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 aan De leden van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
 

 
 datum 4 december 2019 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
35300 VIII 
 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
Tegen: SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FvD en Van kooten-Arissen. 
 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 
31 (Van Meenen en Rog) over meer middelen voor het LOF. 
 
Met de invoering van de wet beroep leraar en lerarenregister werd beoogd om de positie 
van de leraar te verstevigen. In 2018 is besloten om het lerarenregister te stoppen en de 
Onderwijscoöperatie op te heffen. Het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) is echter wel een 
succes waar van, voor en door leraren wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwingen. Leraren 
krijgen de mogelijkheid eigen onderwijsvernieuwingen te ontwikkelen, duurzaam te 
implementeren en leren vernieuwen. Niet alleen met budget, maar juist ook met 
ondersteuning om te zorgen dat initiatieven blijvend impact hebben en leraren zich met 
elkaar ontwikkelen.  
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De indieners willen dat leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs een meer ondernemende rol krijgen bij de vernieuwing van 
het onderwijs. LOF levert daar een succesvolle bijdrage aan, dit blijkt onder andere uit het 
feit dat slechts 60% van de LOF-subsidieaanvragen gehonoreerd kan worden. De indieners 
zijn daarom van mening dat het nodig is om met dit amendement meer middelen voor het 
LOF beschikbaar te stellen zodat meer leraren zelf aan de slag kunnen met 
onderwijsvernieuwingen. De dekking wordt gehaald uit de lumpsum voor het PO, VO en 
mbo. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, D66, CDA, PVV en FvD.  
 
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs 
24 (Van der Molen) over middelen voor Het Nationaal Platform voor de Talen.  
 
Met de instroom van de (leraren)opleidingen Nederlands gaat het niet goed. Dit is een 
slechte zaak voor onze taal, taalbeheersing en cultuur. Ook zou dit op termijn er toe 
kunnen leiden dat er te weinig leerkrachten Nederlands zijn. Het Nationaal Platform voor 
de Talen heeft een plan van aanpak gepresenteerd waarvan het belangrijk is dat dit snel 
tot uitvoering komt. Te beginnen met maatregelen om meer leerlingen enthousiast te 
maken voor de (leraren)opleiding Nederlands met een studiekeuzecampagne via sociale 
media die aan leerlingen en ouders de uitdagende inhoud en maatschappelijke relevantie 
van deze studies laat zien. Met dit amendement wordt geregeld dat voor deze campagne 
zowel in 2020 als in 2021 honderdduizend euro beschikbaar komt. De dekking wordt 
gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen bij subsidies en opdrachten in artikel 7. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
8 (Rog) over 9 miljoen voor de regeling lente- en zomerscholen. 
 
De middelen die tot en met 2019 bestemd waren voor de regeling lente- en zomerscholen 
zijn toegevoegd aan de prestatieboxregeling. Het percentage zittenblijvers daalt niet 
substantieel genoeg en is zelfs weer licht toegenomen. Zonder de lente- en 
zomerschoolinterventies zou het aantal zittenblijvers vermoedelijk nog een flink stuk hoger 
zijn. Met dit amendement wordt er 9 miljoen euro uit de prestatiebox omgezet naar een 
subsidiemaatregel, zoals dat ook in de voorgaande jaren het geval was. In financiële zin 
betekent dit dat het budget over een afgebakende groep scholen wordt verdeeld zodat er 
een landelijk dekkend aanbod is en blijft voor zomerscholen. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV, FvD en Van Haga. 
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Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
22  124 (Rudmer Heerema) over middelen voor topsportende scholieren in gezinnen met 
armoede. 
 
Met dit amendement wordt € 100.000 beschikbaar gesteld aan NOC*NSF om met de 
geëigende partners een financiële voorziening in te richten, bedoeld voor talentvolle 
sporters (met een Belofte, NT of IT-status) in het basis- of voortgezet onderwijs die 
opgroeien in gezinnen in armoede. Hier kan sprake van zijn als de ouders/verzorgers een 
inkomen op of onder het sociaal minimum hebben of als zij in de 
schuldhulpverlening/WSNPO zitten. Met de voorziening kan onder andere een bijdrage 
geleverd worden in kosten van contributie en materialen en reiskosten. Zo krijgen 
topsporttalenten uit gezinnen met armoede de kans om ondanks hun thuissituatie hun 
talenten in sport en op school te ontwikkelen.  
 
Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte subsidies van het artikel. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, FvD en Van Haga.  
 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
23 (Rudmer Heerema) over middelen voor stichting LOOT. 
 
Met dit amendement wordt de capaciteit van de stichting LOOT uitgebreid om ook reguliere 
scholen met geïndiceerde topsportleerlingen te ondersteunen. Deze extra capaciteit is 
bedoeld zodat de stichting LOOT zich kan ontwikkelen tot een expertisecentrum op het 
gebied van onderwijs en topsport. Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte 
subsidies van het artikel. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, 
CDA, ChristenUnie, FvD en Van Haga.  
 
Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 
26 (Rog c.s.) over extra middelen voor de regeling onderwijsassistenten. 
 
Dit amendement beoogt meerjarig budget beschikbaar te stellen voor extra 
onderwijsassistenten.  
In het kader van het oplossen van het lerarentekort is het stimuleren van het aantal 
onderwijsassistenten dat de PABO gaat doen een belangrijk instrument. De belangstelling 
voor de regeling is groter dan het bedrag dat beschikbaar was. Met dit amendement komt 
in 2020 € 2,5 mln. extra beschikbaar voor de regeling onderwijsassistenten. Met dit 
amendement is een meerjarige doorwerking beoogd ook voor de jaren 2021, 2022 en 2023 
(in elk jaar € 2,5 mln). Met deze extra investering van in totaal € 10 mln. is er naar 
verwachting voldoende budget om alle aanvragen te kunnen honoreren. 
De dekking voor het amendement wordt gevonden binnen de regeling lerarenbeurs sector 
po op artikel 9. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
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Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 
27 (Rudmer Heerema c.s.) over 18 miljoen voor de regeling zij-instroom. 
 
Dit amendement beoogt structureel budget beschikbaar te stellen voor extra zij-instroom 
en het begeleiden van zij-instromers.  
In het kader van het oplossen van het lerarentekort is het stimuleren van de zij-instroom 
een belangrijk instrument. De belangstelling voor de regeling is bijzonder groot. Met dit 
amendement wordt met ingang van 2020 € 18,0 mln. extra beschikbaar gesteld voor de 
regeling zij-instroom. Hiermee is er voor de regeling zij-instroom vanaf 2020 evenveel 
budget beschikbaar als in 2019. Het beschikbaar stellen van extra budget zal zorgen voor 
de zeer benodigde extra zij-instromers. Ook wordt er ingezet op de begeleiding van zij-
instromers. 
De dekking voor het amendement wordt gevonden binnen de regeling lerarenbeurs 
sectoren po, vo en mbo. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
 
Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 
28 (Bruins c.s.) over extra middelen voor de regioaanpak lerarentekort. 
 
Dit amendement beoogt met ingang van begroting 2020 structureel € 6,0 mln. extra 
beschikbaar te stellen voor de regioaanpak lerarentekort.  
Het plafond van de regeling regionale aanpak lerarentekort voor de jaren 2020 en verder 
wordt daarmee op het niveau van 2019 (€ 18,7 mln.) gebracht om zo aan de verwachte 
aanvragen voor de sectoren PO en VO-MBO tegemoet te komen. In het kader van het 
oplossen van het lerarentekort is de regeling regionale aanpak een belangrijk instrument, 
aangezien in de regio de meeste kansen liggen om te komen tot een oplossing. 
De dekking voor het amendement wordt gevonden binnen de regeling lerarenbeurs 
sectoren po, vo en mbo op artikel 9. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD,  
SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FvD en Van Haga 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen 
25 (Bisschop en Westerveld) over een verlaging van het afbouwpercentage bij de 
aanvullende beurs. 
 
