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Halfjaarlijks rappel toezeggingen

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 2013 is verstreken.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker

a
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Rappelabele toezeggingen Eerste Kamer (rappel tot 2 januari 2013)
ID
Omschrijving
Toegezegd bij
Stand van Zaken
Einddatum
Aanpassing
Het artikel IV Wijziging Wet op 1-1-2013
2736
De Minister van Economische
T01288 Zaken, Landbouw en Innovatie Mededingingswet ter
het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (33
zegt de Kamer, naar aanleiding invoering van
gedragsregels voor de
187) wordt gewijzigd in het
van een vraag van het lid
wetsvoorstel “bevorderen van
Asscher (VVD), toe in gesprek te overheid (cie van
gaan met de staatssecretaris
Economische Zaken,
meer doelmatige leerwegen in
van OCW om in de Wet op het Landbouw en Innovatie)
het beroepsonderwijs en het
hoger onderwijs en
moderniseren van de bekostiging
wetenschappelijk onderzoek een
in het beroepsonderwijs”
(Kamerstuk 33 187, nr. 2) dat
juridische grondslag op te
nemen waardoor met een
op dit moment in Uw Kamer
voorligt.
Algemene Maatregel van
Bestuur nadere regels kunnen
worden gesteld ten aanzien van
de rechtmatige en doelmatige
besteding van de rijksbijdrage
2647
De staatssecretaris van OCW
PA [17-4-2012] Mondeling De toezegging dat het
1-1-2013
T01480 zegt de Kamer, naar aanleiding overleg met de
comprimeren van deeltijdstudies
van vragen en opmerkingen van staatssecretaris inzake de niet ten koste mag gaan van de
uitvoering van de motie
kwaliteit is door de commissie
de leden Koole (PvdA) en
Ganzevoort c.s. (Eerste
van de EK geregistreerd als
Ganzevoort (GL) toe dat het
comprimeren van deeltijdstudies Kamerstuk 32 618, I)
‘legisprudentie’.
niet ten koste mag gaan van de
kwaliteit en dat dit aan de
onderwijsinstellingen wordt
gecommuniceerd
2474
De staatssecretaris van OCW
PA [17-2-2009]
Afgedaan met brief d.d. 27 juni 1-1-2012
T01263 zegt de Kamer, n.a.v. een vraag Beleidsdebat
2012 inzake Toezegging
en opmerkingen van het lid
begrotingsbehandeling
lerarenbeleid (Kamerstuk 33 000
Dölle toe een vraag op te nemen OCW met als thema
VIII, nr. H)
in de arbeidsmarktbarometer
Sturing en Botsende
2009 over het aannemen van
Beleidsdoelstellingen
onbevoegde leraren in plaats
van bevoegde.
2663
De minister van Onderwijs,
PA [2-10-2012] Passend
Eind februari 2013 is de eerste 1-1-2013
T01570 Cultuur en Wetenschap zegt de Onderwijs Herziening
halfjaarlijkse monitor passend
Kamer, naar aanleiding van
organisatie en financiering onderwijs naar de Tweede en
vragen van de leden Flierman
in het funderend onderwijs Eerste Kamer gestuurd (met de
(CDA), Ganzevoort
en in het middelbaar
voortgangsrapportage passend
(GroenLinks), Kuiper
beroepsonderwijs (passend onderwijs) (Kamerstuk 33 107,
(ChristenUnie) en de Lange
onderwijs) onder nummer nr. O)
(OSF) toe om (1) het ECPO te
33.106 +
verzoeken de tijdens het debat Kwaliteitsverbetering van
genoemde wensen van de
het speciaal en voortgezet
Kamer - waaronder het
speciaal onderwijs onder
invoeringstraject - mee te
nummer 32.812.
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.
2666
De minister van Onderwijs,
PA [2-10-2012] Passend
Afgedaan met brief d.d. 5
1-1-2013
T01573 Cultuur en Wetenschap zegt de Onderwijs Herziening
oktober 2012) inzake Voorstel
Kamer, naar aanleiding van
organisatie en financiering van wet tot wijziging van diverse
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ID

Omschrijving
vragen van de leden Linthorst
(PvdA), Flierman (CDA) en
Ganzevoort (GroenLinks), toe
om de Variawet te wijzigen indien mogelijk via een nota van
wijziging - om de mogelijkheid
te introduceren álle ouders (en
dus niet alleen ouders uit de
medezeggenschapsraad), door
de medezeggenschapsraad af te
vaardigen naar de
ondersteuningsplanraad.

