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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2010–2011

32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 

E  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 16 maart 2011  

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 1 februari 
2011 een brief gestuurd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap inzake de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de 
toezeggingen die door de minister aan deze Kamer zijn gedaan. 
De minister heeft op 11 maart 2011 gereageerd. 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid1 

brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schapsbeleid,
Warmolt de Boer 
 

 

1  Samenstelling:
Schuurman (CU), Holdijk (SGP), Dölle (CDA) 
voorzitter, Dupuis (VVD), Linthorst (PvdA), Tan 
(PvdA) vicevoorzitter, Essers (CDA), Meulen-
belt (SP), Ten Hoeve (OSF), Leijnse (PvdA), 
Staal (D66), Thissen (GL), Hamel (PvdA), 
Goyert (CDA), Leunissen (CDA), Asscher 
(VVD), Hermans (VVD), Ten Horn (SP), Slager 
(SP), Vliegenthart (SP), De Boer (CU), Duthler 
(VVD), Kuiper (CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), 
Laurier (GL), Koffeman (PvdD), Yildirim 
(Fractie-Yildirim) en Flierman (CDA).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP 

Den Haag, 1 februari 2011 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. In verband met het aantreden van het nieuwe kabinet maak ik 
graag van de gelegenheid gebruik om u – eenmalig – ter informatie een 
volledig overzicht aan te bieden van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen die door uw ambtsvoorganger zijn gedaan. Ook toezeg-
gingen met een onbepaalde termijn zijn in dit overzicht opgenomen. 

Doordat de portefeuilles van de bewindspersonen bij het aantreden van 
het nieuwe kabinet opnieuw zijn vastgesteld, kan het voorkomen dat een 
toezegging niet correct is geadresseerd. Indien dit het geval is, verneemt 
de Kamer dit uiteraard graag. 

Daarnaast treft u ter verificatie het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht aan 
van de openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2011 is verstreken. 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, 11 maart 2011. 

Beide overzichten, die deels samen kunnen vallen, worden u ook digitaal 
toegezonden.1 

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 naar deze Kamer worden gezonden, onder 
vermelding van het registratienummer. 

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
P. R. H. M. van der Linden 
 

 

1  Totaaloverzicht: 
http://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=
vimbk5akm4wp&ministerie=vgkflb6vsmv9 
Rappel: http://www.eerstekamer.nl/rappel?
rappel=vimbjq82b3id&ministerie=vgkflb6vsmv9 
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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, 11 maart 2011 

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, het geactualiseerde overzicht van de door uw Kamer 
geregistreerde toezeggingen. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 
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1923 
T00954 

De minister zal in de evaluatie van de 
Wet Archeologische Monumentenzorg 
aandacht besteden aan de vraag in 
hoeverre gemeenten invulling hebben 
gegeven aan hun verantwoordelijkheid 
om regels te kunnen vaststellen ter 
bescherming van (verwachte) 
archeologische waarden.  

Dit onderdeel maakt deel uit van de 
evaluatie van de Wet op de 
archeologische monumentenzorg 
(Wamz) en het Besluit archeologi-
sche monumentenzorg (Bamz). De 
Eerste Kamer zal hierover in 
november 2011 worden geïnfor-
meerd. 

PA [9-12-2008] Wijziging van de 
Monumentenwet 1988 in verband 
met onder meer beperking van de 
ministeriële adviesplicht bij 
aanvragen om een monumenten-
vergunning 

1-11-2011  

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.  

Het wetgevingstraject duurt 
minimaal een jaar. Justitie is hierin 
leidend. De einddatum van de 
uitvoering wordt verwacht in het 3e 
kwartaal van 2011.  

PA [16-12-2008] Vaststelling van een 
nieuwe Mediawet (Mediawet 20..) 

15-9-2011  

2068 
T00983 

De staatssecretaris zegt toe het 
adviesrecht, de voordracht en de 
one-tier board (functionele scheiding 
tussen bestuur en toezicht binnen één 
orgaan) over 3 jaar te evalueren.  

De evaluatie vindt plaats voorjaar 
2012. De Eerste Kamer ontvangt 
conform de toezegging de 
uitkomsten van de evaluatie in mei 
2012.  

PA [10-3-2009] Wijziging van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs 
inzake colleges van bestuur en 
raden van toezicht 

1-5-2012  

2355 
T01120 

De staatssecretaris van Onderwijs zegt 
de Eerste kamer toe in 2012 met een 
voortgangsrapportage te komen en 
daarin aan de volgende punten 
aandacht te besteden: bindende 
voordracht mag niet in strijd zijn met 
het profiel; effectiviteit; representativi-
teit; maatwerk bij bekostigingsvoor-
waarden en bekostigingsingreep; 
voorbeelden van de inhoud van het 
medezeggenschapsstatuut; de 
inspanning van scholen om de 
medezeggenschap te stimuleren  

De minister van Onderwijs zal in in 
2012 met een voortgangsrappor-
tage komen. 

