
43ste Vergadering Dinsdag 25 januari 
Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 133 leden, te we-
ten: 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, 
Van Amelsvoort, Andela-Baur, An-
driessen, Bakker, Barendregt, Ter 
Beek, Beekmans, De Beer, Beinema, 
De Bekker, Berkhouwer, Beuker, Beu-
mer, De Boer, De Boois, Bremen, Van 
den Broek, Du Chatinier, Coppes, 
G. M. P. Cornelissen, Van Dam, Dan-
kert, Dees, Vah Dis, Van der Doef, Dol-
man, Dragstra, Drees, Drenth, Epema-
Brugman, Evenhuis, Franssen, De 
Gaaij Fortman, 
Geurtsen, Giebels, Ginjaar-Maas, De 
Graaf, Groensmit-van der Kallen, Van 
der Gun, Haas-Berger, Hartmeijer, Van 
Heel-Kasteel, Van der Heem-Wagema-
kers, Van der Hek, Hermes, Hermsen, 
Hoekstra, Van Houwelingen, Hutsche-
maekers, Huijsen, Imkamp, Jansen, 
Joekes, Jongeling, Kappeyne van de 
Coppello, Keja, Kleisterlee, Knot, Koe-
koek, Kolthoff, Kombrink, Koning, De 
Koning (B.P.), Koningh, Konings, Kos-
to, Kraaijeveld-Wouters, Krosse, Krou-
wel-Vlam, Kruisinga, Van Kuijen, De 
Kwaadsteniet, Laban, Langedijk-de 
Jong, De Leeuw, Van Leeuwen, Van 
der Lek, Van Leijenhorst, Lückers-
Bergmans, Van der Mei, Van Mierlo, 
Molleman, Mommersteeg, Nagel, 
Nooteboom, Notenboom, Nypels, Van 
Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, Rienks, 
Rietkerk, Roels, Roethof, Roolvink, Van 
Rossum, Van der Sanden, Schakel, 
Scherpenhuizen, Van het Schip, Schol-
ten, Smit-Kroes, Van der Spek, Spinks, 
Staneke, Terlouw, Van Thijn, Tilanus, 
Tolman, Tuinenburg, Tuijnman, Ve-
der-Smit, Van Veenendaal-van Megge-
len, Veerman, Vellenga, Van de Ven, 
Verbrugh, Vondeling, Voortman, 
Waalkens, Waltmans, Weijers, Wieren-
ga, Van Winkel, Wisselink, Worrell en 
Van Zeil, 

en de heren Van Kemenade, Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen, 
Trip, Minister voor Wetenschapsbe-
leid, Klein, Staatssecretaris van Onder-
wijs en Wetenschappen, De Jong, 
Staatssecretaris van Onderwijs en We-

tenschappen en Schaefer, Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Peijnenburg, Voogd, P. A. M. Cornelis-
sen, De Vries, Portheine, Wiegel en 
Van Eisen, wegens verblijf buitens-
lands, de hele week; 

Salomons, wegens bezigheden elders, 
de hele week; 

Ploeg, wegens het bijwonen van een 
crematie; 

Laban en Lamberts, wegens bezighe-
den elders; 

Stoffelen, wegens verblijf buitens-
lands, ook morgen; 

Beekmans, wegens bezigheden el-
ders, ook morgen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen zijn de vol-
gende brieven: 

een, van Staatssecretaris De Jong 
van Onderwijs en Wetenschappen, ten 
geleide van het eindrapport van de 
Commissie van Advies inzake het 
brugklasonderwijs a.v.o.-l.b.o./l.a.v.o. 
(12 357, nr. 10); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, ten geleide van een aantal 
exemplaren van het I.E.A.-rapport 
(14 100, XIII, nr. 28); 

een, van de Minister van Sociale Za-
ken, ten geleide van een overzicht van 
de stand van uitvoering van de lopen-
de extra werkgelegenheidsprograrrv 
ma's per30september 1976(12 821, 
nr. 12); 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, over het 
uitbreiden van de werkingssfeer van 
de Wet inzake de luchtverontreiniging 
(14 100, XVII, nr. 23). 

Deze brieven, die al zijn gedrukt en 
rondgedeeld, worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ook is ingekomen een 
brief van de Minister van Verkeer en 

Waterstaat, ten geleide van het rap-
port over de resultatensplitsing 1975 
van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. 

Deze brief die niet zal worden gedrukt, 
wordt voor kennisgeving aangeno-
men. Het rapport ligt op de griffie ter 
inzage. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. Op die 
lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als aan 
het eind van deze vergadering daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met 
deze voorstellen heeft verenigd. 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten te stellen in 
handen van een bijzondere commis-
sie: 

ontwerp van rijkswet Machtiging tot 
instelling van een visserijzone (14 342, 
R1061); 

wetsontwerp Wijziging van de Vis-
seri jwet1963(14 343). 

Ik stel voor de eerste termijn van de 
kant van de Kamer over Hoofdstuk VIII 
(Onderwijs en Wetenschappen) c a . 
vandaag geheel af te maken - zo nodig 
- o o k na 23.00 uur. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook stel ik voor in de 
vergadering van morgen, woensdag 
26 januari, te beginnen met de eerste 
termijn van de kant van de Kamer 
over: 

a. ontwerp van rijkswet ter Verkla-
ring dat er grond bestaat een voorstel 
in overweging te nemen tot verande-
ring in de Grondwet van de bepalin-
gen inzake de toelating, uitzetting en 
uitlevering, het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap (14 200, R 1048); 

b. wetsontwerp Wijziging van de 
Wet van 16 juli 1958, Stb. 352, tot na-
dere regeling van de wettelijke tijd 
(14 266), 

om daarna verder te gaan met de 
behandeling van hoofdstuk VIII (On-
derwijs en Wetenschappen) ca . (ant-
woord Regering, re- en dupliek) 
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Voorzitter 

en in de avondvergadering van mor-
gen - zo nodig - met onderbreking van 
de agenda af te handelen het Grond-
wetswijzigingsvoorstel (14 200, R 
1048) en het wetsontwerp over de wet-
tel i jketi jd (14 266). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor de 
eventuele stemming over hoofdstuk 
VIII (Onderwijs en Wetenschappen) te 
houden bij de aanvang van de verga-
dering van dinsdag 1 februari 1977. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor aan 
de orde te stellen en te behandelen in 
de vergaderingen van 15,16 en 17fe-
bruari a.s.: 

de gezamenlijke behandeling van: 
wetsontwerp Regelen omtrent de 

bescherming van dieren tijdens hun 
vervoer (Wet dierenvervoer) (13 468); 

ontwerp van rijkswet tot Goedkeu-
ring van de op 13 december 1968 te 
Parijs tot stand gekomen Europese 
Overeenkomst inzake de bescherming 
van dieren tijdens internationaal ver-
voer (13 469, R 989) 
(indien het verslag van de Staten van 
de Nederlandse Antil len zal zijn ver-
schenen); 

wetsontwerp Wijziging van de 
Jachtwet (13 188); 

wetsontwerp Nadere wijziging van 
de Werkloosheidswet (Toekenning bij-
dragen van werkgevers in het haven-
bedrijf ten laste van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds) (14 005); 

wetsontwerp Nieuwe bepalingen 
betreffende de Raad voor de Kunst 
(13 035); 

wetsontwerp Wijziging van de 
Dienstplichtwet en van de Wet gewe-
tensbezwaren militaire dienst (14 279) 
(indien de voorbereiding ti jdig zal zijn 
voltooid). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Drees, die het heeft gevraagd. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Verleden week hebben wij 
een brief van Minister Gruijters ont-
vangen over het betrekken van het 
kantoorpand Westraven bij Utrecht 
per 1 maart aanstaande. Het betreft 
stuk nummer 13 339, nr. 9. 

Ik verzoek u dit stuk vrij snel op de 
agenda te doen plaatsen in verband 
met de door Minister Gruijters ge-
noemde datum. 

De Voorzitter: De heer Drees stelt 
voor, die brief op de agenda te plaat-
sen, naar ik aanneem met de bedoe-

ling dat daarover bij voorbeeld don-
derdagochtend omstreeks het vragen-
uur kan worden gesproken. 

Naar mij blijkt, kan de Kamer zich 
hiermede verenigen. 

Ik geef thans het woord aan het lid 
Tuijnman, die het heeft gevraagd. 

