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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 7 december 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35000 VIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD. 

Tegen: PvdD en DENK. 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 

Artikel 11 Studiefinanciering  

10 (Van den Hul) over de subsidie voor praktijkleren.  

  

Voor de toekomst van Nederland moeten we onze jonge mensen het best mogelijke 

onderwijs bieden. Leerbanen zijn daarbij ontzettend belangrijk. MBO-leerlingen worden 

daar voorbereid op een vak. De lassers, verpleegkundigen en monteurs van de toekomst 

leren de fijne kneepjes op de werkvloer. Op deze leerbanen staat een bezuiniging gepland, 

die ten koste zou gaan van tienduizenden leerplekken. Dat mag niet gebeuren.  

De Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen unaniem uitgesproken dat 

de geplande bezuiniging op leerbanen van tafel moet met het aannemen van de motie 

Asscher c.s. (Kamerstukken II 2018/19, 35 000, nr. 23).  



 

 datum 7 december 2018 

 blad 2 

 

 

Dit amendement geeft uitvoering aan die motie. Het amendement voorziet in een 

verhoging van de middelen voor praktijkleren met € 19,5 miljoen. Ter dekking wordt het 

budget voor OV-bedrijven met € 19,5 miljoen verlaagd. Om te voorkomen dat dit ertoe 

leidt dat OV-bedrijven worden gekort, wordt de OCW-begroting in 2018 met € 19,5 miljoen 

verhoogd op artikel 11 studiefinanciering zodat er een vooruitbetaling kan worden gedaan 

aan de OV-bedrijven. Dit zal worden geregeld in de tweede suppletoire begroting 2018. 

Met dit amendement wordt voorkomen dat tienduizenden leerbanen verdwijnen. Daarmee 

zetten we in op de toekomst van onze jongeren. En zorgen we dat we ook in de toekomst 

zeker kunnen zijn van goede vakmensen. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

Artikel 1 Primair onderwijs 

24  42 (Bruins en Rog) over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum 

GVO/HVO. 

 

Dankzij initiatiefwetgeving van de leden Rog (CDA), Voordewind (ChristenUnie) en Ypma 

(PvdA) is geregeld dat het aanbod van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs op openbare scholen geborgd wordt en van structurele middelen wordt 

voorzien. Ondergetekenden vinden het van belang dat het subsidiebedrag voor het 

Dienstencentrum GVO/HVO toereikend en realistisch is. Op basis van de door het 

Dienstencentrum gepresenteerde begroting stellen zij daarom voor om het subsidiebedrag 

voor 2019 met 250.000 euro te verhogen. Dit geld kan benut worden om de 

arbeidsvoorwaarden van de docenten goed te regelen. Dit amendement wordt gedekt uit 

het niet-juridisch verplichte deel van artikel 1, namelijk uit de post subsidies (Humanistisch 

vormend en godsdienstonderwijs). Het gaat hier om middelen die reeds op deze post 

geboekt waren, maar die zonder dit amendement niet beschikbaar zouden zijn gekomen 

voor het Dienstencentrum GVO/HVO. 

Aangenomen: Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 

38  115 (Rog c.s.) over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom. 

 

Dit amendement beoogt een meerjarig budget beschikbaar te stellen voor de regio-aanpak 

voor het lerarentekort en extra zij-instroom. In het AO Leraren heeft Minister Slob gemeld 

hier voor 2019 een bedrag voor vrij te spelen. In het kader van het oplossen van het 

lerarentekort is het stimuleren van de zij-instroom een belangrijk instrument. Daarvoor is 

het echter nodig om dit budget ook na 2019 meerjarig en dus structureel beschikbaar te 

stellen. Het lerarentekort zal immers niet in een jaar worden opgelost en bovendien is de 

belangstelling voor de regeling vanuit potentiële zij-instromers groot en. Het budget 

structureel beschikbaar stellen zal zorgen voor de zeer benodigde extra zij-instromers. 

