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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 10 juli 
2018 een brief gestuurd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media inzake de toezeggingen die door de bewindsper-
sonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

De Minister heeft op 31 augustus 2018 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,
Bergman 

1 Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), De Vries-Leggedoor (CDA) (voorzitter), Ganzevoort (GL), 
Martens (CDA), Van Strien (PVV), P. van Dijk (PVV), Bruijn (VVD), Gerkens (SP), Van Apeldoorn 
(SP), Atsma (CDA), Van Hattem (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Köhler (SP), Nooren (PvdA), 
Pijlman (D66), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), Schnabel (D66) (vicevoorzitter), Bikker (CU), 
Klip-Martin (VVD), Sini (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Van 
Zandbrink (PvdA).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 

Den Haag, 10 juli 2018 

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 2018 is verstreken. De lijst is terug te 
vinden via de volgende link: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vkpwgsqhkzyv&ministerie=vkjhlwj557kf 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 31 augustus 2018 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. 

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 VOOR BASIS- EN VOORTGEZET 
ONDERWIJS EN MEDIA  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 31 augustus 2018 

Hierbij zend ik u mijn reactie op het halfjaarlijkse overzicht van 
openstaande en deels voldane toezeggingen gedaan aan uw Kamer. 

Uw brief met kenmerk 16341011u werd mij toegezonden op 10 juli 2018. 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob 
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Reactie van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media op openstaande of deels voldane toezeggingen met een 
einddatum op 1 juli 2018.  

Toezeggingen met rappeltermijn tot 02-07-18. 

Toezegging Visie op gebruik Engels (34 031) (T02152) 

In de beleidsreactie op het advies van het platform 2032 van 23-1-2016 is 
conform de toezegging ingegaan op de positie van het Engels in het 
primair en voorgezet onderwijs. In het vervolg van de curriculum-
herziening Curriculum.nu en de beleidsreactie hierop wordt nader 
ingegaan op de eventuele gevolgen voor de professionalisering van 
docenten. De resultaten van de op dit moment lopende ontwikkelfase 
worden in het voorjaar van 2019 verwacht. 

Toezegging Redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34 264) 
(T02223) 

De Eerste Kamer wordt over de toezegging geïnformeerd met de brief 
Mediabegroting 2019 in november 2018. 

Toezegging Positie Omrop Fryslân (34 264) (T02224) 

Afgedaan. Staatscourant 68855 van 16 december 2016. 

Toezegging Overnemen Motie Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale 
publieke omroepen(34 459) (T02372) 

De Eerste Kamer is op 2 september 2016, met Kamerstuknummer 
34 264 T, geïnformeerd over de stand van zaken wetsvoorstel moderni-
sering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de voormalig 
Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nog niet aan de 
Kamer wordt voorgelegd. Er is nu geen voornemen om het wetsvoorstel 
alsnog in te dienen.
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