De heer Tuijnman (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanmiddag zal de Minis-
ter-President een gesprek hebben met 
enkele fractievoorzitters. Ook gezien 
de voorafgaande wijze van aankondi-
ging kan dit uiteraard van politieke be-
tekenis zijn, zelfs evident zijn. Daarom 
meen ik dat de Kamer er belang bij kan 
hebben, het resultaat van dit overleg 
te vernemen. Mijn fractie zou dit ook 
alleszins redelijk vinden. Ik wi l u dan 
ook verzoeken, informaties bij de Mi-
nister-President in te winnen over de 
resultaten, die voor de Kamer van be-
lang zijn en deze aan de Kamer mede 
te delen. 

De Voorzitter: Ik heb daarover ook in 
de krant gelezen. Ik stel voor, het ver-
zoek van de heer Tuijnman aan de Mi-
nister-President over te brengen. Ik zal 
het antwoord van de Minister-Presi-
dent dan aan de Kamer doen weten. 

De heer Van Thijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verzoek van de heer 
Tuijnman lijkt mij alleszins redelijk. U 
mag dat verzoek ook namens mij over-
brengen. 

De Voorzitter: Ik merk overigens wel 
op, dat, als het gesprek mede zou gaan 
over de agenda van de Kamer, de Ka-
mer daarover zelf te gelegener t i jd be-
slist. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Wij-
ziging van de Woningwet inzake aan-
schrijving tot verbetering van wonin-
gen (13835). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
Staatssecretaris Schaefer, die het 
heeft gevraagd. 

D 
Staatssecretaris Schaefer: Mijnheer de 
Voorzitter! Aan het einde van de be-
handeling van de beide wetsontwer-
pen die nu aan de orde zijn, heeft de 
heer Scholten mij gevraagd of er een 
mogelijkheid bestond een afweging 
van belangen in de wet te verankeren. 

Bij de discussie daarover is ook het 
amendement van de heer De Beer aan 
de orde geweest; de heren Kombrink 

en Nypels hebben in die richting vra-
gen gesteld. In het weekeinde is op het 
Ministerie al de beschikbare denk-
kracht georganiseerd; dat heeft tot een 
nota van wijziging geleid die ik aan de 
Kamer heb voorgelegd. 

Ik hoop dat de vragenstellers en de 
gehele Kamer deze nota van wijziging 
als een verbetering van de wet zien. 

D 
De heer Scholten (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wil ik de Staats-
secretaris danken voor de nota van 
wijziging die hij heeft ingediend. Wat 
doet de heer De Beer nu met zijn 
amendement dat ook over de belangen-
afweging handelt? 

Ik stel het op prijs van mijn kant het 
volgende naar voren te brengen. Deze 
wet zal waarschijnlijk wel als regel 
worden toegepast op verzoek van de 
betrokkene, hetzij de eigenaar, hetzij de 
bewoner, hetzij de eigenaar-bewoner. 
Als dat niet zo is, dan zal het overleg-
model heel centraal moeten staan. Ten 
gevolge van het overleg kan het zeer 
wel mogelijk zijn dat de gemeente als-
nog van een aanschrijving afziet; voor-
al in bijzondere situaties wanneer ie-
mand tot hoge ouderdom is gekomen. 
Ik denk dan aan de bewoners maar ze-
ker ook aan de groep van de eigenaar-
bewoners. Van uit die laatste groep 
hebben ons de laatste dagen informa-
tieve vragen bereikt. 

Wanneer, ten slotte, de gemeente na 
afweging van de belangen tegen de 
wil van de betrokkenen in besluit tot 
de aanschrijving over te gaan, is het 
van essentiële betekenis dat op het ni-
veau van de gemeenteraad een inte-
grale belangenafweging plaatsvindt. 
Daarvoor heeft in deze Kamer ieder-
een gepleit. Het doet mij genoegen, 
dat dit nu in het wetsontwerp vastligt. 
Zowel bij bewoners als eigenaar-bewo-
ners - met name ouderen - kunnen zich 
specifieke problemen voordoen, waar-
over de vorige week uitgebreid is ge-
sproken. Hierbij denk ik ook aan de f i -
nanciële kant van de zaak. 

Het komt mij voor dat door deze wi j -
ziging de integrale afweging aanmer-
kelijk beter is gefundeerd en gegaran-
deerd en dat voorts een eventueel in te 
stellen AROB-beroep nu meer moge-
lijkheden biedt voor de betrokkenen 
waarover het in dit wetsontwerp gaat. 

Tegen deze achtergrond stel ik het 
op prijs dat de Staatssecretaris met de-
ze tweede nota van wijziging is geko-
men. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer in de klassieke 
oudheid iemand een idee van een an-
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De kamerleden Scholten (I) en Kombrink Ir) 

der overnam, werd dit niet als plagiaat 
gezien maar als een eerbewijs aan de-
geen die het idee voor het eerst had 
gelanceerd. Ik wi l de nota van wijzi-
ging van de Staatssecretaris ook in de-
ze zin opvatten en mijn amendement 
op stuk nr. 19 intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-De Beer c.s. (stuk nr. 19) is inge-
:rokken, maakt het geen onderwerp 
;an behandeling meer uit. 

Het lid Kombrink heeft mij gevraagd 
om heropening van de beraadslaging 

over zijn amendement, voorkomende 
op stuk nr. 31, II. 

Ik stel voor hiertoe gelegenheid te 
geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Collega De Beer was van-
morgen zo vriendelijk, mij onders-
hands erop te wijzen dat in mijn 
amendement, voorkomend op stuk nr. 
31, onder II een technische onvolko-

menheid schuil ging. Ik maak de Kamer 
erop attent dat deze onvolkomenheid 
is hersteld in een afzonderlijk amende-
ment nr. 37, dat dient ter vervanging 
van nr. 31-11. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, heeft de 
heer Kombrink zijn amendement, 
voorkomende op stuk nr. 31 , II, vervan-
gen door een amendement, voorko-
mende op stuk nr. 37. 

Ik geef de gelegenheid tot het afleg-
gen van stemverklaringen. 

D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring 
afleggen over twee amendementen. 
Onze houding ten aanzien van de 
amendementen die ik niet noem zal uit 
de discussie duidelijk zijn geweest. 

Wij zullen het amendement van de 
heer Nypels op stuk nr. 16-11 steunen. 
Dit amendement beoogt bewoners de 
gelegenheid te geven de medewerking 
aan verbetering te weigeren. 

Wij zullen het steunen, hoewel wi j 
een zekere gedoogplicht voor de huur-
ders wel acceptabel vinden. Dit geldt 
echter niet voor eigenaar-bewoners. 
Het weerwoord van de Staatssecre-
taris over ons amendement inzake de 
eigenaar-bewoners hield in dat er 
geen verschil zou moeten worden ge-
maakt tussen eigenaar-bewoners en 
andere bewoners. Wi j zullen dus het 
amendement van de heer Nypels steu-
nen, omdat dit ook de eigenaar-bewo-
ners betreft. 

Ten aanzien van het amendement 
van de heer Kombrink, voorkomende 
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De Beer 

op stuk nr. 21, vinden wi j het een beet-
je een slag in de lucht, de hoofdbewo-
ner te verplichten de medebewoners 
in te lichten. Het is een slag in de lucht, 
omdat er geen sancties op mogelijk 
zijn en omdat er geen controle op kan 
worden uitgeoefend. Desondanks zul-
len wij onze stem aan dit amendement 
niet onthouden. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de Voor-
zitter! Op zich zelf bezien kunnen wij de 
gedachte, die ten grondslag ligt aan het 
amendement van de heer De Beer, 
voorkomende op stuk nr. 17, wel onder-
schrijven. De oplossing die gevonden 
is, stuit bij ons echter op bezwaren. 
Vooral de argumenten van de Staats-
secretaris hebben de PPR en D'66 ervan 
overtuigd, dat amendement niet te 
steunen. 

In het amendement, voorkomende op 
stuknr. 18, stelt de heer De Beervoor, 
de eigenaar-bewoners van de verbeter-
plicht uit te zonderen. Wij vinden dit op 
zich zelf niet juist. De Staatssecretaris 
heeft terecht aangegeven dat de wet 
geldt voor alle soorten bewoners en 
huizen. Als ons amendement, om in alle 
gevallen schriftelijke toestemming van 
de bewoners te vragen voordat een 
aanschrijving wordt gedaan, eventueel 
wordt verworpen, dan zal de fractie van 
D'66 het amendement van de heer De 
Beer als 'second best' steunen. De frac-
tie van de PPR houdt in dat geval vast 
aan de bezwaren tegen verschillende 
behandeling van verschillende soorten 
bewoners en zal dan tegen het amende-
ment van de heer De Beer stemmen. 

