
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2016–2017 

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 

A  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 4 november 2016 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 15 juli 
2016 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 4 november 2016 
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,
De Boer 

1 Samenstelling:
Nagel (50PLUS), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), De Vries-Leggedoor (CDA) (voorzitter), 
Beuving (PvdA), Ganzevoort (GL), Martens (CDA), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Bruijn (VVD), 
Gerkens (SP), Kops (PVV), Van Apeldoorn (SP), Atsma (CDA), Van Hattem (PVV), Köhler (SP), 
Krikke (VVD), Nooren (PvdA), Pijlman (D66), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), Schnabel (D66) 
(vice-voorzitter), Jorritsma-Lebbink (VVD), Klip-Martin (VVD), Sietsma (CU)
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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, 15 juli 2016 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse 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 2016 is verstreken. Daarbij treft u tevens, 
ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane 
toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2017 verloopt. Beide lijsten 
zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vk5rhpe8c2bg&ministerie=vgkflb6vsmv9 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vk5rhq09ym6b&ministerie=vgkflb6vsmv9 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 26 augustus 2016 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, 4 november 2016 

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 2016 is 
verstreken. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. Bussemaker 
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Toezeggingenrappel toezeggingen met einddatum verstreken op 
1 juli 2016  

ID EK Omschrijving Vindplaats Status 

T01755 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 

Zodra er op basis van de eerste evaluatie 
voorzien in 2017 meer te melden is worden de 
Eerste en Tweede Kamer hierover geïnfor-
meerd. 

T01763 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van vragen van de leden Essers 
(CDA) en Engels (D66), toe over twee 
studiejaren te bezien of de voorlichting en 
communicatie over de gelijkschakeling van 
titulatuur voor hbo en wo helder genoeg zijn. 
Tevens zegt zij toe over dit onderwerp te 
praten met andere partijen, waaronder 
werkgevers, teneinde verwarring te voorko-
men. 

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

De invoeringsdatum van de ministeriele 
Regeling titulatuur hoger onderwijs is 1 januari 
2014. De evaluatie van de communicatie over 
de nieuwe titulatuur vindt na twee studiejaren 
plaats. De Eerste Kamer zal in de tweede helft 
van 2016 worden geïnformeerd. 

T01767 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Koole 
(PvdA), toe dat bij de evaluatie in 2016 en bij 
de doorwerking van de prestatieafspraken de 
docent op de werkvloer wordt betrokken en 
dat zij tussendoor hierover met de VSNU en 
de Vereniging Hogescholen zal spreken. 

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

De hogescholen en universiteiten zijn onder 
meer in het kader van de midtermreview 
nadrukkelijk uitgenodigd docenten en 
studenten te betrekken bij het gesprek over de 
voortgang van de prestatieafspraken en de 
koers van de eigen instelling. Deze uitnodiging 
is ook gedaan met betrekking tot de eindbeoor-
deling van de prestatieafspraken. Ook bij de 
evaluatie in dit jaar, 2016, zal de doorwerking 
naar en betrokkenheid van docenten en 
studenten bij de prestatieafspraken een thema 
zijn. 

T01824 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Linthorst 
(PvdA), toe tussentijds te evalueren wat de 
effecten zijn van de wet op de kwaliteit van 
de schooladviezen en de definitieve plaatsing 
van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

[3-12-2013] Wijziging diverse 
wetten ivm invoering centrale 
eindtoets en leerling- en 
onder-wijsvolgsysteem 
primair onderwijs 

Bureau Oberon de opdracht verstrekt voor de 
evaluatie van de Wet Eindtoetsing PO. 
Onderdeel hiervan is de tussentijdse rappor-
tage (2016) over de overgang PO-VO. 
In januari of februari 2017 ontvangen beide 
Kamers een brief over de tussentijdse 
evaluatie. 
In januari/ februari 2019 volgt een brief naar 
beide Kamers over de eindevaluatie. 

T02055 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe de 
Eerste Kamer te betrekken bij het proces van 
monitoring van de effecten van de Wet 
studievoorschot hoger onderwijs, in het 
bijzonder voor wat betreft studie-uitval en 
extra-curriculaire activiteiten. 

[20-1-2014] 
Plenair debat over de Wet 
studievoorschot hoger 
onderwijs (34 035) 

De Eerste Kamer is voor het eerst over de 
uitvoering van de toezegging geïnformeerd 
met de Aanbieding van de eerste Monitorrap-
portage studievoorschot. 
De volgende monitorrapportage komt uit in het 
voorjaar van 2017. 