 

Met dit amendement wordt structureel € 13 mln beschikbaar gesteld voor de regioaanpak 

en wordt het plafond van de regeling zij-instroom voor de jaren 2019 en verder op het 

niveau van 2018 (€ 17.2 mln) gebracht om zo de te verwachten aanvragen voor zij-

instroom PO tegemoet te komen.  
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Voor de zij-instroom betekent dit een verhoging van € 9,2 mln in 2019 en voor de jaren 

2020 en verder (structureel) een verhoging van € 13,2 mln. De dekking voor dit 

amendement wordt gevonden door structurele verlaging van het budget van de 

Lerarenbeurs, gezien de onderuitputting van de afgelopen jaren op dat budget. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

18 (Van den Hul en Westerveld) over 300 miljoen extra investeren in het verkleinen van de 

loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs. 

 

Ieder kind moet zeker kunnen zijn van een goede leraar voor de klas. Dat er nu sprake is 

van een lerarentekort, doet daar afbreuk aan. In het primair onderwijs is het lerarentekort 

nog ernstiger dan in het voortgezet onderwijs en dat de loonkloof tussen primair en 

voortgezet onderwijs is mede oorzaak daarvan. Dit is niet alleen slecht voor de kinderen 

die in het primair onderwijs de gevolgen ondervinden van het lerarentekort, maar tevens 

onrechtvaardig voor de leraren in het primair onderwijs, die werk doen dat op zijn eigen 

wijze zwaar werk vormt. In totaal zou er 600 miljoen euro nodig zijn om deze loonkloof te 

dichten. 

Dit amendement beoogt dat als eerste stap 300 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in 

het verkleinen van de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Dit 

wordt gedekt door per 1 januari 2019 de bankenbelasting te verhogen (van 0,044% naar 

0,072% voor kortlopende schulden en van 0,022% naar 0,036% voor langlopende 

schulden). 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en FvD. 

 

Artikel 6 Hoger Beroepsonderwijs 

Artikel 7 Wetenschappelijk Onderwijs 

21 (Özdil c.s.) over het schrappen van de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van 19,5 

miljoen.  

 

Dit amendement regelt dat de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van € 19,5 miljoen 

teniet wordt gedaan. Hoger onderwijsinstellingen hebben afgelopen twee decennia de 

bekostiging per student fors zien dalen. Dit amendement tracht een verdere daling te 

voorkomen. Dit amendement wordt gedekt uit de verhoging van het tarief van de 

innovatiebox. Zie het daartoe ingediende amendement op het Pakket Belastingplan 2019 

(Kamerstukken II 2018/19, 35 028). 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK. 

 

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid 

22 (Özdil en Snels) over 10 miljoen investeren in het pilotprogramma 'Industrial 

Doctorates'. 
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Dit amendement regelt dat het pilotprogramma «Industrial Doctorates» structureel en 

geïntensiveerd wordt. Door de toekenning van 10 miljoen euro kunnen jaarlijks 45 tot 50 

promovendi onderzoek verrichten bij zowel een kennisinstelling als in het bedrijfsleven. 

Binnen dit programma gaat speciale aandacht naar samenwerking van wetenschappelijk 

onderzoek en de toepassing daarvan binnen het mkb. Dit amendement wordt gedekt uit de 

verhoging van het tarief van de innovatiebox. Zie het daartoe ingedien-de amendement op 

het Pakket Belastingplan 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35 028). 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK. 

 

Artikel 1 Primair onderwijs 

14 (Kwint en Van Nispen) over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs. 

 

Indieners van dit amendement beogen extra te investeren in het onderwijs, met als doel 

meer en beter bewegingsonderwijs te financieren, ter dekking van het initiatiefwetsvoorstel 

tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ter 

invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum 

aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (Kamer-dossier 34 420). De kosten 

van dat wetsvoorstel, waarmee 3 uur gym van een (ALO-opgeleide) vakleerkracht op 

basisscholen de norm wordt, lopen jaarlijks op en worden geraamd op structureel 275,4 

miljoen euro. Zie de regel «Personeelslasten vakleerkrachten» in tabel 5.7 van het 

onderzoek «Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten» van Regioplan en het Mulier 

Instituut. Dekking van dit amendement vindt plaats door middels een amendement bij de 

SZW-begroting (Kamerdossier 35 000 XV) het lage-inkomensvoordeel met 32,2 miljoen 

euro te verlagen. 

Verworpen. Voor: SP en 50PLUS. 

 

Artikel 1 Primair onderwijs 

17 (Kwint) over het dichten van de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet 

onderwijs. 

