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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 28 december 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32500 VIII 

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

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikelen 01 en 03 

11 (Van der Ham) 

De indiener wil met dit amendement de maatschappelijke stage in het 

voortgezet onderwijs afschaffen en de gelden die hiermee vrijkomen besteden 

aan Passend Onderwijs. 

De indiener is van mening dat het organiseren van maatschappelijke stages 

geen taak dient te zijn van het onderwijs. Scholen moeten zich in eerste plaats 

richten op het geven van voldoende goede lessen. 

Indiener wenst de gelden vanaf 2012 structureel in te zetten voor het 

terugdraaien van een deel van de bezuiniging Passend Onderwijs. Voor het 

begrotingsjaar 2011 zal het extra geld gebruikt kunnen worden voor de 

autonome groei in dat onderwijs, maar ook voor het kwalitatief goed indiceren 

van leerlingen. 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, D66 en SGP 



 

 datum 28 december 2010 

 blad 2 

 

 

Artikelen 01 en 17 

13 (Celik) 

Door de groei van het aantal geïndiceerde leerlingen in het passend onderwijs is het 

beschikbare budgettaire kader overschreden. Om deze overschrijding te dekken heeft het 

kabinet besloten om de middelen voor ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4 naar 

beneden bij te stellen. De indiener wil deze bijstelling, die in 2011 zal oplopen tot € 20 

miljoen, terugdraaien. Dekking vindt de indiener door in de dekking leerlingenontwikkeling 

OCW, te weten diverse maatregelen, waaronder subsidies € 20 miljoen extra te bezuinigen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

Artikelen 01 en 03 

54 (Van der Ham) 

Door middel van dit amendement wil de indiener € 60 000 toewijzen aan de Digitale 

Topschool; een initiatief in het basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De indiener 

vindt dekking voor dit amendement door binnen de gereserveerde subsidies voor 

Kennisnet en SLO ieder € 30 000 te reserveren voor de Digitale Topschool. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en D66 

 

Artikelen 03 en 25 

12 (Klaver) 

De indiener wil met dit amendement het Steunpunt Studerende moeders nog voor één jaar 

ondersteunen, om het steunpunt de kans te geven zelfvoorzienend te worden. Het belang 

van het combineren van studie en moederschap is onverminderd groot. De drempels om 

het te combineren helaas ook. Dekking wordt gevonden door de subsidie van 

onderwijsondersteunende instellingen APS, CPS en KPC en voor sectorwerking taakstellend 

te verlagen 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

Diverse artikelen 

57  82 (Van der Ham) 

De indiener wil met dit amendement de verhoging van het collegegeld op het HBO en het 

Wetenschappelijk onderwijs voor de tweede opleiding gedeeltelijk ongedaan maken. De 

indiener maakt het mogelijk dat studenten die een tweede master van een beta-opleiding 

willen halen, dit tegen het wettelijk collegegeld kunnen doen. Op die manier wil de indiener 

voldoende studenten stimuleren een beta-opleiding te volgen.  
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Het amendement, dat € 20 000 000 kost, vindt zijn dekking door de volgende bedragen in 

mindering te brengen op de volgende subsidies:  

• – € 5 000 000 op de Stichting Kennisnet,  

• – € 3 500 000 op de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg, waarvoor de 

indiener een amendement op de begroting van VWS heeft ingediend 

(Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 XVI, nr. 91),  

• – € 6 000 000 op het nieuwe sectorplan in het Hoger onderwijs,  

• – € 4 000 000 op het beroepsonderwijs (samen met de hierboven aangehaalde € 6 

miljoen de bijdrage aan Platform Beta/Techniek), en  

• – € 1 500 000 bij de regeling voor nieuwe HBO Masteropleidingen.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks en D66 

 

Artikel 07 

53  81 (Van der Ham) 

Met dit amendement maakt de indiener het mogelijk op het Wetenschappelijk onderwijs 

meerjarige masters te creëren volgens de optie nr. 20 in bijlage 3 van de brede 

heroverwegingen hoger onderwijs. Dit geldt voor alle onderdelen van het hoger onderwijs. 

De kosten daarvoor bedragen vijf miljoen euro in 2011. De indiener bezuinigt daartoe 

hetzelfde bedrag op de samenwerking tussen de drie technische universiteiten. De indiener 

is van mening dat studenten en docenten meer gebaat zijn bij de mogelijkheid om 

meerjarige masters te volgen. Differentiatie vormt bovendien al een onderdeel van de 

uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie Veerman. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, D66 en SGP 

 

Artikel 14 

87  121 (Van der Ham) 

Met dit amendement wil de indiener een bedrag van € 250 000 toekennen aan Dutch Art 

Works. Dekking hiervoor wordt gevonden in de niet juridisch gebonden middelen ten 

behoeve van het stimuleren van de internationale bekendheid van Nederlandse kunst en 

cultuur binnen het internationaal cultuurbeleid (Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 V, nr. 

73).  

