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Minister Van der Hoeven zegt toe om de 
samenstelling van de Raden van Toezicht te 
(laten) bespreken in de bilaterale overleggen met 
de universiteiten.  

 
Zoals is toegezegd heeft Staatssecretaris Rutte het punt 
van mogelijke belangenverstrengeling aan de orde 
gesteld in het periodieke overleg met voorzitters van 
raden van toezicht, zie brief aan de Tweede Kamer, 
HO/BS/2006/14858 van 2 mei 2006 (kamernr. 1387). 
Eind augustus 2006 volgt een brief aan de Eerste Kamer. 
 

 
PA [28-3-2006] 
Begrotingsbehandeling OCW 2006, 
onderdeel wetenschapsbeleid en 
hoger onderwijs "Excelleren in 
onderwijs en onderzoek" 
  

 
Minister Van der Hoeven zal met de NWO 
overleggen over de voor- en nadelen van het peer 
review-systeem voor onderzoeken. De Eerste 
Kamer zal worden ingelicht over de uitkomsten 
van dit overleg.  

 
Minister Van der Hoeven zal het punt van de peer review 
meenemen in de evaluatie van NWO die volgend jaar 
plaatsvindt. Over de uitkomsten van deze evaluatie wordt 
de Eerste Kamer integraal geïnformeerd.   
 
 

 
PA [28-3-2006] 
Begrotingsbehandeling OCW 2006, 
onderdeel wetenschapsbeleid en 
hoger onderwijs "Excelleren in 
onderwijs en onderzoek" 
  

 
Minister Van der Hoeven zegt toe, het voorstel van 
de Inspectie van het onderwijs iedere school 
minimaal eens in de twee jaar te laten bezoeken, 
mee te nemen bij de evaluatie van de WOT.  

 
Verslag over de evaluatie van de WOT wordt uiterlijk in 
juni 2007 gestuurd aan de Staten-Generaal. De evaluatie 
vindt plaats eind 2006/begin 2007, waarbij rekening 
wordt gehouden met de in het najaar uit te brengen Visie 
op Toezicht en met ontwikkelingen in het kader van 
Geïntegreerd Toezicht.   
 
 
 
 

 
PA [14-3-2006] 
Begrotingsbehandeling OCW 2006 
met als centraal thema “kwaliteit van 
het onderwijs” 
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Minister Van der Hoeven zegt toe dat zij de 
Universiteitsbesturen actief zal benaderen om, op 
advies van de KNAW, de gedragscode van de 
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten te implementeren.  

 
In de Memorie van Toelichting bij de nieuwe wet op het 
hoger onderwijs en onderzoek (WHOO) heeft Minister 
Van der Hoeven een passage laten opnemen waarin 
wordt ingegaan op de Verklaring van onafhankelijkheid 
zoals voorgesteld door de KNAW. Verder zal Minister 
Van der Hoeven in de bestuurlijke overleggen met de 
instellingen de verklaring aan de orde stellen. Met haar 
collega's is Minister Van der Hoeven nog in gesprek over 
de toepassing van de Verklaring van de KNAW. Minister 
van der Hoeven zal de Eerste Kamer hierover informeren 
wanneer dit overleg is afgerond. Dit geldt ook voor het 
OECD-traject.   
 

 
PA [28-3-2006] 
Begrotingsbehandeling OCW 2006, 
onderdeel wetenschapsbeleid en 
hoger onderwijs "Excelleren in 
onderwijs en onderzoek" 
  

 
Minister Van der Hoeven zal de profielcommissie 
vragen in haar advies voor 2007 expliciet aandacht 
te besteden aan het vak wiskunde A in het profiel 
Cultuur en Maatschappij op het havo.  

 
Het onderwerp is besproken met de voorzitter van de 
beide profielcommissies, de heer Veldhuis. De 
profielcommissies zullen aan dit onderwerp aandacht 
besteden. 
  

 
PA [25-4-2006] Wetsvoorstel 
aanpassing profielen tweede fase 
vwo en havo (30.187) 
  

 
Minister Van der Hoeven zegt een thematisch 
onderzoek toe naar de ontwikkelingen rond de 
besteding door scholen van hun onderwijstijd in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs.  

 
Het onderwerp 'onderwijstijd' is opgenomen in het 
Jaarwerkplan van de Inspectie voor 2007. 'Onderwijstijd' 
is één van de thema's in het eerstvolgende 
Onderwijsverslag. Daarbij wordt ook de onderbouw 
betrokken. Het eerstvolgende Onderwijsverslag 
verschijnt uiterlijk in mei 2007 en wordt dan aan de 
Eerste Kamer aangeboden.  

 
PA [23-5-2006] Regeling onderbouw 
Voortgezet Onderwijs ( 30323 )  
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Staatssecretaris Van der Laan verstrekt de Eerste 
Kamer een overzicht van de aantallen virtuele 
bezoekers bij de rijksmusea als deze informatie vrij 
eenvoudig ter beschikking kan worden gesteld.  
 

 
De Eerste Kamer is geïnformeerd met brief van 
28 juni 2006, kenmerk DCE/06/27166. 
 

 
PA [14-2-2006] 
Begrotingsbehandeling Cultuur van 
de Begrotingsstaat OCW  

 
Staatssecretaris Rutte zegt toe dat hij de Eerste 
Kamer rechtstreeks zal informeren over de exacte 
invulling van de randvoorwaarden voor de 
accreditatie van commerciële masters.  

 
De randvoorwaarden voor de accreditatie van 
commerciële opleidingen zijn onderdeel van de "Tijdelijke 
regeling subsidie experimenten open bestel". Deze 
regeling wordt in september 2006 aan de Tweede Kamer 
voorgelegd en rechtstreeks aan de Eerste Kamer 
verstuurd.  
 

 
PA [28-3-2006] 
Begrotingsbehandeling OCW 2006, 
onderdeel wetenschapsbeleid en 
hoger onderwijs "Excelleren in 
onderwijs en onderzoek" 
  

 


