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De leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA danken de regering 
voor de beantwoording van de vragen in het voorlopig verslag. Over het 
begrip «bijzondere omstandigheden» en de toewijzing van middelen 
hebben zij nog een enkele onbeantwoorde vraag. 

In het voorlopig verslag hebben deze leden een aantal situaties geschetst 
waarin het voorliggende wetsvoorstel mogelijk van betekenis zou kunnen 
worden: het Techniekpact, het lerarentekort en de fluctuerende vraag van 
de arbeidsmarkt. Onevenredige gevolgen van het Techniekpact zullen 
blijkens de beantwoording wel gefinancierd kunnen worden met de 
aanvullende middelen, de gevolgen van het lerarentekort niet, aangezien 
hier andere maatregelen voor genomen worden. Kan de regering een 
sluitende definitie verschaffen van het begrip «bijzondere omstandig-
heden»? Impliceert dat begrip als zodanig dat er geen andere maatregelen 
(kunnen) worden genomen? Kunnen negatieve financiële gevolgen van 
bijvoorbeeld de coronacrisis ook worden ondervangen met de aanvul-
lende middelen van dit wetsvoorstel of is dat juist niet de bedoeling? Is 
met het Techniekpact niet nadrukkelijk ingezet op een toename van het 
aantal leerlingen, en wordt de bekostiging niet afgestemd op het aantal 
leerlingen, zodat dit nauwelijks onverwacht is, terwijl het lerarentekort 
nadrukkelijk geen doel van het regeringsbeleid is? Wat is de dragende 
grond voor het onderscheid in het begrip «bijzondere omstandigheden» 
waardoor het ene wel kan kwalificeren en het andere niet? 
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De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet met belang-
stelling uit naar de nadere memorie van antwoord en ontvangt deze graag 
binnen vier weken na vaststelling van dit nader voorlopig verslag. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap,
Bikker 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap,
Bergman
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