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H  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 28 april 2014 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 13 maart 
2014 een brief gestuurd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die 
aan de Kamer zijn gedaan. 
De minister heeft op 28 april 2014 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:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD), Linthorst (PvdA), Kox (SP), Sylvester (PvdA), Essers (CDA), Engels 
(D66), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Koffeman (PvdD), 
Kuiper (CU) Schaap (VVD), De Vries-Leggedoor (CDA) (voorzitter), Lokin-Sassen (CDA), Backer 
(D66), Ganzevoort (GL) (vice-voorzitter), De Lange (OSF), Koole (PvdA), Sent (PvdA), Vlietstra 
(PvdA), Van Strien (PVV), Sörensen (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Bruijn (VVD), Gerkens (SP)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Den Haag, 13 maart 2014 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse 
overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2014 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2014 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vji0jp9ubbnv&ministerie=vgkflb6vsmv9 

Vooruitblik: http://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vji0mbhvp8q5&ministerie=vgkflb6vsmv9 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 2 mei 2014 eventuele correcties en een prognose van de termijnen 
waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij 
voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is vestreken. 

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 VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 28 april 2014 

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, het geactualiseerde overzicht van de door uw Kamer 
geregistreerde toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2014 is 
verstreken. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. Bussemaker 
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Rappelabele toezeggingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(rappel januari 2014)  

ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken 

2667 
T01574 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid 
Smaling (SP), toe om onderwijsconsulenten een punt van 
aandacht te maken en te bezien of ze sterker ingezet 
kunnen worden. 

[2-10-2012] Passend Onderwijs 
Herziening organisatie en 
financiering in het funderend 
onderwijs en in het middelbaar 
beroepsonderwijs (passend 
onderwijs) onder nummer 
33 106 + Kwaliteitsverbetering 

De toezegging is afgedaan met 
de derde voortgangsrapportage 
passend onderwijs. Hierin is het 
inzetten van onderwijsconsulen-
ten aan de orde gekomen in 
paragraaf 4.6, pagina 19 (bijlage 
bij brief d.d. 10 december 2013 
met Kamerstuk 33 106 nr. S). 

2663 
T01570 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt 
de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden 
Flierman (CDA), Ganzevoort (GroenLinks), Kuiper 
(ChristenUnie) en de Lange (OSF) toe om (1) het ECPO te 
verzoeken de tijdens het debat genoemde wensen van de 
Kamer – waaronder het invoeringstraject – mee te nemen 
in het evaluatiekader, (2) het evaluatiekader aan de Kamer 
te sturen, (3) het passend onderwijs te evalueren en een 
halfjaarlijkse monitor aan de Kamer te zenden, alsmede 
(4) de wetgeving aan te passen indien dit nodig blijkt uit 
de evaluatie en/of monitoring. 

[2-10-2012] Passend Onderwijs 
Herziening organisatie en 
financiering in het funderend 
onderwijs en in het middelbaar 
beroepsonderwijs (passend 
onderwijs) onder nummer 
33 106 + Kwaliteitsverbetering 
van het speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs onder 
nummer 32 812 

De Wet passend onderwijs en 
wet kwaliteit (v)so treedt in 
werking per 1 augustus 2014. Op 
10 december 2013 is de tweede 
tussenevaluatie passend 
onderwijs aan de Eerste Kamer 
aangeboden (bijlage bij brief 
met Kamerstuk 33 106 nr. S). 

2068 
T00983 

De staatssecretaris van Onderwijs zegt toe het advies-
recht, de voordracht en de one-tier board (functionele 
scheiding tussen bestuur en toezicht binnen één orgaan) 
over 3 jaar te evalueren. 

[10-3-2009] Wijziging van de 
Wet educatie en beroepson-
derwijs inzake colleges van 
bestuur en raden van toezicht 

De Eerste Kamer heeft de 
inhoudelijke reactie op het 
onderzoeksrapport inzake 
medezeggenschap ontvangen 
(d.d. 24 april 2014, onze 
referentie 622711). 