De aanhef van artikel I en onderdeel A 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik deel nog mee, dat het 
lid Ploeg verhinderd is de vergadering 
bij te wonen wegens een crematie. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 29,1) wordt met 68 tegen 58 stern-
men verworpen. 

Tegen hebben gestemd de leden De 
Kwaadsteniet, Van Leeuwen, Van 
Leijenhorst, Lückers-Bergmans, Van 
Mierlo, Mommersteeg, Nooteboom, 
Notenboom, Nypels, Roolvink, Van 
Rossum, Van der Sanden, Scholten, 
Staneke, Terlouw, Tilanus, Tolman, 
Tuinenburg, Van Veenendaal-van 
Meggelen, Veerman, Van de Ven, Ver-
brugh, Waltmans, Weijers, Van Win-
kel, Wisselink, Van Zeil, Aantjes, Aarts, 
Abma, Van Amelsvoort, Andela-Baur, 
Andriessen, Beekmans, Beinema, De 
Bekker, Beuker, Beumer, De Boer, Bre-
men, Van den Broek, Du Chatinier, 
Coppes, G. M. P. Cornelissen, Van 
Dam, Van Dis, Drees, De Gaaij Fort-
man, Gardeniers-Berendsen, Groen-
smit-van der Kallen, Van Heel-Kasteel, 
Van der Heem-Wagemakers, Hermes, 
Hermsen, Van Houwelingen, Hutsche-
maekers, Imkamp, Jansen, Jongeling, 
Kleisterlee, Knot, Koekoek, De Koning 
(BP), Koningh, Kraaijeveld-Wouters, 
Krosse, Kruisinga en Van Kuijen. 

Vóór hebben gestemd de leden Lange-
dijk-de Jong, De Leeuw, Van der Lek, 
Nagel, Van Ooijen, Patijn, Poppe, 
Rienks, Rietkerk, Roels, Roethof, 
Scherpenhuizen, Van het Schip, Smit-
Kroes, Van der Spek, Spinks, Van 
Thijn, Tuijnman, Veder-Smit, Vellenga, 
Voortman, Waalkens, Wierenga, Wor-
rell, Van Aardenne, Bakker, Baren-
dregt.Ter Beek, De Beer, Berkhouwer, 
De Boois, Dankert, Dees, Van der Doef, 
Dolman, Dragstra, Drenth, Epema-
Brugman, Evenhuis, Franssen, Geurt-
sen, Giebels, Ginjaar-Maas, De Graaf, 
Haas-Berger, Hartmeijer, Van der Hek, 
Hoekstra, Huijsen, Kappeyne van de 
Coppello, Keja, Kolthoff, Kombrink, 
Koning, Konings, Kosto, Krouwel-
Vlam en de Voorzitter. 

Onderdeel B wordt zonder stemming 
aangenomen. 
De onderelen C, D en E worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de SGP wordt aantekening ver-
leend, dat zij geacht wensen te worden 
tegen onderdeel E te hebben gestemd. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 23) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
CPN tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Kombrink c.s. (stuk nr. 23), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel G en de aanhef van onder-
deel H worden zonder stemming aan-
genomen. 

Het subamendement-De Beer c.s. (stuk 
nr. 30,1) op het amendement-Nypels 
c.s. (stuk nr. 16,1) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de BP en de SGP vóór dit sub-
amendement hebben gestemd. 

Het subamendement-De Beer c.s. (stuk 
nr. 30, II) op het amendement-Nypels 
c.s. (stuk nr. 16,1) wordt bijzitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de BP en de SGP vóór dit sub-
amendement hebben gestemd. 

Het subamendement-De Beer c.s. (stuk 
nr. 30, III) op het amendement-Nypels 
c.s. (stuk nr. 16,1) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGP vóór dit subamen-
dement hebben gestemd. 

Het subamendement-De Beer c.s. (stuk 
nr. 30, IV) op het amendement-Nypels 
c.s. (stuk nr. 16,1) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGP vóór dit subamen-
dement hebben gestemd. 

Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr. 
16,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
VVD, alsmede het lid Nooteboom vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Van Ros-
sum c.s. (stuk nr. 13,1) wordt bij zitten 
en opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 
17), I) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de SGP vóór dit amende-
ment hebben gestemd. 
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Nypels 

De heerNypels(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Omdat mijn amendement 
(stuk nr. 16,1) is verworpen, moet in 
mijn amendement (stuk nr. 16, II) het 
woord 'genoemde' worden vervangen 
door: bedoelde. 

Het amendement-Nypels c.s. (stuk nr. 
16, II) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR, de CPN, de PSP en de 
VVD, alsmede het lid Nooteboom vóór 
dit amendement hebben gestemd. 

Het amendement-De Beer c.s. (stuk 
nr. 18) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de CPN en D'66, alsmede het 
lid Nooteboom vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Kom-
brink c.s. (stuk nr. 33) wordt bij zitten 
en opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Artikel 46a, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-Van Rossum c.s. (stuk 
nr. 13,1) en het gewijzigde amende-
ment-Kombrink c.s. (stuk nr. 33), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Scholten c.s. (stuk 
nr. 32) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

Het amendement-Scholten c.s. (stuk 
nr. 15) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Kom-
brink c.s. (stuk nr. 37) wordt bij zitten 
en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de SGP en de BP, alsmede het 
lid Staneke tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 21) wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Kom-
brink c.s. (stuk nr. 34) wordt bij zitten 
en opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Artikel 46b, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendemen-
ten-Scholten c.s. (stukken nrs. 32 en 
15), het gewijzigde amendement-Kom-
brink c.s. (stuk nr. 37), het amende-
ment-Kombrink c.s. (stuk nr. 21) en het 
gewijzigde amendement-Kombrink 
c.s. (stuk nr. 34), wordt zonder stenv 
ming aangenomen. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 31,1) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de BP en de SGP tegen dit amende-
ment hebben gestemd. 

Artikel 46c, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Kombrink c.s. (stuk nr. 31,1), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat in ver-
band met de verwerping van het 
amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 17, 
I) de overige op stuk nr. 17 voorko-
mende amendementen als vervallen 
kunnen worden beschouwd. 

Artikel 46d wordt zonder stemming 
aangenomen. 

; ^ 

Stemming over het subamendement-De Beer 
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Voorzitter 

Artikel 46e wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het subamendement-de Beer c.s. (stuk 
nr. 35) wordt met 67 tegen 60 stern-
men verworpen. 

Tegen hebben gestemd de leden De 
Leeuw, Van der Lek, Van Mierlo, Mol-
leman, Nagel, Nooteboom, Nypels, 
Van Ooijen, Patijn, Poppe, Rienks, 
Roels, Roethof, Van het Schip, Van der 
Spek, Spinks, Staneke, Terlouw, Van 
Thijn, Tuinenburg, Van Veenendaal-
van Meggelen, Vellenga, Verbrugh, 
Voortman, Waltmans, Wierenga, Van 
Winkel, Worrel l , Bakker, Barendregt, 
Ter Beek, Beekmans, Beuker, De 
Boois, Coppes, Dankert, Van der Doef, 
Dolman, Dragstra, Drees, Drenth, Epe-
ma-Brugman, Franssen, De Gaaij Fort-
man, Giebels, De Graaf, Haas-Berger, 
Hartmeijer, Van der Heem-Wagema-
kers, Van der Hek, Hoekstra, Huijsen, 
Imkamp, Jansen, Jongeling, Knot, 
Koekoek, Kolthoff, Kombrink, De Ko-
ning (BP), Koningh, Konings, Kosto, 
Krouwel-Vlam, Van Kuijen, Langedijk-
de Jong en de Voorzitter. 