T02059 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Bruijn 
(VVD), toe de evaluatie van de loopbaanbege-
leiding in het mbo naar de Kamer te sturen. 

[20-1-2014] 
Plenair debat over de Wet 
studievoorschot hoger 
onderwijs (34 035) 

De Eerste en Tweede Kamer hebben hierover 
op 28 september 2016 een brief ontvangen. 
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ID EK Omschrijving Vindplaats Status 

T02061 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid 
Ganzevoort (GroenLinks), toe dat zij de 
gevolgen van het nieuwe stelsel kwalitatief 
gaat monitoren en haar reactie op de moties 
van de Tweede Kamer over monitoring ook 
naar de Eerste Kamer zal sturen. Zij betrekt 
ook de theologische ambtsopleidingen bij de 
monitoring. 

[20-1-2014] 
Plenair debat over de Wet 
studievoorschot hoger 
onderwijs (34 035) 

De Eerste Kamer is voor het eerst over de 
uitvoering van de toezegging geïnformeerd 
met de Aanbieding van de eerste Monitorrap-
portage studievoorschot. 
De volgende monitorrapportage komt uit in het 
voorjaar van 2017. 

T02064 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van opmerkingen van de leden 
Engels (D66), Ganzevoort (GroenLinks) en 
Gerkens (SP), toe het gesprek aan te gaan 
met de onderwijskoepel, de studentenbon-
den en de andere deskundigen over de 
verheldering en versterking van de rechtspo-
sitie van de student, in het bijzonder in de 
WHW. Ze komt daarop terug in de strategi-
sche agenda. 

[20-1-2014] 
Plenair debat over de Wet 
studievoorschot hoger 
onderwijs (34 035) 

Aan de toezegging is uitvoering gegeven met 
de brief aan de Eerste Kamer over de rechtspo-
sitie van studenten. 

T02067 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Bruijn 
(VVD), toe een ex ante raming van de 
macro-economische effecten van het 
wetsvoorstel en de effecten van de maatrege-
len op arbeid mee te nemen bij de wetsevalu-
atie. 

[20-1-2014] 
Plenair debat over de Wet 
studievoorschot hoger 
onderwijs (34 035) 

De effecten worden onderzocht bij de evaluatie 
van de Wet Studievoorschot. 
Dit is een doorlopende toezegging. 

T02152 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een opmerking van het lid 
Pijlman (D66, toe de motie-Pijlman c.s. mee 
te nemen als onderdeel van de beleidsreactie 
op het definitieve advies van het Platform 
Onderwijs 2032. 

[22-9-2015] Wetsvoorstel 
Aanbieden van Onderwijstijd 
in de Engelse, Duitse of 
Franse Taal voor het Primair 
Onderwijs 

In de beleidsreactie op het advies van het 
platform 2032 van 23-1-2016, Kamerstuk 31 293 
nr. 278 is conform de toezegging ingegaan op 
de positie van het Engels in het po en vo. 
Verder wordt deze motie meegenomen in de 
verdiepingsfase van Onderwijs2032. In het 
vervolgtraject van Onderwijs 2032 zal nader 
worden ingegaan op de eventuele gevolgen 
voor de professionalisering van docenten. De 
resultaten van de verdiepingsfase zullen in 
november 2016 aan de Eerste Kamer worden 
gezonden. 

T02160 De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een opmerking van het lid De Graaf 
(D66), toe nog eens na te denken over een 
andere procedure voor de aankoop van 
kunstwerken. 

[6-10-2015] Debat over 
huwelijksportretten schilde-
rijen van Rembrandt Maerten 
Soolmans en Oopjen Coppit 

De Eerste Kamer heeft op 24 oktober 2016 een 
brief ontvangen over de uitvoering van de 
toezegging. 

T02210 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen van de leden Schnabel 
(D66), Sent (PvdA), Lintmeijer (GroenLinks) 
en Ten Hoeve (OSF), toe een verkenning uit te 
voeren naar benoemingen in de publieke 
mediasector (NPO, RPO, NOS, NTR, Ster, 
Commissariaat voor de Media en Stimule-
ringsfonds voor de Journalistiek). Hij zal 
daarbij de mogelijkheid van coöptatie 
onderzoeken, inzichten van internationale 
organisaties zoals de Raad van Europa en 
van domeinexperts betrekken en ook naar 
incompatibiliteiten te kijken. De verkenning 
wordt naar de Kamers gestuurd en de 
aanpassingen die eruit voorvloeien worden 
zo spoedig mogelijk in een wetsvoorstel 
opgenomen. 

