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Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 

L  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 12 september 2014 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 29 juli 
2014 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 12 september 2014 
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,
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), De Vries-Leggedoor (CDA) (voorzitter), Lokin-Sassen (CDA), Backer 
(D66), Ganzevoort (GL) (vicevoorzitter), De Lange (OSF), Koole (PvdA), Sent (PvdA), Vlietstra 
(PvdA), Van Strien (PVV), Sörensen (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Bruijn (VVD), Gerkens (SP)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag 29 juli 2014 

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 juli 2014 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2015 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukx6e9yq1&ministerie=vgkflb6vsmv9 
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjlukytfigpt&ministerie=vgkflb6vsmv9 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 12 september 2014 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 
vestreken. 

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, 12 september 2014 

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 2014 is 
verstreken. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
J. Bussemaker 
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Rappelabele toezeggingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(rappel juli 2014) 

ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken 

T01501 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de kamer, naar 
aanleiding van vragen van de leden 
Linthorst en Kuiper, toe in 2014 het 
risicogericht toezicht te evalueren 
(uitgebreide steekproef) en aan de Kamer 
te zenden. 

[24-1-2012] Plenair debat 32 193 
Wijziging van de wet op 
onderwijstoezicht en enige 
andere wetten in verband met de 
invoering van geïntegreerd 
toezicht en de gewijzigde rol van 
de inspectie van het onderwijs 
bij het toezichtproces WOT 

De evaluatie neemt meer tijd in beslag dan 
vooraf werd aangenomen. De eindevaluatie 
zal uiterlijk vóór het zomerreces van 2015 
gereed zijn. 

01755 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. 

[18-6-2013] Wetsvoorstel 
Doelmatige Leerwegen (dossier 
33 187: wijziging van onder meer 
de wet educatie en beroepson-
derwijs) 

De genoemde onderwerpen worden 
meegenomen in de evaluatie van de wet. 
Deze evaluatie is in voorbereiding. 
Daarnaast zal de Minister deze onderwer-
pen bespreken met de MBO Raad. De Eerste 
Kamer wordt eind 2014 nader geïnformeerd 
over de evaluatie. 

T01756 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen en opmerkingen 
van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe 
de gevolgen van de bezuinigingen op de 
kenniscentra voor de aansluiting tussen 
opleiding en arbeidsmarkt te monitoren 
en maatregelen te nemen als het nodig is. 

[18-6-2013] Wetsvoorstel 
Doelmatige Leerwegen (dossier 
33 187: wijziging van onder meer 
de wet educatie en beroepson-
derwijs) 

Het voorstel tot wijziging van onder meer 
de Wet educatie en beroepsonderwijs 
inzake overgang van de wettelijke taken van 
kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsle-
ven naar de Samenwerkingsorganisatie 
beroepsonderwijs bedrijfsleven 
wordt op dit moment ter ondertekening 
aangeboden aan de Koning en zal voor 
Prinsjesdag 2014 naar de Tweede Kamer 
worden gezonden.

 
Rappelabele toezeggingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(rappel juli 2014) 

T01757 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 entreeop-
leidingen te monitoren en te bezien of 
herijking van het budget noodzakelijk is. 

[18-6-2013] Wetsvoorstel 
Doelmatige Leerwegen (dossier 
33 187: wijziging van onder meer 
de wet educatie en beroepson-
derwijs) 

In augustus 2014 is gestart met de 
entreeopleidingen en met het monitoren 
van de aantallen. 

T01758 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid 
Bruijn (VVD), toe het punt van het 
moment van invoering van de cascade en 
de gevolgen daarvan voor de rijksbegro-
ting mee te nemen bij het uitwerken van 
de definitieve algemene maatregel van 
bestuur, die naar de Eerste Kamer 
gestuurd wordt. 