Voor hebben gestemd de leden Van 
Leeuwen, Van Leijenhorst, Lückers-
Bergmans, Van der Mei, Mommer-
steeg, Notenboom, Rietkerk, Roolvink, 
Van Rossum, Van der Sanden, Scha-
kel, Scherpenhuizen, Scholten, Smit-
Kroes, Tilanus, Tolman, Tuijnman, Ve-
der-Smit, Veerman, Van de Ven, Waal-
kens, Weijers, Wisselink, Van Zeil, 
Aantjes, Van Aardenne, Aarts, Abma, 
Van Amelsvoort, Andela-Baur, An-
driessen, De Beer, Beinema, De Bek-
ker, Berkhouwer, Beumer, De Boer, 
Bremen, Van den Broek, Du Chatinier, 
G. M. P. Cornelissen. Van Dam, Dees, 
Van Dis, tvenhuis, Gardeniers-Be-
rendsen, Geurtsen, Ginjaar-Maas, 
Groensmit-van der Kallen, Van Heel-
Kasteel, Hermes, Hermsen, Van Hou-
welingen, Hutschemaekers, Kappeyne 
van de Coppello, Keja, Kleisterlee, 
Kraaijeveld-Wouters, Krosse en De 
Kwaadsteniet. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 29, II) tot invoeging van een nieuw 
artikel 46 e bis wordt bij zitten en op-
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PSP, de ARP, de 
CHU en de KVP, alsmede het lid Huij-
sen vóór dit amendement hebben ge-
stemd. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 22) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
BP tegen dit amendement hebben ge-
stemd. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 29, III, onder a) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de BP, de SGP, het GPV, D'66, de PPR, 
DS'70 en de RKPN, alsmede het lid 
Nooteboom tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Ik neem aan dat, als gevolg van de 
aanneming van dit amendement, ook 
het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 29, III, onder b) als aangenomen 
kan worden beschouwd. 

Artikel 46f, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendemen-
ten-Kombrink c.s. (stukken nrs. 29, II, 
22 en 29, III, onder a en b) wordt zon-
der stemming aangenomen. 

De artikelen 46 g en 46 h worden zon-
der stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van een stemverkla-
ring. 

D 
De heer Van het Schip (CPN): Mijn-
heer de Voorzitter! Wij stellen vast, dat 
de in dit artikel opgenomen gedoog-
plicht beduidend is afgezwakt in de 
loop van de behandeling van di twets-
ontwerp. Er is een toezegging gedaan, 
dat het voor niet méér zou gelden dan 
douche, w.c. of keuken. De maatregel 
van bestuur kan voorts aangeven, dat 
een en ander alleen kan plaatsvinden 
wanneer schriftelijke toestemming is 
verkregen van de huurder. De eerste 
maatregel van bestuur zal worden 
vastgesteld in overleg met de vaste 
commissie. 

Men kan concluderen, dat er geen 
enkele reden meer is om artikel 46i te 
handhaven. Echter, gelet op het feit, 
dat het artikel voor tal van andere za-
ken kan gelden, waaronder de huur-
vaststelling, menen wij er consequent 
aan te doen, tegen het artikel te stern-
men. 

Artikel 46 i wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de CPN en de PSP 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wensen te worden tegen dit arti-
kel te hebben gestemd. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
nr. 28) wordt bij zitten en opstaan aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP 
en de VVD, alsmede de leden Noote-
boom en Huijsen vóór dit amende-
ment hebben gestemd. 

Het amendement-Kombrink c.s. (stuk 
29, IV) wordt zonder stemming aange-
nomen. 

Artikel 46j, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendemen-
ten-Kombrink c.s. (stukken nrs. 28 en 
29, IV) wordt zonder stemming aange-
nomen. 

Artikel 46k wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Amendement nr. 20 
van het lid De Beer c.s. is een amende-
ment op een artikel dat naar mijn me-
ning uit het wetsontwerp dient te ver-
vallen als gevolg van voorgaande be-
slissingen. Ik heb mij afgevraagd of dit 
niet bij nota van wijziging had dienen 
te gebeuren, maar het is niet gebeurd. 
Mij blijkt, dat het lid De Beer er deson-
danks prijs op stelt, dat er over zijn 
amendement wordt gestemd. 

Het amendement-De Beer c.s. (stuk nr. 
20) wordt bij zitten en opstaan aange-
nomen. 

De Voorzitter: Naar mijn mening is het 
na een vorige beslissing van de Kamer 
logisch , dat artikel 461 uit het wets-
ontwerp wordt verwijderd. 

Artikel 461, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
De Beer c.s. (stuk nr. 20) wordt bij zit-
ten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
SGP vóór dit artikel hebben gestemd. 

Het amendement-Van Rossum c.s. 
(stuk nr. 13, II) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 46m, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Rossum c.s. (stuk nr. 13, II) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde onderdeel H wordt zon-
der stemming aangenomen. 

Onderdeel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
over het wetsontwerp. 
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D 
De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij vinden dat de rechts-
positie van de eigenaars en de bewo-
ners in het wetsontwerp door de 
amendering aanzienlijk is verbeterd. 
Helaas is echter blijven staan dat de ei-
genaar-bewoners door aanschrijving 
kunnen worden gedwongen, verbete-
ringen aan te brengen in hun woning. 
Ook is er geen koopplicht voor de ge-
meente, zoals wij hebben bepleit, in 
het wetsontwerp opgenomen. Het 
amendement van de heer Nypels, om 
in de wet zelf te omschrijven waartoe 
de gemeente gerechtigd is aan te 
schrijven, is niet aangenomen. Deze 
drie punten leveren ons dermate over-
wegende bezwaren op, dat wij tot onze 
spijt onze stem aan het wetsontwerp 
in deze vorm niet kunnen geven. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik leg een stemverklaring af 
namens de PPR en de overgrote meer-
derheid van D'66. 

Wij zijn nog steeds bereid medewer-
king te verlenen aan een wettelijke re-
geling volgens Keerpunt '72 waardoor 
een plicht voor eigenaren ontstaat om 
verbeteringen aan te brengen of door 
de gemeente te laten aanbrengen. 
Maar deze plicht behoort onzes inziens 
alleen te bestaan in het belang van de 
bewoners zoals deze dat zien. 

Volgens het wetsontwerp kunnen 
verhuurders en eigenaars-bewoners 
verplicht worden woningverbetering 
aan te brengen ook tegen de wil van 
de bewoners, die dit dan moeten ge-
dogen. Hierbij wordt te veel uitgegaan 
van de woonvoorraad in plaats van de 
bewoners. 

Dit kan leiden tot een gedwongen 
woonconsumptie voor de bewoners, 
die de woonvri jheid op onaanvaardba-
re wijze aantast, en tot een onnodig 
grote investeringsdwang voor de ver-
huurder of eigenaars-bewoners. 

Tijdens de parlementaire behande-
ling van het wetsontwerp zijn twee be-
langrijke verbeteringen in de rege-
ringsvoorstellen aangebracht: ener-
zijds door de toezegging om met de 
Kamer overleg te plegen over de alge-
mene maatregel van bestuur ter uit-
voering van de wet en de daarin op te 
nemen onderwerpen waarvoor een 
verbeteringsplicht kan gelden; ander-
zijds door de aankondiging dat in de 
algemene maatregel van bestuur de 
mogelijkheid geopend zal worden dat 
de bewoners ingrijpende woningver-
betering, zoals wijziging van de woning-
indeling en aanleg van centrale ver-
warming, kunnen weigeren. 

Toch is dat voor ons niet genoeg. 

Dit wetsontwerp zou voor ons aan-
vaardbaar zijn geworden als ter wille 
van de rechtszekerheid alsnog de aard 
van de verbeteringen waartoe aange-
schreven kan worden uitputtend in de 
wettekst zelf opgenomen zou zijn en 
tevens in de wet zelf voorgeschreven 
zou zijn dat in alle gevallen - dus ook 
bij beperktere verbeteringen zoals ten 
aanzien van douche of keuken -
schriftelijke toestemming van de be-
woners vereist is. Door de verwerping 
van beide daartoe door ons ingedien-
de amendementen is dit niet gebeurd. 

Wij blijven de regeling van deze bei-
de zaken in de wet zelf, en niet in een 
uitvoeringsbesluit dat zonder instem-
ming van het parlement gewijzigd kan 
worden, als eis stellen omdat het bij de 
toepassing van deze wet gaat om een 
vorm van dwang door de overheid ten 
opzichte van de burgers waarbij een 
elementair recht van woonvri jheid in 
het geding is. In het bijzonder de eis 
van een wettelijke garantie dat in alle 
gevallen de bewoner toestemming 
moet geven voor een aanschrijving tot 
verbetering, wil de fractie van D'66 
niet laten vallen omdat deze garantie 
nodig is voor de bescherming van 
minderheden met bescheiden woon-
wensen, zoals bijvoorbeeld ouden van 
dagen. Deze behoren het rechtte bezit-
ten met rust gelaten te worden. Daar-
naast is onzes inziens de wettelijke ga-
rantiedat de bewoner toestemming 
moet geven voor een aanschrijving 
wenselijk omdat hierdoor een gelijk-
waardiqe positie wordt behouden of 
verkregen van de huurders ten opzich-
te van de verhuurders bij de onderhan-
delingen over de verbeteringsplannen. 

