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34 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 

G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 15 april 2015 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 3 februari 
2015 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 14 april 2015 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) (vice-voorzitter), 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 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Den Haag, 3 februari 2015 

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

Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjqzfp1uezz8&ministerie=vgkflb6vsmv9 
Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vjqzfpo456c7&ministerie=vgkflb6vsmv9 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 13 maart 2015 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. 

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, 14 april 2015 

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 januari 2015 
is verstreken. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker 
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Rappelabele toezeggingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (rappel februari 2015) 

ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken 

T01817 De Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van een 
opmerking van het lid Vlietstra (PvdA), 
toe het gesprek aan te gaan met ROOS 
over de problemen van de kleinere 
regionale omroepen. 

[10-12-2013] Debat wijziging 
van onder meer de Mediawet 
2008 in verband met onder 
meer aanpassing van de 
rijksmediabijdrage en 
overheveling van het budget 
voor de bekostiging van de 
regionale omroepen van het 
provinciefonds naar de 
mediabegroting 

Aan de toezegging is voldaan met toezending van de 
brief Toekomst van het publieke mediabestel d.d. 
21 november 2014, met daarin aanbieding «Toekomst-
visie publiek mediabestel», zijnde afschrift van brief 
Tweede Kamer d.d. 14-10-2014; Kamerstuk 32 827, 
nr. 67, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/Kamerstukken/2014/11/21/kamerbrief-over-
toekomst-publieke-mediabestel.html 

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 
rijksbegroting mee te nemen bij het 
uitwerken van de definitieve algemene 
maatregelen van bestuur, die naar de 
Eerste Kamer gestuurd wordt. 

[18-6-2013] Wetsvoorstel 
Doelmatige Leerwegen 

Het (blanco) advies van de Raad van State op het 
besluit waarin de bekostiging is uitgewerkt, is op 
13 november 2013 ontvangen. Daarna is het besluit 
van 17 maart 2014, nr. 2013002196 tot wijziging van 
onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB etc.» aan de 
Eerste Kamer (en de Tweede Kamer) gezonden voor 
de verplichte nahang (Kamerstuk 33 908, nr. A). Met 
het koninklijk besluit van 21 mei 2014 (Staats-
blad 2014, 186) is het besluit per 1 augustus 2014 in 
werking getreden. De passage over de Financiële 
gevolgen voor de Rijksbegroting in de toelichting 
maakt daar nog steeds deel van uit. 
Op grond van bovenstaande informatie wordt de 
Eerste Kamer vriendelijk verzocht deze toezegging van 
de lijst met openstaande toezeggingen af te voeren. 

T01755 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van vragen 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 

De genoemde onderwerpen worden meegenomen in 
de evaluatie van de wet. Deze evaluatie is in voorbe-
reiding. Daarnaast zal de Minister deze onderwerpen 
bespreken met de MBO Raad. De Eerste Kamer wordt 
in de loop van 2015 nader geïnformeerd over de 
evaluatie. 

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 
collegegelddifferentiatie 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 college-
gelddifferentiatie voordat er parlemen-
taire duidelijkheid is over het sociaal 
leenstelsel. 

[9-7-2013] overleg Wetsvoor-
stel Kwaliteit in verscheiden-
heid 

Er kan geen toestemming worden gegeven voor 
collegegelddifferentiatie voordat het beleidskader naar 
de Eerste Kamer is gestuurd. De Minister beraadt zich 
nog op dit beleidskader in het licht van het akkoord 
over het studievoorschot. 
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ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken 

T01570 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen van de leden 
Flierman (CDA), Ganzevoort (Groen-
Links), Kuiper (ChristenUnie) en de 
Lange (OSF) toe om (1) het ECPO te 
verzoeken de tijdens het debat 
genoemde wensen van de Kamer – 
waaronder het invoeringstraject – mee 
te nemen in het evaluatiekader, (2) het 
evaluatiekader aan de Kamer te sturen, 
(3) het passend onderwijs te evalueren 
en een halfjaarlijkse monitor aan de 
Kamer te zenden, alsmede (4) de 
wetgeving aan te passen indien dit 
nodig blijkt uit de evaluatie en/of 
monitoring. 

[2-10-2012] Passend Onderwijs 
Herziening organisatie en 
financiering in het funderend 
onderwijs en in het middelbaar 
beroepsonderwijs (passend 
onderwijs) onder nummer 
33.106 + Kwaliteitsverbetering 
van het speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs onder 
nummer 32.812. 

De eerstvolgende voortgangsrapportage Passend 
Onderwijs komt uit in juni 2015. 
Het langetermijnprogramma zit inmiddels in de laatste 
fase van aanbesteding. De onderzoekers zullen via het 
Nationaal Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) 
binnenkort de verdere planning bekend maken. Meer 
informatie is te vinden op http://www.nro.nl/
onderzoeksprojecten/ programma-evaluatie-passend-
onderwijs-2014–2020/. 