PA [8-12-2009] Medezeggenschap 
educatie en beroepsonderwijs 
(31 266) 

1-1-2012  

2294 
T01143  

De minister van OCW zegt de Kamer, 
n.a.v. vragen en opmerkingen van de 
leden Meurs, Schouw, Leunissen, 
Laurier en Smaling toe de invoering 
van de voorgestelde collegegeldsyste-
matiek jaarlijks te zullen monitoren en 
na drie jaar (in 2013) te zullen 
evalueren. Het beleid van instellingen 
bij het bepalen van de omvang van het 
instellingscollegegeld voor verschil-
lende groepen en de gevolgen daarvan 
voor deze groepen is daarbij een 
bijzonder aandachtspunt. Bij de 
evaluatie van het wetsvoorstel in 2013 
zullen nut en noodzaak van de 
uitzonderingsregel in de collegegeld-
systematiek inzake lerarenopleidingen 
en gezondheidszorg opleidingen 
bezien worden. De minister zal met 
VSNU, HBO-raad, ISO en LSvB in 
overleg treden om te bezien in welke 
vorm de monitoring het beste kan 
geschieden. De minister zal vervolgens 
de Eerste en Tweede Kamer een brief 
sturen waarin hij zijn voornemens 
daaromtrent bekend zal maken. Als 
daarvoor aanleiding bestaat kan 
ingegrepen worden bij algemene 
maatregel van bestuur in het conve-
nant tussen VSNU en de HBO-raad. 
Indien ingrijpen in de afspraak tussen 
betrokken organisaties nodig is, zullen 
de Eerste en Tweede Kamer geïnfor-
meerd worden.  

Op dit moment vinden verschil-
lende overleggen plaats. Naar 
verwachting zal de Eerste Kamer 
eind maart over de wijze van 
monitoring worden geïnformeerd.  

PA [26-1-2010] Versterking en 
Besturing 

1-1-2011  

Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 500 VIII, E 4



2297 
T01144  

De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid 
Leunissen, toe dat bij de behandeling 
van het wetsvoorstel Ruim baan voor 
talent ingegaan zal worden op de 
bijdrage die de regering en instellingen 
leveren om excellente studenten met 
een hoog potentieel te identificeren en 
zo veel mogelijk te ondersteunen. 
Daarbij zal in kaart gebracht worden 
wat instellingen al doen, bezien of 
voldoende wordt gedaan en zo niet 
wat de regering zou kunnen entameren 
opdat instellingen meer doen.  

De toezegging zal worden 
meegenomen bij de behandeling 
van het wetsvoorstel Ruim baan 
voor talent. 
Behandeling in de Tweede Kamer is 
21 maart 2011. Na de stemmingen 
zal het wetsvoorstel aan de Eerste 
Kamer worden gestuurd. 

PA [26-1-2010] Versterking en 
Besturing 

1-1-2011  

2298 
T01142 

De minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een opmerking van de 
leden Meurs en Smaling, toe dat hij de 
nieuwe benoemingen in het College 
van Bestuur door de raden van toezicht 
op een niveau boven drie ton niet laat 
passeren. De minister spreekt de raden 
van toezicht hier op aan.  

De Eerste Kamer heeft hierover op 
18 februari 2011 een brief ontvan-
gen. De toezegging is hiermee 
afgedaan.  

PA [26-1-2010] Versterking en 
Besturing 

1-1-2011  

1737 
T00871 

De staatssecretaris zal bij de evaluatie 
van de Wet voorzieningenplanning 
scholen het punt van schoolbesturen 
die tegen hun wil zijn uitgesloten van 
het RPO bekijken en (indien voorko-
mend) situaties in beeld brengen 
waarin het mis is gegaan.  

Uiterlijk in 2013 wordt de Eerste 
Kamer van de resultaten op de 
hoogte gesteld.  

PA [1-7-2008] Wetsvoorstel 
modernisering, vereenvoudiging en 
beperking van de wettelijke regels 
over de voorzieningenplanning bij 
scholen (31 310 Eerste Kamer) 

1-1-2014  

2293 
T01129  

De staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, 
naar aanleiding van een vraag van het 
lid ten Horn (SP), toe dat zij de 
evaluatie van de implementatie van 
good governance in het voortgezet 
onderwijs aan de Eerste Kamer zal 
sturen.  

OCW heeft het rapport nog niet 
ontvangen van de VO-Raad. Zodra 
het rapport is ontvangen, zal het 
naar de Eerste Kamer worden 
gestuurd.  

PA [2-2-2010] 31 828 Wijziging van 
de Wet op het primair onderwijs, de 
Wet op de expertisecentra, de Wet 
op het voortgezet onderwijs, de 
Wet medezeggenschap op scholen 
en de Leerplichtwet 1969 in 
verband met de invoering van 
bekostigingsvoorschriften voor 
minimumleerresultaten, alsmede 
een aanvulling van de interventie-
mogelijkheden in het kader van het 
overheidstoezicht, en de verbete-
ring van het intern toezicht 

31-1-2011 
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