Er bestaat voor ons nog een andere 
reden om zwaarte tillen aan een strin-
gente wettelijke regeling van de aan-
schrijvingsbevoegdheid tot verbete-
ring en van de gedoogplicht. De sterke 
aandrang van een grote groep wet-
houders om snel dit wetsontwerp aan 
te nemen, toont het gevaar aan dat de 
verbeteringsplicht, in plaats van bij uit-
zondering, wel eens veelvuldig opge-
legd zou kunnen gaan worden, waar-
door het algemene beginsel van vrij-
will ige medewerking van de bewoners 
bij de stadsvernieuwing in het gedrang 
komt. 

Op grond van deze overwegingen 
kunnen de fractie van de PPR en de 
overgrote meerderheid van de D'66-
fractie hun stem niet uitbrengen voor 
dit wetsonwerp. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! In het wetsontwerp zit-
ten zeer sympathieke kanten wat de 
volkshuisvesting betreft. Daarom heeft 

het doel van het wetsontwerp ons niet 
zoveel moeilijkheden gegeven. Wij 
menen echter dat het wetsontwerp op 
sommige punten wat doorslaat en ver-
der gaat dan voor het belang van de 
huisvesting in oude woningen noodza-
kelijk is. Daarom bestaat het gevaar 
dat het wetsontwerp op vele punten 
misbruikt zal worden. De gedoogplicht 
en het aanschrijven van eigenaren zijn 
zodanig geregeld, dat daaruit moeilijk-
heden en fricties kunnen voortkomen. 
Dat willen wij niet voor onze verant-
woording nemen. Om die reden zullen 
wij tegen het wetsontwerp stemmen. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij de behandeling van 
het wetsontwerp zijn wij begonnen 
met te zeggen dat wi j er zeer aarzelend 
tegenover stonden, omdat wi j de voor-
delen, namelijk de invoering van de 
verplichting tot verbetering van wo-
ningen voor eigenaren, niet zonder 
meer groter vonden dan de nadelen, 
vooral de gedoogplicht. Nu is in het 
oorspronkelijke wetsontwerp de ge-
doogplicht heel sterk opgevoerd; zij is 
wat verzwakt door de eerste nota van 
wijziging en nog wat meer verzwakt 
door amendering. In de tweede nota 
van wijziging, waarin een zin aan arti-
kel 46a eerste lid is toegevoegd, waar-
bij een redelijke afweging van diverse 
belangen wordt voorgeschreven is de 
gedoogplicht naar onze mening nog 
verder verzwakt. Wij hadden liever ge-
had dat het amendement-Nypels, dat 
onder andere door ons was onderte-
kend, was aangenomen, omdat de ge-
doogplicht dan geheel uit het wets-
ontwerp zou zijn verdwenen. Naar on-
ze mening is de gedoogplicht in het 
wetsontwerp nog te sterk. Wij willen 
echter het voordeel, dat de eigenaar 
wordt verplicht, de woning te verbete-
ren, zwaarder laten wegen en het 
voordeel van de twijfel aan de Staats-
secretaris geven. Daarom zullen wi j 
voor het wetsontwerp stemmen. 

D 
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zien in dit wetsontwerp 
een verdere aantasting van het eigen-
domsrecht. Aan zoiets kunnen wij als 
leden van de Boerenpartij niet mee-
werken. Om die reden hebben wij ons 
niet druk gemaakt, toen het wets-
ontwerp werd behandeld. Nu het gaat 
om de stemming willen wij in enkele 
woorden - en niet in een uitvoerig be-
toog - zo duidelijk mogelijk meedelen, 
waarom wij onze stem aan dit wets-
ontwerp niet willen geven. 

Wij zien niet in dat een verdere be-
moeiing een verbetering betekent 
voor degenen, die in ons land moeilijk 
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Koekoek 

zitten met woonruimte. Wij zien het 
produceren van woonruimte namelijk 
als een particuliere aangelegenheid en 
niet als een taak van de overheid. Wij 
namen er genoegen mee, dat de over-
heid zich daarmee na de oorlog heeft 
bemoeid. Nu zitten wij echter dertig 
jaar na de oorlog. Wij zitten met de si-
tuatie, dat er meer dan 100.000 wonin-
gen in Nederland leeg staan. Ik meen 
dat de Minister en de Staatssecretaris-
sen in het halfjaar, dat hen rest, hun 
tijd hoog nodig hebben om de meer 
dan 100.000 leegstaande woningen 
bewoond te krijgen, en zullen daarom 
tegen dit wetsontwerp stemmen. 

Het wetsontwerp wordt zonder sterrv 
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van D'66 (met uitzonde-
ring van het lid Beekmans), de PPR, de 
SGP, de BP en de VVD, alsmede het lid 
Nooteboom wordt aantekening ver-
leend, dat zij geacht wensen te worden 
tegen dit wetsontwerp te hebben ge-
stemd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Re-
gelen met betrekking tot de huurprijs 
van verbeterde woningen (Wet huur-
prijzen verbeterde woningen) 
(13 836). 

Artikel 1 wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Kombrink (stuk nr. 
11) wordt bij zitten en opstaan met al-
gemene stemmen aangenomen. 

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-
Kombrink c.s. (stuk nr. 11) wordt zon-
der stemming aangenomen. 

De overige onderdelen worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van een stemverkla-
ring. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l een stemverklaring 
afleggen mede namens de PPR-fractie. 
Alhoewel wi j oorspronkelijk aarzeling 
hadden ten aanzien van dit wets-

ontwerp, hebben wi j ons door de on-
zes inziens sterke verdediging van de 
Staatssecretaris laten overtuigen. Wij 
zullen onze stem uitbrengen vóór dit 
wetsontwerp. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de BP en de CPN 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wensen te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

De vergadering wordt voor enige 
ogenblikken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van: 
het wetsontwerp Vaststelling van 

hoofdstuk VIII (Onderwijs en Weten-
schappen) van de rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1977 (14 100); 

Het Verslag mondeling overleg van 
de bijzondere commissie over de Nota 
Hoger onderwijs in de toekomst 
(13 733, nr. 5); 

Het Wetenschapsbudget 1977 
(14 101). 

De bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen achter de regeringstafel 
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Voorzitter 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geopend. 
Hierbij zijn tevens aan de orde: 

de motie-Keja c.s. over het voeren 
van een ruim vrijstellingsbeleid voor 
degenen die een parkeerstudie volgen 
(14 100, X, nr. 13); 

de motie-Keja c.s. over het geven 
van de kans aan «doorstromers» vóór 
hun eerste dienstplicht hun opleiding 
af te ronden (14 100, X, nr. 21). 

D 
Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Er was eens een 
bekoorlijke jonge dochter. Zij was naar 
haar eerste bal geweest. Thuisgeko-
men, bekende zij haar vader schuch-
ter: 'Ik heb mij door een jongeman la-
ten kussen'. De wellicht wat overdre-
ven bezorgde vader wilde prompt we-
ten: 'Hoeveel keer?' Haar antwoord: 'Ik 
ben bij u gekomen om te biechten, 
niet om op te scheppen'. 

Deze instelling van de jongedame 
zouden wi j graag terugzien bij de Mi-
nister van Onderwijs en Wetenschap-
pen ten aanzien van zijn arbeid op het 
departement. 

Wanneer wij het tijdperk van Van 
Kemenade onder de loep nemen, komt 
als eerste indruk op ons over dat veel 
zaken verder uitgebouwd zijn, zoals: 

- klasseverlaging, en 
- onderwijsstimuleringsmaatrege-

len.en 
- dat er nog meer in het vat zit; men 

leze de Contourennota. 
De ontwikkelingen die gaande zijn in 

het onderwijs, worden door ons posi-
tief ervaren, maar vóór alles gaat het 
ons erom dat het onderwijs moet kun-
nen functioneren van de basis naar bo-
ven, van binnen naar buiten en omge-
keerd. Daar hoort een aangepaste stra-
tegie bij, die niet gekarakteriseerd 
wordt door politieke haast en nog min-
der door politieke geestdrijverij. Het 
beleid van de Minister wordt daar wel 
door gekarakteriseerd. 