[1-3-2016] voortzetting 
Mediadebat 

De verkenning naar benoemingen is gestart en 
wordt naar verwachting eind oktober 2016 
afgerond. De resultaten en een beleidsreactie 
worden voor de behandeling van de Mediabe-
groting op 28 november 2016 in de Tweede 
Kamer aan beide Kamers gestuurd. 
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ID EK Omschrijving Vindplaats Status 

T02217 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Schalk 
(SGP), toe te onderzoeken hoe de Kijkwijzer 
van het NICAM ook kan worden toegepast op 
reclame-uitingen op alle platforms (radio, 
televisie en internet) en de Kamer ruim voor 
de zomer verder te informeren over de wijze 
waarop de Ster kan aansluiten bij de 
Kijkwijzer. 

[1-3-2016] voortzetting 
Mediadebat 

De brief over de Kijkwijzer is op 5 september 
2016 naar de Kamer gestuurd. 

T02219 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen van de leden Atsma 
(CDA) en Ten Hoeve (OSF), toe bij de 
benoeming van de eerste raad van toezicht 
van de RPO het voorstel van de benoemings-
adviescommissie integraal over te nemen. 

[1-3-2016] voortzetting 
Mediadebat 

De oprichting van de stichting is inmiddels een 
feit en de aanwijzing als RPO heeft plaatsge-
vonden met ingang van 31 mei 2016. De 
voordracht voor benoeming van de leden van 
de raad van toezicht is aan de Koning 
gezonden. Bij de voordracht heeft de Staatsse-
cretaris conform zijn toezegging (brief van 
12 februari 2016, Kamerstukken I, 2015/16, 
34 264, H) het advies van de benoemingsad-
viescommissie integraal overgenomen. 

T02224 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen en opmerkingen van 
de leden Atsma (CDA), Schnabel (D66), Sent 
(PvdA), Bikker (ChristenUnie) en Ten Hoeve 
(OSF), toe de waarborgen in de motie-Ten 
Hoeve c.s. – onder meer een mediaraad voor 
Fryslân, instemmingsrecht bij het benoemen 
van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân, 
zwaarwegend advies bij de middelenverstrek-
king aan Omrop Fryslân – uit te werken in het 
regiowetsvoorstel en in de nieuwe bestuurs-
afspraken tussen Rijk en Provincie Friesland 

[1-3-2016] voortzetting 
Mediadebat 

Het parlement is op 2 september geïnformeerd 
over de stand van zaken wetsvoorstel 
modernisering regionale publieke omroep: het 
wetsvoorstel wordt nu nog niet aan het 
parlement voorgelegd. Voor een grote transitie 
is de steun van de partijen nodig die deze 
verandering gaan uitvoeren. In de komende 
periode wordt verder vormgegeven van de 
wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de 
regionale omroepen ondersteunen bij de 
uitvoering van het plan en de wet. 

T02225 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Bikker 
(ChristenUnie), toe het wetsvoorstel over de 
modernisering van de regionale publieke 
omroep vóór het zomerreces bij de Tweede 
Kamer in te dienen, behoudens onvoorziene 
omstandigheden. De Staatssecretaris 
verzekert dat er intensief overleg zal zijn 
tussen OCW, stichting ROOS, het IPO en 
andere betrokken partijen. 

[1-3-2016] voortzetting 
Mediadebat 

Het parlement is op 2 september geïnformeerd 
over de stand van zaken wetsvoorstel 
modernisering regionale publieke omroep: het 
wetsvoorstel wordt nu nog niet aan het 
parlement voorgelegd. Voor een grote transitie 
is de steun van de partijen nodig die deze 
verandering gaan uitvoeren. In de komende 
periode wordt verder vormgegeven van de 
wettelijke kaders die de RPO, ROOS en de 
regionale omroepen ondersteunen bij de 
uitvoering van het plan en de wet. 

T02244 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap zegt de Kamer, naar 
aanleiding van vragen van de leden De 
Vries-Leggedoor (CDA) en Nooren (PvdA), toe 
vóór het zomerreces een inventarisatie en 
evaluatie van de deugdelijkheidseisen naar 
de beide Kamers te sturen. 

[1-3-2016] Initiatiefvoorstel-
Bisschop, Van Meenen en 
Rog: Doeltreffender regeling 
van het onderwijstoezicht 

Aan de toezegging is uitvoering gegeven met 
de brief van 18 augustus 2016 «Evaluatie van 
de deugdelijkheidseisen» aan de Eerste Kamer.
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