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Betreffende wetsvoorstel:
35650 VIII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 17 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Verworpen amendement
Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
3  4 (Kwint en Alkaya) over extra middelen voor de lerarenbeurs.
Met dit amendement beogen de indieners de politieke impasse die ontstaan is na de
eerdere korting op de lerarenbeurs te doorbreken. Waar het belang van professionalisering
van docenten breed gedeeld wordt, heeft de politieke ingreep ertoe geleid dat dit jaar vele
docenten zagen dat hun aanvraag voor de lerarenbeurs werd afgewezen, omdat het budget
op was. Door dit amendement laten Kamer en kabinet zien komend jaar extra budget
beschikbaar te willen stellen, waardoor begin 2021 begonnen kan worden met het alsnog
toekennen van eerder afgewezen aanvragen.
De indieners stellen voor om eenmalig € 33,2 miljoen uit de meevaller op de begroting van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via de eindejaarsmarge toe te voegen
aan de post voor de Lerarenbeurs 2021.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Hiermee maken indieners het mogelijk om alsnog de lerarenbeurzen toe te kennen en
professionalisering van leraren aan te moedigen en te bevorderen.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen,
DENK, SGP en PVV.

