelregeling cultuureducatie voor kinderen en jongeren. Zowel door
scholieren, docenten en de kunstensector wordt de MBO Card gewaardeerd. Het is dan ook
van belang dat deze kaart blijft bestaan. Met dit amendement worden de middelen terug
gezet op de MBO begroting waarbij zij tevens geoormerkt worden om de MBO Card instant
te houden.
Ingetrokken.