Door de invoering van het leenstelsel zijn met name de middeninkomens sterk onder druk 
komen te staan. Studenten uit deze gezinnen hebben beperkt of geen recht op aanvullende 
beurs en zijn volledig aangewezen op een lening. De druk op studenten is daardoor flink 
toegenomen. Er is inmiddels een brede coalitie die het leenstelsel in de huidige vorm wil 
aanpakken. Dit amendement zet een stap om de middeninkomens zo snel mogelijk 
tegemoet te komen, namelijk met ingang van het studiejaar 2020–2021. De wijziging 
maakt overigens geen onderscheid tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger 
onderwijs.  
Het amendement zorgt ervoor dat de aanvullende beurs minder snel wordt afgebouwd. 
Momenteel eindigt het recht op aanvullende beurs bij een inkomen van ongeveer 50.000 
euro. Door een verlaging van het afbouwpercentage krijgen meer studenten uit 
middeninkomensgezinnen recht op aanvullende beurs. Studenten uit 
middeninkomensgezinnen die nu een aanvullende beurs ontvangen krijgen een verhoogde 
beurs. Op grond van het amendement eindigt de aanvullende beurs bij een inkomen van 
bijna 64.000 euro. Het betekent bijvoorbeeld dat studenten recht krijgen op een 
aanvullende beurs van circa 175 euro per maand wanneer hun ouders 50.000 euro 
verdienen. 
De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het amendement bij het pakket 
belastingplan strekkende tot verhoging van het tarief van de kansspelbelasting. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, SGP en FvD. 
 
Artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs 
30 (Westerveld en van den Berge) over 38 miljoen euro voor alfa-, gamma- en medische-
faculteiten. 
 
Vanwege het herverdelen van universiteitsgelden vindt in 2020 een verschuiving plaats van 
circa 38 miljoen euro van de alfa-, gamma- en medische-faculteiten naar bèta- en 
techniek. Momenteel studeren een recordaantal studenten aan de alfa-, gamma- en 
medische-faculteiten waardoor méér studenten met mínder middelen niet verantwoord is 
ten opzichte van de hoge werkdruk. Dit amendement regelt dat er geen netto herverdeling 
plaatsvindt. Dit amendement regelt dat er 38 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de 
alfa-, gamma- en medische-faculteiten en tegelijkertijd de beloofde investering in bèta en 
techniek continueert.  
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De dekking wordt voor € 35 miljoen gevonden in de resterende Regeerakkoord-middelen 
voor Maatschappelijke Diensttijd op de aanvullende post (zoals opgenomen in de 
Miljoenennota 2020 onder G39). De resterende € 3 miljoen wordt gevonden in het budget 
voor Maatschappelijke Diensttijd in de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
waarvoor de dekking wordt verkregen via een amendement op de begroting 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35 300 XVI). 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen. 
 
Artikel 1 Primair onderwijs 
Artikel 3 Voortgezet onderwijs 
16 (Kwint) over middelen voor dichten loonkloof PO-VO en generieke loonstijging 
funderend onderwijs. 
 
Al jaren voeren de docenten in het primair onderwijs actie voor minder werkdruk en een 
eerlijk salaris. Maar ondanks enkele stakingen en een toenemend lerarentekort weigert het 
kabinet de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten. Daarnaast zien we 
ook in het voortgezet onderwijs een groeiend tekort aan docenten – zeker docenten met de 
benodigde bevoegdheden – wat in de toekomst alleen maar erger dreigt te worden. Om 
het beroep van docent – in zowel het primair als voortgezet onderwijs – aantrekkelijker te 
maken, regelt dit amendement naast het dichten van de loonkloof (ruim een half miljard) 
ook een generieke loonsverhoging voor leraren, of ze nu op de basisschool of de 
middelbare school lesgeven. Dit wordt geregeld via een verhoging van de bankenbelasting 
met 1 miljard euro. Hiervan gaat 550 miljoen naar het dichten van de loonkloof tussen 
primair en voortgezet onderwijs en 450 miljoen naar een generieke loonstijging in het 
funderend onderwijs. Met dit amendement draagt de financiële sector bij aan een 
hoogwaardige kenniseconomie, waar ook zij van profiteren. Het maatschappelijk belang 
van een goed functionerende onderwijssector, inclusief aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
voor het personeel dat hiervoor kiest, maakt het volgens de indiener gerechtvaardigd om 
de financiële sector een extra bijdrage op te leggen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen. 
 
Artikel 01 Primair onderwijs 
Artikel 03 Voortgezet onderwijs 
18 (Westerveld en van den Hul) over steunmaatregelen voor het funderend onderwijs. 
 
De kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen staat onder druk door het lerarentekort 
en de grote werkdruk. Bonden en werkgevers hebben gezamenlijk een noodpakket 
samengesteld met maatregelen om in het funderend onderwijs deze zorgwekkende 
ontwikkelingen te stoppen. In het primair onderwijs worden de salarissen verhoogd en 
extra werkdruk-middelen vrijgemaakt (die samen met de personeelsgeleding van de 
medezeggenschap moet worden besteed op de scholen). In het voortgezet onderwijs wordt 
een lessenreductie voor leraren gerealiseerd om de werkdruk te verlagen en de kwaliteit 
van het onderwijs te verhogen. Daarnaast wordt er specifiek geïnvesteerd in 
kansengelijkheid van leerlingen in achterstandsgebieden, omdat daar het lerarentekort 
extra hard toeslaat. 
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Dit amendement beoogd hiervoor structureel 241,5 miljoen euro vrij te maken voor het 
primair onderwijs en 182 miljoen euro voor het voort-gezet onderwijs. Dekking wordt 
gevonden door het hoge tarief van de winstbelasting per 1 januari 2020 te verhogen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 
50PLUS 
 
Artikel 01 Primair onderwijs  
6  122 (Asscher en Van den Hul) over het gelijktrekken van de salarissen van PO-leraren 
met VO-leraren. 
 
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 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. Dit amendement beoogt dat 560 miljoen euro wordt geïnvesteerd 
om de salarissen van leraren in het primair onderwijs gelijk te trekken aan die in het 
voortgezet onderwijs. Dit amendement wordt gedekt door af te zien van de verlaging van 
het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (amendement Asscher-Nijboer, 35302-5). 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS en de PVV. 
 
Artikel 15 Media 
108 (Westerveld en Van den Hul) over verhoging van het budget van de NPO voor 
audioscriptie 
 
Dit amendement regelt dat het budget van de landelijke publieke omroep wordt verhoogd 
met € 425.000 geoormerkt voor audiodescriptie. In totaal wonen in Nederland circa 
490.000 mensen met een visuele beperking of hebben visuele problemen vanwege een  
niet-aangeboren hersenletsel. Voor hen is het van grote toegevoegde waarde als  
televisieprogramma’s van audiodescriptie worden voorzien waarbij televisiescènes op een 
heldere, beknopte manier worden beschreven. Ruim 17.000 Nederlanders ondertekenden 
een petitie voor meer audiodescriptie.  
Dit amendement moet bijdragen aan een meer toegankelijke programmering van de 
publieke omroep, conform het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap. De kosten worden in 2020 gedekt uit de niet-juridisch verplichte subsidies, met 
uitzondering van de subsidies ten behoeve van de regionale, lokale en streekomroepen. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 
50PLUS. 
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Artikel 01 Primair onderwijs 
7  17  20  123 (Asscher en Van den Hul) over gelijke waardering van leraren in het 
VSO. 
Leraren in het voortgezet speciaal onderwijs bieden in de eerste plaats voortgezet 
onderwijs. Toch worden zij niet gelijkwaardig gewaardeerd als leraren in het voortgezet 
onderwijs, die onder de voortgezet onderwijs cao vallen. Daarom zou het eerlijker zijn als 
tenminste de leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die hun leerlingen diplomagericht 
opleiden (leraren met als uitstroomprofiel vervolgonderwijs) gelijkelijk worden beloond en 
gewaardeerd als hun collega’s in het reguliere voortgezet onderwijs. Het kabinet heeft per 
convenant, daterende van 1 november 2019, 16,5 miljoen euro toegezegd om de 
salarissen van deze beroepsgroep gelijk te stellen aan die in het voortgezet onderwijs. Dit 
amendement beoogt ook de arbeidsvoorwaarden gelijk te stellen aan die in het voortgezet 
onderwijs, en beoogt daartoe 18,5  miljoen euro te investeren om gelijkwaardige 
waardering (salaris, arbeidsvoorwaarden en takenpakket) voor leraren in het voortgezet 
speciaal onderwijs mogelijk te maken. Dit amendement wordt gedekt door af te zien van 
de verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (amendement Asscher-
Nijboer, 35302-5). 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS en de PVV. 