Los van de principiële bezwaren te-
gen politieke haast en geestdrijverij, is 
het duidelijk dat door dit solistisch op-
treden - wij hebben het niet over het 
kwantitatieve overleg, maar over het 
kwalitatieve - in grote mate onrust in 
de scholen werd en wordt veroorzaakt. 
Voor ons staat centraal dat er voldoen-
de ruimte voor verantwoord overleg 
moet zijn. Minstens zo belangrijk is, 
dat ervoor gewaakt wordt dat de zaken 
die waard zijn behouden te blijven in 
het thans fungerend onderwijs, niet 
verpletterd worden onder de stoom-
wals van de Minister. 

Het invoeren van vele nieuwe leer-
en lesmethoden is op zich geen garan-
tie voor betere prestaties van de leer-
lingen. De geestelijke lenigheid van 
degenen die onderwijs geven zowel 
als van degenen die het ontvangen, 
wordt door de Minister sterk over-
schat. 

Over de begrippen zelfverwerkelij-
king en zelfontplooiing stelt Duijcker 
dat de Minister deze aan zijn ideologi-
sche conceptie heeft aangepast. Vol-
gens Duijcker zijn deze begrippen voor 
velerlei uitleg en waardering vatbaar 
en bestaat er, zeker in de kring van 
psychologen, geen eenstemmigheid 
over. 

Het is natuurlijk nuttig als men ook 
zijn beperkingen kent. De intellectu-
elen van 'Nieuw-Links' willen om zui-
ver politieke redenen de gedachte la-
ten postvatten dat iedereen alles kan 
leren. Men bewijst daar niemand een 
dienst mee en het is in strijd met de 
wetenschappelijke bevindingen. 

Het lijkt mij, dat de toekomstige ge-
neratie ervoor moet worden behoed, 
dat haar nu reeds door 'belijdenispar-
t i jen' en bewegingen een maatschap-
pijvorm wordt ingeprent en voorge-
schreven. Het is niet de taak van de 
overheid om via het onderwijs partij-
opvattingen te ventileren en uit te voe-
ren. 

De veelvormigheid van onze samen-
leving vraagt een veelheid van be-
kwaamheden, die ook een veelheid 
van opleidingen vereist. Diezelfde 
veelvormigheid van onze samenleving 
impliceert een veelheid van meningen 
en ideeën; van dat gevarieerde pakket 
moet de jeugd een notie krijgen en niet 
slechts van dat deel dat in overeen-
stemming is met de interessen van de-
gene die het omschrijft. 

Uit de door Eijsenck genoemde ex-
perimenten blijkt het belang van de 
periode vanaf de geboorte tot aan de 
schoolgaande leeftijd. Ouders dienen 
geactiveerd te worden, is de conclusie. 
Uit dat onderzoek blijkt dat wanneer 
wij de intellectuele ontwikkeling van 
de meest ten achter gestelde en van de 
meest bevoordeelde kinderen met be-
trekking tot het milieu bekijken, wi j het 
totale verschil van 20 IQ-punten in 
drieën kunnen verdelen: 

- 10 punten komen voort uit 
milieu-verschillen die zich voordoen 
voordat het kind 4 jaar is, 

- 6 punten worden geproduceerd 
gedurende de periode van 4 tot 8 jaar, 

- en 4 punten in de volgende 9 jaar. 
Als het al niet duidelijk was dan 

wordt het bij zo'n uitkomst, te weten 
het belang van het peuteronderwijs. 

De ontwikkeling die hier is te zien, is 
dan eigenlijk analoog aan die welke 
zich in het verleden in het kleuteron-
derwijs voltrok: van opvang- naar 
onderwijsinstituut. 

Hoe wordt het beleid gericht op een 
onderwijskundige ontwikkeling van 
het peuteronderwijs die breuklijnen 
met het aansluitend onderwijs voor-
komt? Liggen er met het oog op de ka-
binetsformatie geen unieke kansen om 
het peuteronderwijs bij het Ministerie 
van Onderwijs onder te brengen? Als 
wij het toch hebben over breuklijnen: 
het valt ons op dat bij de discussie 
over leerplichtverlenging de aandacht 
altijd op het eindstation gericht blijkt te 
zijn. Het verlengen van de leerplicht 
aan het eind van de fase vindt in onze 
ogen geen genade. Aan het begin van 
de fase is met ons zeer wel een discus-
sie mogelijk. 

Te makkelijk en vaak te snel wordt 
ervan uitgegaan dat het inschrijvings-
percentage van vijfjarigen (96%) aan 
de kleuterscholen garanties biedt voor 
het lijfelijk aanwezig zijn. Kan de Mi-
nister ons een inzicht geven in dit ver-
zuim? Zou de Minister ons zijn gedach-
ten over verlaging van de aanvang 
van de leerplichtige leeftijd kunnen 
meedelen? 

De Minister heeft wel gezegd dat on-
derwijsvernieuwing en onderwijsont-
wikkeling synoniemen zijn die elkaar 
overlappen. Hangt het van de gespreks-
partner af waar de accenten worden 
gelegd? 

Is de ontwikkeling diejuist in het ba-
sisonderwijs op gang komt niet van 
belang voor de wetgeving, die wij nu 
in conceptvorm voor ons hebben lig-
gen? Het vormgeven aan deze nieuwe 
benadering van het primair onderwijs 
schijnt nu te worden opgeofferd aan 
de politieke haast van de Minister. Is 
dit een te boude uitspraak? In hoeverre 
vindt de Minister de uitkomsten van de 
experimenten bepalend voor de vorm-
geving van een toekomstige basis-
school? Is er eigenlijk wel een wettelij-
ke basis voor de experimenten wan-
neer zij per 1 augustus van start gaan 
en de Lager Onderwijswet van 1920 
daarin niet voorziet? Zal dan de Experi-
mentenwet Onderwijs het juridisch ka-
der aangeven? 

De zorgen van de Inspectie Kleuter-
onderwijs zijn de Minister ongetwij-
feld ter ore gekomen. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan zou 
het in het onderwijsverslag over 1975 
toch opgevallen zijn dat de Inspectie 
niet zo gerust is over de richting van 
de integratie k leuter- lager onderwijs. 
De kritische vraag wordt daarom 
gesteld, of de richting waarin nu ge-
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werkt wordt eigenlijk niet in strijd is 
met de doelstellingen van het kleuter-
onderwijs. Mogen wi j de reactie van 
de Minister hierop vernemen? 

In het kader van de experimenten 
kleuter- en lager onderwijs is ons ver-
teld dat een honderdtal scholen aan 
het activeringsplan gaan deelnemen. 
Waaruit bestaan de faciliteiten, nu 
daaraan nog een aantal is toegevoegd, 
hoe geschiedt de financiering en kan 
dat binnen de kaders van de huidige 
wetgeving? 

Vaak zijn achterstandssituaties -
hierbij denk ik aan het onderwijsstimu-
leringsbeleid - een gevolg van gezins-
en milieufactoren. Hand- en spandien-
sten om te komen tot het opheffen of 
verbeteren van die situaties, zijn 
slechts ten dele mogelijk. Is de Minis-
ter in staat wat meer inzicht te geven 
in de resultaten van compensatie-
programma's? 

In de memorie van toelichting wor-
den wi j ervan op de hoogte gesteld dat 
vele activiteiten om de doeltreffend-
heid van het onderwijsstimuleringsbe-
leid te vergroten geëvalueerd zullen 
worden. Wat zal er worden geëvalu-
eerd? Van welke veronderstellingen 
zal het nationaal onderzoek naar de 
ongelijkheid in het onderwijs uitgaan? 
Zullen er ook variabelen ingevoerd 
worden als: intelligentie, motivatie, 
persoonlijkheidsstructuur en ouderli j-
ke stimulering? Wordt er rekening ge-
houden met de resultaten van erfelijk-
heidsonderzoek? Kan nagegaan wor-
den of verbetering van voeding een 
gunstige uitwerking heeft op de intelli-
gentie? 

Over de criteria zoals die bij de toe-
kenning van faciliteiten in het kader 
van het onderwijsstimuleringsbeleid 
worden gehanteerd zijn wi j zeer onte-
vreden. De motie van mijn fractiege-
noot Evenhuis blijkt niet dan met de 
grootste nalatigheid te worden uitge-
voerd. 

Is de Minister het met ons eens dat 
op een gegeven moment wellicht een 
duidelijker clausulering voor de extra 
leerkracht verstandig zou zijn? Ver-
dient het geen overweging, de ad hoc 
maatregelen in het onderwijsstimule-
ringsbeleid wat minder chaotisch te 
maken? Is daarin niet een duidelijker 
structurering mogelijk? Is er geen mo-
gelijkheid, ad hoc maatregelen meer 
rayonsgewijs uit te vaardigen en niet 
per school? Achterstand-gebieden 
mag de term zijn die de Minister ge-
bruikt. Er wordt echter helemaal niet in 
gebieden gewerkt. 