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

[24-1-2012] Plenair debat 32193 
Wijziging van de wet op 
onderwijstoezicht en enige 
andere wetten ivm de 
invoering van geint. toezicht 
en de gewijzigde rol van de 
inspectie vh onderwijs bij het 
toezichtproces WOT 

De evaluatie neemt meer tijd in beslag 
dan vooraf werd aangenomen. 
De eindevaluatie zal in ieder geval vóór het zomerre-
ces van 2015 gereed zijn. 

T01972 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van vragen van de leden 
Ganzevoort (GroenLinks) en Sylvester 
(PvdA) toe om 1. de Raad voor Cultuur 
een risicoanalyse te laten maken naar 
witte vlekken in de culturele basisinfra-
structuur; 2. de Eerste Kamer een brief 
te sturen over de te volgen procedure. 

[10-6-2014] Mondeling overleg 
met EK over de gevolgen 
cultuurbezuinigingen voor de 
cultuursector 

De Minister heeft de Raad voor Cultuur om advies 
gevraagd over de Wittevlekkenanalyse. 
De raad kwam op 8 april 2015 met zijn advies. 
De Minister zal kort daarna haar beleidsreactie naar 
beide Kamers zenden. 

T01412 De Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste 
Kamer, naar aanleiding van vragen van 
het lid Meindertsma (PvdA), toe om met 
alle betrokken partijen normen te 
ontwikkelen waaraan cultuurhistorisch 
onderzoek moet voldoen en dat hij deze 
normen een zodanige plaats in het 
bestel zal geven dat deze het meest 
effectief zijn. Zodra deze normen 
gereed zijn, zal de Staatssecretaris 
beide Kamers informeren. Tevens zegt 
de Staatssecretaris toe dat hij zal 
monitoren op welke wijze gemeenten 
omgaan met de cultuurhistorie in 
bestemmingsplannen. De Eerste Kamer 
zal drie jaar na het verschijnen van de 
nulmeting «Verantwoord modernise-
ren», worden geïnformeerd over het 
effect van het beleid en of er verbeterin-
gen nodig zijn. 

[27-5-2011] Reactie op de 
motie van het lid Meindertsma 
c.s. over normen en cultuurhis-
torisch onderzoek 

Aan één deel van de toezegging is voldaan. Het 
rapport over normen cultuurhistorisch onderzoek is op 
31 januari 2013 aangeboden aan de Eerste Kamer 
(Kamerstuk 32 433, nr. I) en Tweede Kamer (kamerstuk 
32 156, nr. 43). 
Het tweede deel van de toezegging (vervolg op 
nulmeting Verantwoord moderniseren) staat nog 
open. Deze rapportage komt terug in de Erfgoedbalans 
die uitkomt in 2016. 
Verzoek om, gezien het bovenstaande, de einddatum 
aan te passen naar 31 december 2016. 

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 Wetsvoor-
stel Kwaliteit in verscheiden-
heid 

Op 2 juli 2013 is er een brief over de prestatieafspra-
ken met daarbij de inventarisatie instroommomenten 
masteropleidingen aan de Tweede Kamer verzonden 
(Kamerstuk 31 288, nr. 347). De inventarisatie is door 
de VSNU uitgevoerd. Hierover zal opnieuw met de 
VSNU worden gesproken. 
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ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken 

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

[9-7-2013] overleg Wetsvoor-
stel Kwaliteit in verscheiden-
heid 

De experimenteer-AMvB inzake promotiestudenten is 
op 10 februari 2015 aan beide Kamers aangeboden. 
Aangeboden op die datum aan de Eerste Kamer met 
brief Aanbieding van het Ontwerpbesluit houdende 
bepalingen voor een experiment met het oog op 
verbetering van de toegankelijkheid en de doelmatig-
heid van het hoger onderwijs door invoering van 
promotieonderwijs (Besluit experiment promotieon-
derwijs), Kamerstuk 33 519, nr. J). 
Op grond van bovenstaande informatie wordt de 
Eerste Kamer vriendelijk verzocht deze toezegging van 
de lijst met openstaande toezeggingen af te voeren. 

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 
entreeopleidingen te monitoren en te 
bezien of herijking van het budget 
noodzakelijk is. 

[18-6-2013] Wetsvoorstel 
Doelmatige Leerwegen 

In augustus 2014 is gestart met de entreeopleidingen 
en met het monitoren van de aantallen. Een dergelijke 
monitor kan op zijn vroegst in april 2015 de eerste 
gegevens over de inschrijvingen in de entreeopleidin-
gen leveren. 

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] Centrale eindtoets 
en leerling- en onderwijsvolg-
systeem primair onderwijs 

Deze toezegging loopt mee in het traject van het 
toekomstgericht funderend onderwijs (curriculum)/ 
«Onderwijs 2032».
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