Toegezegd bij
Stand van Zaken
Einddatum
in het funderend onderwijs wetten op het terrein van het
en in het middelbaar
Ministerie van Onderwijs, Cultuur
beroepsonderwijs (passend en Wetenschap om
onderwijs) onder nummer wetstechnische gebreken te
33.106 +
herstellen, om de mogelijkheid
Kwaliteitsverbetering van tot afwijking van de wet bij
het speciaal en voortgezet lagere regelgeving in bepaalde
gevallen te beëindigen, om
speciaal onderwijs onder
nummer 32.812.
uitgewerkte
overgangsbepalingen te
schrappen en het nog geldend
overgangsrecht over te brengen
naar de Wet op het primair
onderwijs en de Wet op de
expertisecentra en om de
naamgeving van de ministeries
aan te passen (kamerstuk 33
336, nr. 7)
Aangenomen in Eerste Kamer op
5 februari 2013. Handelingen EK
2012-2013, 16)
Eind februari 2013 is de eerste 1-1-2013
2667
De minister van Onderwijs,
PA [2-10-2012] Passend
halfjaarlijkse monitor passend
T01574 Cultuur en Wetenschap zegt de Onderwijs Herziening
Kamer, naar aanleiding van een organisatie en financiering onderwijs naar de Tweede en
vraag van het lid Smaling (SP), in het funderend onderwijs Eerste Kamer gestuurd (met de
voortgangsrapportage passend
toe om onderwijsconsulenten
en in het middelbaar
beroepsonderwijs (passend onderwijs) (Kamerstuk 33 107,
een punt van aandacht te
maken en te bezien of ze sterker onderwijs) onder nummer nr. O)
33.106 +
ingezet kunnen worden.
Kwaliteitsverbetering van
het speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs onder
nummer 32.812.
2658
De minister van OCW zegt de
PA [19-6-2012] Wijziging Afgedaan met brief d.d. 6 juli
11-9-2012
T01560 Kamer na een specifiek verzoek van onder meer de Wet op 2012, inzake Variawet
daartoe van de leden Lokinhet voortgezet onderwijs in Voorstel van wet tot wijziging
Sassen en Sörensen en mede in verband met
inz. wetstechnische gebreken te
reactie op de vragen en
onderwijskwaliteit,
herstellen, om de mogelijkheid
opmerkingen van de leden
onderwijstijd en vakanties tot afwijking van de wet bij
Backer, Dupuis, Ganzevoort,
1e termijn
lagere regelgeving in bepaalde
Kuiper, Linthorst en Smaling toe
gevallen te beëindigen, om
- na aanvaarding van
uitgewerkte
onderhavig wetsvoorstel en vóór
overgangsbepalingen te
het zomerreces 2012 van de
schrappen en het nog geldend
Tweede Kamer - een veegwet
overgangsrecht over te brengen
aanhangig te maken bij de
naar de Wet op het primair
Tweede Kamer die ziet op de in
onderwijs en de Wet op de
het debat precies beschreven
expertisecentra en om de
aanpassing van het voorgestelde
naamgeving van de ministeries
artikel 14, vierde lid van de Wet
aan te passen (kamerstuk 33
op de medezeggenschap (WMS)
3336, nr. 4, handelingen EK
en een gelijkluidende
2012-2013, 16).
formulering in de bepaling over
de inhoud van de schoolgids.
2660
De Minister van OCW zegt de
PA [19-6-2012] Wijziging Op 2 juli 2012 hebben de
1-1-2013
T01562 Kamer, naar aanleiding van een van onder meer de Wet op scholen en besturen een brief
opmerking van het lid Dupuis,
het voortgezet onderwijs in van de minister gekregen waarin
toe dat de inhoud van
verband met
de consequenties van de wet
onderhavige wet compact en
onderwijskwaliteit,
worden uitgelegd.
helder aan betrokkenen zal
onderwijstijd en vakanties De toezegging is hiermee
worden toegelicht, gelet op de 1e termijn
afgedaan.
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2661
T01563