[18-6-2013] Wetsvoorstel 
Doelmatige Leerwegen (dossier 
33 187: wijziging van onder meer 
de wet educatie en beroepson-
derwijs) 

Inzake het eerste punt: 
Het besluit waarin de bekostiging (met 
onder meer de cascade) is uitgewerkt ligt 
op dit moment voor advies bij de Raad van 
State. 
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T01760 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van vragen en opmerkingen 
van de leden Essers (CDA), Engels (D66), 
Ganzevoort (GroenLinks), Gerkens (SP), 
Koole (PvdA) en Kuiper (ChristenUnie), 
met betrekking tot collegegelddifferenti-
atie voor excellente opleidingen toe: 
1. een beleidskader voor excellente 
opleidingen te ontwikkelen en aan de 
Kamer toe te zenden; 
2. in dat beleidskader een marginale toets 
op te nemen op de onderbouwing van de 
extra kosten; 
3. als richtsnoer twee maal het wettelijk 
collegegeld te hanteren en dit met de 
sector te blijven bespreken en 
4. geen toestemming te geven voor 
collegegelddifferentiatie voordat er 
parlementaire duidelijkheid is over het 
sociaal leenstelsel. 

[9-7-2013] overleg Wetsvoorstel 
Kwaliteit in verscheidenheid 

De Minister beraadt zich nog op dit 
beleidskader in het licht van het akkoord 
over het studievoorschot. 

T01764 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen en opmerkingen 
van het lid Bruijn (VVD), toe de 
experimenteer-AMvB inzake promotiestu-
denten ook bij de Eerste Kamer voor te 
hangen. 

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

De experimenteer-AMvB inzake promotie-
studenten wordt eind 2014 bij de Tweede 
Kamer en Eerste Kamer voorgehangen.

 
Rappelabele toezeggingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(rappel juli 2014) 

T01765 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen en opmerkingen 
van de leden Essers (CDA) en Bruijn 
(VVD), toe 
1. de Kamer uiterlijk op 1 januari 2014 te 
informeren over de voortgang van de 
invoering van de studievoorlichting en 
2. de ministeriële regeling, bedoeld in 
artikel 7.15, tweede lid, van de WHW te 
zullen uitvaardigen indien instellingen 
geen adequate voorlichting hebben 
gerealiseerd per 1 mei 2014 en zij hier 
geen goede redenen voor kunnen geven. 

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

Met de update van Studie in Cijfers van 
zomer 2014 zijn alle bekostigde opleidingen 
binnen de bij de VSNU en Vereniging 
Hogescholen aangesloten instellingen 
voorzien van studiebijsluiters. Bij enkele 
opleidingen is besloten om die uit de 
publicatie terug te trekken, omdat er op de 
deelcriteria geen relevante gegevens te 
melden waren; soms omdat de opleidingen 
nog te nieuw waren, soms omdat het aantal 
respondenten in de gebruikte onderzoeken 
te laag was om te voldoen aan de kwali-
teitscriteria. 
Alle studiebijsluiters (beschikbaar voor 
voltijd-bachelor opleidingen) zijn zowel in 
het Nederlands als in een Engelse versie 
geleverd aan de HO-instellingen. De 
Nederlandse versies van de studiebijsluiters 
van de voltijdse bekostigde bachelors zijn te 
zien op www.studiekeuze123.nl, bij de 
opleidingen, onder het tabje «studie in 
cijfers». 

T01768 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid 
Ganzevoort (GroenLinks), toe het beleid 
van instellingen met betrekking tot 
instroommomenten te monitoren en 
daarover met de instellingen te spreken. 

[9-7-2013] overleg Wetsvoorstel 
Kwaliteit in verscheidenheid 

De Inspectie van het Onderwijs neemt dit 
mee in haar onderzoek naar selectie en 
toegankelijkheid in het hoger onderwijs. De 
uitkomst van dit onderzoek wordt begin 
2015 verwacht. De Eerste Kamer wordt 
daarna geïnformeerd. 

T01822 De Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van een vraag van 
het lid Bruijn (VVD), toe dat hij het tweede 
deel van het plan van aanpak voor Engels 
ook aan de Eerste Kamer zal doen 
toekomen. 

[3-12-2013] 33 157 Wijziging van 
diverse wetten in verband met 
de invoering van een centrale 
eindtoets en leerling- en 
onderwijsvolgsysteem primair 
onderwijs 

De Eerste Kamer ontvangt in september 
2014 een brief met informatie over de 
uitvoering van de toezegging.
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