Ons is een nota over het buitenge-
woon onderwijs toegezegd. De ge-

dachten die daarin zijn terug te vinden 
zijn, zoals wi j ze in de Contourennota 
hebben gelezen, niet al te veel door-
dacht. Zij lijken vaak uit losse tekston-
derdelen te zijn samengevoegd en 
houden nauwelijks een visie in op de 
toekomst. 

Is het juist dat de Minister de stigma• 
tiserende werking die van het buiten-
gewoon onderwijs zou uitgaan han-
teert als uitgangspunt voor het formu-
leren van beleidsvoorstellen ten aan-
zien van het buitengewoon onderwijs? 

Is het niet beter, als centraal uit-
gangspunt het kind met problemen te 
nemen en daarbij de vraag te stellen 
welke voorzieningen nodig zijn om dit 
kind optimaal te doen functioneren en 
gelukkig te doen zijn? De hulpvraag 
van het kind dient centraal te staan. 

De voorzitter van de sub-commissie 
basisschool buitengewoon onderwijs 
heeft gezegd: 'Elke basisschool moet 
buitengewoon worden'. In die gedach-
te zou de hulpvraag van het kind wel 
eens in de knel kunnen komen. Laat 
bepaalde buitengewone scholen, met 
name die werkzaam zijn in de randge-
bieden, maar eens wat gewoner wor-
den. Overigens over 'gewoner wor-
den' gesproken: het verplicht stellen 
van de instelling van een ouderconv 
missie analoog aan de situatie in het 
regulier onderwijs zou dan zo snel mo-
gelijk moeten geschieden. Wat is de 
reactie van de Minister? Met vreugde 
heeft mijn fractie kennis genomen van 
de studie over de bekostiging van de 
randdiensten in het buitengewoon on-
derwijs. Uitvoering is in onze ogen 
dringend gewenst. 

Mijnheer de Voorzitter! Hierbij heb 
in de eer u een motie over deze materie 
te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Smit-
Kroes, Evenhuis, Dees en Ginjaar-
Maas wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over hoofd-
stuk VIII (Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1977; 

kennis genomen hebbend van de stu-
die van een interdepartementale werk-
groep over de bekostiging van de zo-
genaamde randdiensten in het buiten-
gewoon onderwijs; 

constaterend dat in de memorie van 
toelichting op hoofdstuk VIII van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 
niet over de conclusie van het rapport 
wordt gesproken; 

verzoekt de Minister te bevorderen, 
dat met voorrang de in het rapport 
'Randvoorzieningen buitengewoon 
onderwijs' voorgestelde norm van de 
vergoeding van het aantal uren logo-
pedie ten behoeve van leerlingen van 
dagscholen voor slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen, een klok-
uur per kind per week wordt inge-
voerd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! De problematiek rond 
de vergoedingen heeft ons overigens 
weer eens aan den lijve doen ervaren 
hoe problematisch het is dat het bui-
tengewoon onderwijs bij Koninklijk 
besluit geregeld is. Een wettelijke rege-
ling ook voor deze tak van onderwijs is 
nodig. Met het oog op wat er gaande 
is, zou een interimwet wellicht uit-
komst kunnen bieden. 

Met betrekking tot het onderwijs aan 
schipperskinderen zouden wij graag 
vernemen wat het standpunt nu is van 
de Minister over integratie van schip-
perskinderen in het basisonderwijs. 

Alleen al in zijn primaire taak, het 
hulp verlenen aan kinderen waardoor 
zij in het reguliere onderwijs gehand-
haafd kunnen blijven, is de remedial 
teacher zijn gewicht in goud waard. 
Het lijkt zinvol dat experimenten wor-
den ondernomen waarbij scholen in 
de gelegenheid worden gesteld hun 
eigen mogelijkheden te ontdekken en 
te vergroten. Er blijkt een grote be-
hoefte aan remedial teachers te be-
staan. Het aanbod zou overigens vele 
malen groter zijn dan de opleiding kan 
verwerken. Is dat zo? Is de opleiding te 
verbeteren? Bij voorbeeld in de rich-
ting van verdieping en verbreding? 

Sprekend over opleidingen zou ik en-
kele vragen op de Minister willen afvu-
ren die betrekking hebben op de inte-
gratie van de opleidingen tot kleuter-
leidster en aan de pedagogische aca-
demie. Is de uitvoering van de integra-
le experimenten met opleidingen tot 
onderwijsgevende voor geïntegreerd 
basisonderwijs in 1978 te verwezenlij-
ken? 

Op wat voor termijn denkt de Minis-
ter een spreidingsplan voor de oplei-
dingen op poten te zetten? Is er enige 
indicatie te geven over de gemoeide 
kosten? 

Ook over de huidige opleidingen 
nog een enkele opmerking. Ware het 
niet wenselijk om voor toelating tot 
een pedagogische academie bindend 
vast te stellen welke vakken in het HA-
VO-pakket in ieder geval moeten voor-
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komen? De vuilnisbaksituatie die nu 
bestaat, dat met een willekeurig pakket 
toegang verkregen kan worden, is niet 
juist in onze ogen. Wat te denken van 
a.s. onderwijzers die in de HAVO-op-
leiding geen eindonderwijs in bijvoor-
beeld geschiedenis of aardrijkskunde, 
wiskunde of combinaties daarvan heb-
ben gehad? Zou bij het hospiteren van 
PA-studenten ook niet aan de eerste 
klas van het voortgezet onderwijs als 
hospiteerterrein gedacht moeten wor-
den? Hoe is in de opleiding van van-
daag meer professionaliteit te brengen 
en hoe is die opleiding vakbekwamer 
te maken? Zou bij de PA en kleuter-
ooleidingsscholen niet meer in de rich-
ting van de kleine vaste staf gedacht 
moeten worden en meer in de richting 
van werken met part-time docenten 
die uit de praktijk komen? 

Vindt de Minister dat het vak 'spre-
ken' op de PA en de kleuteropleidings-
scholen genoeg aandacht krijgen en 
dat het resultaat van dat onderricht in 
de praktijk tot tevredenheid aanleiding 
geeft? 

De werkgelegenheidssituatie in het 
primaire onderwijs vraagt van de op-
leidingen, maar ook van de Regering 
een bijzonder duidelijk voorlichtings-
beleid voor de aanstaande onderwijs-
gevende. 

Ook de Minister zal ongetwijfeld op 
de hoogte zijn van ontstane frustraties 
bij mensen die zich volledig inspannen 
in het onderwijs. Welke maatregelen 
en welke activiteiten zullen in staat blij-
ken om daar iets aan te doen? Is er een 
duidelijk beeld van de oorzaken van 
deze frustraties? Is de Minister bekend 
met het onderzoek, verricht door het 
Instituut voor Gezondheidszorg te Til-
burg? Wat zijn de reacties van de Mi-
nister op dat onderzoek? 

Als wi j kijken naar de bezuinigings-
maatregelen, moet ons van het hart, 
dat de Minister in dezen de zwakste 
schouders heeft uitgezocht om zijn 
gram te halen. 

De onderwijskostenvergoeding en 
het werk van de werkgroep-Londo 
hebben onze grote aandacht. Met nog 
meer belangstelling wachten wij de re-
actie van de Regering af. Het gaat nu 
om een principiële keuze en het is wei-
licht een politieke keuze. Het kabinet 
dient daar niet voor uit de weg te gaan. 

Ik kom op de kleine school. Op diver-
se wijzen hebben wij daarover in voor-
komende gevallen contact gehad met 
de Minister. Tot nu toe valt daar een 
sterk cijfermatige benadering te con-
stateren. Een onderzoek naar de kleine 
school als sociaal-cultureel gegeven 
zou van grote waarde kunnen zijn. Om 

de discussie alvast richting te geven, 
heb ik de eer daarover een motie in te 
dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Smit-
Kroes, Evenhuis en Scherpenhuizen 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over hoofd-
stuk VIII (Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaaar 1977; 

constaterend dat de leefbaarheid van 
het platteland in zeer hoge mate af-
hankelijk is van de aanwezigheid van 
voldoende kleuter- en lagere scholen; 

verzoekt de Minister te bevorderen dat 
een onderzoek wordt ingesteld naar de 
waarde van de 'kleine' scholen als so-
ciaal-cultureel gegeven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Het onderwijs voor wer-
kende jongeren is mislukt. Met een 
diep bedroefde blik kijk ik in de richting 
van de Minister. Waar blijft de uitwer-
king van de motie-Hermes en waar 
blijft de stage-nota? 