2662
T01564

2476
T01328

1917
T00956

Omschrijving
Toegezegd bij
Stand van Zaken
door Kamerleden ervaren
complexiteit van de wettekst.
De Minister van OCW zegt de
PA [19-6-2012] Wijziging Deze toezegging is ingehaald
Kamer, naar aanleiding van een van onder meer de Wet op door het Regeerakkoord. De
vraag van het lid Lokin-Sassen, het voortgezet onderwijs in modernisering van de urennorm
toe dat het feitelijke toezicht op verband met
is onderdeel van het
de 1040 uur in de eerste twee
onderwijskwaliteit,
Regeerakkoord en van het
jaar zorgvuldig en gefaseerd in onderwijstijd en vakanties Nationaal Onderwijsakkoord.
twee jaar zal worden ingevoerd 1e termijn
Daarnaast is de motie van
voor de scholen die die 1040 uur
Meenen aangenomen, die de
nog niet halen, zonder dat zij
regering verzoekt om de
meteen worden beboet.
wettelijk urennorm te
moderniseren.
De Minister van OCW zegt de
PA [19-6-2012] Wijziging Aan deze toezegging is voor de
Kamer, naar aanleiding van
van onder meer de Wet op stemming over het wetsvoorstel
vragen en opmerkingen van de het voortgezet onderwijs in in de Eerste Kamer voldaan
leden Backer, Dupuis,
verband met
(kamerstuk 32 640, nr. H/32,
Ganzevoort, Linthorst en
onderwijskwaliteit,
d.d. 19 december 2012).
Smaling toe het onderzoek van onderwijstijd en vakanties
Regioplan inzake de effectuering 1e termijn
van de normjaartaak van 750
uur naar de Kamer te zenden.
De minister van OCW zegt de
PA [25-1-2011] Plenair
Uitstelbrief aan Tweede Kamer
Kamer, n.a.v. een vraag van het debat Fusietoets
d.d. 27 september 2012 inzake
lid Flierman, toe richting de
(wetsvoorstel 32040)
rapport Onderwijsraad “Artikel
Kamers met een reactie te
Antwoord Regering + Re- 23 Grondwet in maatschappelijk
komenop de twee adviezen van en Dupliek Fusietoets
perspectief” (kamerstuk 33 400de Onderwijsraad inzake
(wetsvoorstel 32040)
VIII, nr. 5)
verzelfstandiging van het
onderwijs. In het debat met de
De regering komt voor de zomer
Kamer(s) kan de advisering over
met een reactie op het advies
artikel 23 door onderwijsjuristen
van de Onderwijsraad.
worden betrokken.
De minister zegt de Eerste
PA [16-12-2008]
Afgedaan met brief d.d. 3 juli
Kamer toe apart terug te komen Vaststelling van een
2012
op de artikelen die betrekking
nieuwe Mediawet
inzake Toezegging aan de Eerste
hebben op haat zaaien, gelet op
Kamer over wetsartikelen
de bij de plenaire behandeling
betreffende haatzaaien.
gesignaleerde problemen rond
(kamerstuk 33 356, nr. J)
de proportionaliteit van het
uitzendverbod en de werking die
daarvan uitgaat. Het betreft de
artikelen 7.15, 2.32, 2.33, 2.42,
2.46, 2.47, 2.65 van de
Mediawet.

Einddatum

1-1-2013

1-1-2013

1-4-2013

1-10-2011
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