 

Dit indiener van dit amendement beoogt structureel een bedrag van 530 miljoen euro per 

jaar extra te investeren in het primair onderwijs, om de loonkloof tussen leraren in het 

primair onderwijs en leraren in het voortgezet onderwijs te dichten. Op deze manier 

kunnen docenten in het primair en het voortgezet onderwijs in de toekomst rekenen op 

een gelijke beloning.  

 

De kosten worden gedekt door een verhoging van het hoogste tarief van de 

vennootschapsbelasting. Een goed opgeleide beroepsbevolking wordt door deskundigen 

gezien als een belangrijke factor die bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat in dit 

land. Door een bescheiden verhoging van de vennootschapsbelasting dragen bedrijven op 

deze manier bij aan een goed opgeleide beroepsbevolking, waar zij zelf op hun beurt ook 

weer van mee profiteren. Daarvoor is naast dit amendement, ook een amendement 

ingediend bij het voorgestelde pakket Belastingplan 2019. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK. 
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Artikel 1 Primair onderwijs 

Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 

19 (Westerveld en Van den Hul) over de zijinstroom van conciërges. 

 

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Leraren geven aan dat juist taken die niet direct bij 

het lesgeven horen veel tijd kosten. Met dit amendement willen de indieners dat meer 

mensen als conciërge werkzaam worden op basisscholen. Dankzij een grotere inzet van 

conciërges wordt de werkdruk op scholen verlaagd en komen leerkrachten en ander 

personeel meer aan hun kerntaken toe. Tegelijkertijd is dit een manier om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan een baan te komen. Om dit te 

bewerkstelligen wordt er met dit amendement 2 miljoen euro toegevoegd aan de 

subsidieregeling voor zijinstromers. Via deze regeling die nu geldt voor het primair en 

voortgezet onderwijs en het mbo, kunnen scholen tot 20.000 euro subsidie aanvragen voor 

scholing en begeleiding van startende leraren. De indieners willen met dit amendement 2 

miljoen euro toevoegen aan deze subsidieregeling en de regeling vervolgens ook 

toegankelijk maken voor conciërges in het basisonderwijs. Op deze manier kunnen 

minimaal 100 scholen subsidie aanvragen voor de begeleiding en omscholing van mensen 

tot conciërge. De dekking wordt gevonden in de middelen die zijn begroot voor nog nader 

in te vullen subsidies inzake het primair onderwijs. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD.  

 

Artikel 1 Primair onderwijs 

23  119 (Bisschop ter vervanging van nr. 23 over vijfhonderdduizend euro extra subsidie 

voor het Dienstencentrum GVO en HVO. 

 

Met de Wet van 6 juni 2017 inzake godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs is 

voorzien in het recht op gelijkwaardige bekostiging van dit onderwijs met het reguliere 

onderwijs. Om ten minste de salarissen van het onderwijspersoneel op gelijkwaardige wijze 

te kunnen betalen dient de subsidie aan Dienstencentrum GVO en HVO verhoogd te 

worden met 500.000 euro. Dit amendement voorziet daarin. De verhoging van de 

bekostiging wordt gedekt uit het niet-juridisch verplichte deel van artikel 1. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en de SGP. 

 

Artikel 3 Voortgezet onderwijs 

16 (Kwint) over 3 miljoen euro voor het verder professionaliseren van de leerkracht via de 

vakverenigingen. 

 

Dit amendement beoogt 3 miljoen euro vrij te maken voor een nieuwe subsidieregeling, op 

grond waarvan vakverenigingen beter kunnen worden ondersteund in het kader van de 

professionalisering van leraren. Het bedrag wordt gedekt door de middelen die scholen in 

het voortgezet onderwijs vanuit de prestatiebox ontvangen, te verlagen.  

 

Een van de doelen van de prestatiebox is het verder professionaliseren van de leerkracht. 

Echter, op dit moment gebeurt deze professionalisering alleen via de scholen. In het 

voortgezet onderwijs is het volgens de indiener ook van belang om deze professionalisering 

voor de vakdocenten via de vakverenigingen te faciliteren.  
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Indiener wil daar een klein percentage (rond de 1%) van de totale prestatiebox voortgezet 

onderwijs voor gebruiken. Vakverenigingen worden op deze manier in staat gesteld om 

ondersteuning in dienst te nemen, die de verdere professionalisering van vakdocenten kan 

vormgeven. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS. 