Dutch Art Works draagt op effectieve wijze bij aan de internationale zichtbaarheid van 

Nederlandse kunst en cultuur. De organisatie koppelt een kleine overheidsinvestering aan 

substantiële extra private investeringen in Nederlandse kunst en cultuur. Dit is voor de 

zichtbaarheid, het openen van deuren voor meer privaat geld van groot belang. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 

 

Artikel 16 

56  98 (Van der Ham) 

Met dit amendement wil die indiener het Rubicon-programma van NWO in stand houden. 

Dekking wordt gevonden op de begroting van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

door 9 miljoen euro te bezuinigen op de Borgstellingsregeling Scheepsnieuwbouw. Hiertoe 

heeft de indiener een amendement op deze begroting ingediend (Kamerstukken II, 

2010/11, 32 500 XIII, nr. 159). 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 
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Artikel 24 

47 (Kooiman) 

Dit amendement verruimt het budget voor de kinderopvangtoeslag met 230 miljoen. 

Hiermee worden de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor 2011 teruggedraaid.  

De dekking komt uit een verhoging van de werkgeversbijdrage. Momenteel bedraagt deze 

22%. Wanneer deze wordt verhoogd naar 33,3% levert dat 270 miljoen euro op. Het 

overige bedrag zal worden aangewend om een deel van de bezuinigingen die in het jaar 

2012 zullen plaatsvinden terug te draaien.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 

 

Artikel 24 

48  51 (Van Gent) 

Dit amendement verruimt het budget voor de kinderopvangtoeslag met € 230 miljoen. 

Daarmee wordt de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag van 2011 ongedaan gemaakt. 

Zonder goede en toegankelijke kinderopvang kunnen ouders niet gaan werken. Zeker voor 

ouders met lage tot middeninkomens zullen de bezuinigingen een aanslag op het 

huishoudinkomen betekenen waardoor één van beiden kan besluiten niet (meer) te gaan 

werken.  

De economische zelfstandigheid van vrouwen in Nederland is laag. Het is in het belang van 

vrouwen, hun kinderen en de samenleving als meer vrouwen economisch zelfstandig zijn. 

Immers één van de drie relaties strandt. Veel vrouwen belanden dan met hun kinderen in 

de Bijstand. Bovendien zijn de verwachte arbeidsmarkttekorten in onder andere de zorg en 

het onderwijs groot. Ook voor de samenleving is het dus van belang dat overheidsbudget 

zo veel mogelijk wordt ingezet om participatie te bevorderen. Daarom wordt dekking 

gevonden in een korting op het budget beschikbaar voor kinderbijslag. Gezinnen met een 

inkomen van boven de € 100 000 hebben daar geen recht meer op. Dit wordt geregeld in 

het amendement Van Gent (Kamerstukken II, 32 500 XVII, nr. 9). 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks en D66 

 

Artikel 24 

40  49 (Koser-Kaya) 

Dit amendement verruimt het budget voor de kinderopvangtoeslag met 230 miljoen. 

Hiermee worden de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor 2011 teruggedraaid. De 

dekking komt uit het kinderbijslagbudget door het recht op kinderbijslag onafhankelijk te 

maken van de leeftijd van het kind en vast te stellen op € 885,– per jaar. Dit wordt 

geregeld in het amendement Koser Kaya op de begroting van Jeugd en Gezien 

(Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 XVII, nr. 8).  

De samenleving heeft baat bij een hoge arbeidsparticipatie. Nederland krijgt namelijk te 

maken met krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing. Duurdere kinderopvang is voor 

ouders met jonge kinderen een extra barrière om aan de slag te gaan. Het is dan ook 

onwenselijk om te bezuinigen op de kinderopvangtoeslag die ouders stimuleert om te 

werken.  
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De kinderbijslag is een inkomensmaatregel zonder activerende prikkel. In de huidige 

situatie is de kinderbijslag hoger voor oudere kinderen. Dit terwijl ouders juist meer 

mogelijkheden hebben om te werken als de kinderen ouder zijn. Een stijgende 

kinderbijslag geeft ouders een prikkel om toch thuis te blijven. 

Verworpen. Voor: D66 

 

Artikel 24 

78  86 (Hamer) 

Dit amendement verruimt het budget voor de kinderopvangtoeslag met 230 miljoen. 

Hiermee worden de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor 2011 teruggedraaid.  

De dekking van dit amendement wordt gevonden in de aanpassing van het 

verzamelinkomen, in die zin dat de hypotheekrenteaftrek niet langer zal meetellen voor de 

bepaling hiervan. Bij de toeslagen (kinderopvangtoeslag) wordt gerekend met het 

zogenaamde verzamelinkomen, wat inkomen minus aftrekposten inhoudt. Eén van de 

aftrekposten is de hypotheekrente. Deze zal voortaan niet meer mee worden geteld. Het 

geeft immers geen pas dat eigenaren dit voordeel hebben boven huurders. Iemand met 

een modaal inkomen die een huis heeft gekocht krijgt, in de huidige situatie, meer 

kinderopvangtoeslag dan iemand met datzelfde modale inkomen die zijn huis huurt, puur 

door de hypotheekrenteaftrekpost. Dat is een volledig ongerechtvaardigd verschil.  

De indiener van dit amendement zal een motie indienen waarin de regering wordt verzocht 

om hiertoe de benodigde regelgeving aan te passen.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 