2355 
T01120 

De staatssecretaris van Onderwijs zegt de Eerste kamer 
toe in 2012 met een voortgangsrapportage te komen en 
daarin aan de volgende punten aandacht te besteden: 
bindende voordracht mag niet in strijd zijn met het 
profiel; effectiviteit; representativiteit; maatwerk bij 
bekostigingsvoorwaarden en bekostigingsingreep; 
voorbeelden van de inhoud van het medezeggenschaps-
statuut; de inspanning van scholen om de medezeggen-
schap te stimuleren. 

[8-12-2009] Medezeggenschap 
educatie en beroepsonderwijs 
(31 266) 

De Eerste Kamer heeft de 
inhoudelijke reactie op het 
onderzoeksrapport inzake 
medezeggenschap ontvangen 
(d.d. 24 april 2014, onze 
referentie 622711).
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Rappelabele toezeggingen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(rappel januari 2014)  

ID Omschrijving Toegezegd bij Stand van Zaken 

2650 
T01501 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt 
de kamer, naar aanleiding van vragen van de leden 
Linthorst en Kuiper, toe in 2014 het risicogericht toezicht 
te evalueren (uitgebreide steekproef) en aan de Kamer te 
zenden. 

[24-1-2012] Plenair debat 
32 193 Wijziging van de wet op 
onderwijstoezicht en enige 
andere wetten in verband met 
de invoering van geïntegreerd 
toezicht en de gewijzigde rol 
van de inspectie van het 
onderwijs bij het toezichtpro-
ces WOT 

De evaluatie neemt meer tijd in 
beslag dan vooraf werd 
aangenomen. De eindevaluatie 
zal uiterlijk vóór het zomerreces 
van 2015 gereed zijn. 

2903 
T01766 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt 
de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen 
van de leden Bruijn (VVD) en Koole (PvdA), toe de 
bepaling omtrent de tarieven voor het schakelprogramma 
weliswaar in te laten gaan per 1 september 2013, maar de 
instellingen een of twee maanden extra tijd te geven om 
administratieve werkzaamheden te verrichten. 

[9-7-2013] overleg Wetsvoor-
stel Kwaliteit in verscheiden-
heid: antwoord regering + re- 
en dupliek 

De toezegging is afgedaan met 
een brief aan diverse instellin-
gen van 12 juli 2013 waarin zij 
tot 1 november 2013 (dus 2 
maanden) uitstel hebben 
gekregen voor de aanpassing 
van de administratie. 

2901 
T01764 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt 
de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen 
van het lid Bruijn (VVD), toe de experimenteer-AMvB 
inzake promotiestudenten ook bij de Eerste Kamer voor te 
hangen. 

[9-7-2013] overleg Wetsvoor-
stel Kwaliteit in verscheiden-
heid: antwoord regering + re- 
en dupliek 

De deadline van 1 januari 2014 
bleek onhaalbaar. Aan de AMvB 
wordt op dit moment gewerkt. 
Getracht zal worden de AMvB 
vóór het zomerreces van 2014 
bij de Tweede Kamer en Eerste 
Kamer voor te hangen. 

2896 
T01759 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt 
de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid 
Bruijn (VVD), toe haar in het najaar van 2013 een afschrift 
te sturen van haar rapportage aan de Tweede Kamer over 
een gesprek met werkgeversorganisaties inzake 
doorstroming naar de masterfase. 

[9-7-2013] overleg Wetsvoor-
stel Kwaliteit in verscheiden-
heid: antwoord regering + re- 
en dupliek 

De Eerste Kamer ontvangt zo 
spoedig mogelijk een afschrift 
van de rapportage aan de 
Tweede Kamer over het gesprek 
met werkgeversorganisaties 
inzake doorstroming naar de 
masterfase.
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