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34 485 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging 
samenhangende met de Voorjaarsnota) 

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR 
EN WETENSCHAP 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 juli 2016 

Het amendement van het lid Van Meenen (Kamerstuk 34 485 VIII, nr. 4) 
verhoogt artikel 01 Primair onderwijs met € 8 miljoen en artikel 03 
Voortgezet onderwijs met 8 miljoen, om het onderwijs aan vluchtelingen-
kinderen sneller te kunnen organiseren. 

Het is belangrijk dat kinderen van asielzoekers zo snel mogelijk naar 
school gaan. In het najaar van 2015 waren de aantallen asielzoekers die 
naar Nederland kwamen zo groot dat locaties voor crisisopvang en 
noodopvang nodig waren. Op deze locaties waren geen onderwijsvoorzie-
ningen. Er moest in korte tijd worden gezorgd voor uitbreiding van de 
onderwijscapaciteit bij bestaande centra en voor nieuwe voorzieningen bij 
nieuwe centra. Het kost tijd om te zorgen voor extra huisvesting en 
inventaris voor onderwijs, personeel te werven en te voorzien in leermid-
delen. De tijd om dat te regelen wordt niet korter als er meer geld 
voorhanden is. Daarom wordt het amendement ontraden. 

Het amendement van het lid Grashoff (Tweede Kamer 34 485 VIII, nr. 5) 
verhoogt artikel 01 Primair onderwijs met € 8 miljoen, om vanaf 
1 augustus 2016 te kunnen starten met een tweede jaar aanvullende 
bekostiging. In mijn brief van 17 juni 2016 heb ik aangegeven dat ik bij de 
besluitvorming over de begroting 2017 zal bezien hoe ik middelen kan 
vrijmaken voor een tweede jaar aanvullende bekostiging.1 Dit 
amendement heeft geen concreet dekkingsvoorstel en wordt daarom 
ontraden. 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
S. Dekker

1 Kamerstukken II 2015/16, 34 334, nr. 21.
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