Over de leerplanontwikkeling heb ik 
één opmerking. Hoe representatief 
voor het onderwijsveld en in hun op-
treden zullen de ACLO's zijn, wanneer 
de Minister deze benoemt? 

Over de schoolbegeleidingsdiensten 
merk ik op, dat, gelet op de vaagheid 
met betrekking tot het functioneren van 
de SBD's ten aanzien van nut, rechts-
positie, personeel, salarisregeling en 
rijkssubsidie, het niet alleen jammer, 
maar zelfs gevaarlijk is het verschijnen 
van een beleidsnota schoolbegeleiding 
uit te stellen. Waar blijft het bekosti-
gingsbesluit? Er moet meer duidelijk-
heid komen over het controle-apparaat 
en een eventueel verplichte evaluatie. 

Over de ouderparticipatie wil ik al-
leen zeggen, dat wi j ' ja' zeggen tegen 
het elan van de ouders. Stelt de Minis-
ter de ouderparticipatie op prijs, de 
voorlichting en de begeleiding van het 
werk dat voortvloeit uit zijn wettelijke 
verplichtingen en het betrekken van de 
ouders bij het schoolgebeuren? Welke 
activiteiten moeten op dat terrein wor-
den verricht? Is de Minister zich be-
wust van de unieke taak die de Vereni-
ging voor Openbaar Onderwijs in de-
zen vervult? Is de Minister op de hoog-
te van de problemen die daar bestaan 

en kan de Minister daaraan een mouw 
passen? 

Mijn slotopmerking, overigens van 
andere aard doch van even groot be-
lang, is dat spoedig duidelijkheid dient 
te ontstaan over de vraag, welk beleid 
voorgesteld wordt voor 1978 en vol-
gende jaren om uit de budgettaire pro-
blemen te komen. Welke oplossingen 
stellen de bewindslieden zich voor op 
korte en lange termijn? Zonder ti jdig 
zicht hierop, betekenen de nu voorge-
stelde beperkingen voor 1977 opnieuw 
slechts uitstel van executie, uitstel van 
een meer fundamentele oplossing van 
de problemen en zijn nieuwe onnodi-
ge ad-hoc-ingrepen in de volgende ja-
ren waarschijnlijk niet te voorkomen. 
Als wi j daarvoor kunnen worden be-
hoed, zou dat heel wat waard zijn. 

D 
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Aan het einde van 
de rit van dit kabinet wil len wij ons res-
pect uitspreken voor de voortvarende 
wijze waarop het mannenkwartet van 
de Nieuwe Uitleg aan het werk is ge-
gaan. Dit staat uiteraard los van het 
feit dat wi j lang niet alles wat van de 
bewindslieden tot ons is gekomen met 
gejuich en instemming begroet heb-
ben. 

Hoofdelementen uit de publieke dis-
cussie van de laatste jaren waren in 
wezen de vraag, hoe de kansen in het 
onderwijs eerlijker verdeeld kunnen 
worden en de vraag of het onderwijs 
kan en mag anticiperen op een toe-
komstige samenleving. Deze laatste 
vraag wordt door ons - het is bekend -
ontkennend beantwoord. De eerste 
vraag echter is ook voor ons een klem-
mend probleem. De weg van de Minis-
ter en die van ons lopen echter weer 
uiteen als hij zegt, dat het onderwijs 
totaal anders gestructureerd moet 
worden om aan de behoefte aan eerlij-
ke kansen te kunnen voldoen. Wij we-
ten dat zo net nog niet. Wij wensen de 
zo jonge Mammoet niet nu reeds bij 
verstek te veroordelen. De politieke 
discussie over het onderwijs heeft zich 
toegespitst op de structuren. Wij be-
treuren dat en wi j willen dat deze Mi-
nister verwijten. Structuren, die 
slechts een middel kunnen zijn, lijken 
tot doeleind te zijn verheven. 

Alvorens over structuren te praten, 
dienen naar onze mening eerst vragen 
beantwoord te worden zoals: wat kan 
en moet de betekenis van het onder-
wijs zijn voor de individuele mens en 
voor de samenleving als geheel? Wel-
ke bagage heeft iemand nodig om als 
volwaardig lid van de samenleving te 
kunnen functioneren, nu en in die on-
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bekende toekomst? Hoe zal het onder-
wijs een brug kunnen slaan tussen ver-
leden, heden en een toekomst, die - ik 
herhaal - onbekend is? Hoe zullen 
waarden die van wezenlijk belang zijn 
voor onze cultuur bewaard kunnen 
blijven voor hen die na ons komen? 

Pas als deze vragen beantwoord 
zijn, kunnen wi j proberen de vraag te 
beantwoorden, wat dan het pakket aan 
inzicht, kennis, kunde en vaardigheden 
zou moeten zijn, dat voor ieder afzon-
de rlijk lid van onze samenleving nood-
zakelijk is; vervolgens ook wat daar-
van in de school aan de orde zou moe-
ten komen. Het is niet uitgesloten, dat 
de bijdrage van de school aan de tota-
le ontwikkeling van de mens overschat 
wordt. Zeker is, dat de invloed van de 
school op de ontwikkeling van de 
mens voor ieder verschillend is. Wij 
moeten inzicht in deze problemen heb-
ben, alvorens wij tot eventuele nieuwe 
onderwijsprogramma's kunnen ko-
men. Dan pas is het zinnig om te zien 
of wijzigingen van onderwijsstructu-
ren noodzakelijk zijn. Wellicht komen 
wij uiteindelijk op een structuur uit, die 
gebaseerd is op leerhuizen, waarin 
een ieder naar eigen smaak en behoef-
te de kennis en kunde, opgedaan in het 
funderende onderwijs, kan aanvullen. 
Ik weet dat niet. Dit is toekomstmuziek. 
Op dit moment kunnen wi j niet anders 
dan met het inzicht dat wi j nu hebben, 
het huidige onderwijs stap voor stap 
verbeteren. 

Voor wat betreft het voortgezet on-
derwijs zijn wi j niet ontevreden met 
hetgeen door Staatssecretaris De Jong 
in gang is gezet. De ergste knelpunten 
binnen het voortgezet onderwijs lijken 
op dit moment bij het lager en middel-
baar beroepsonderwijs en bij het MA-
VO te liggen. Het is daarom dat ik daar 
aandacht aan wi l geven. 

De problemen van het lager 
beroepsonderwijs zijn bekend: Een 
programmawijziging voor het LBO 
werd noodzakelijk geacht, ook door 
ons. Het LBO-onderwijs is daardoor 
beroepsoriënterend geworden in plaats 
van beroepsvoorbereidend. Voor 
slechts weinigen is echter vervolgbe-
roepsonderwijs in dagschoolverband 
mogelijk. Door deze slechte aan-
sluiting tussen LBO en MBO of maat-
schappij is het beruchte gat in de 
Mammoetwet gevallen. Er is te weinig 
samenhang tussen de verschillende 
vormen van LBO. Dit beperkt de keuze-
mogelijkheden van de leerlingen. De 
keuzemogelijkheid ten aanzien van het 
niveau, waarin per vak eindexamen 
gedaan kan worden, bestaat groten-
deels nog slechts op papier. Het zoge-

naamde vijfde leerjaar, waar wi j blij 
mee zijn, heeft geen eigen gezicht. Het 
leidt wel tot verbreding maar nauwe-
lijks tot verdieping van kennis en in-
zicht. Kortom, het LBO lijkt het stief-
kind van de Mammoetwet. Moet aan 
deze situatie niet een deel van het wei-
nig gemotiveerd zijn van de leerlingen 
worden toegeschreven? 

Staatssecretaris De Jong liet bij de 
installatie van de adviesgroep LBO-
blijken, dat hij de problemen van 
het LBO heel goed inziet; hij lijkt vast-
besloten naar oplossingen te zoeken. 
Wij hebben daar waardering voor. 
Toch vragen wi j ons af of de oplossin-
gen die de Staatssecretaris aandraagt 
de juiste zijn. 

In de eerste plaats zal er ons inziens 
naar gestreefd moeten worden, dat de 
keuze voor het LBO een positieve is. 
Het zal de school moeten worden voor 
de praktische ingestelde leerling. De 
pedagogische en didactische benade-
ring van de LBO-leerlingen, ook in de 
onderbouw, dient uit te gaan van de 
eigen geaardheid van deze leerlingen. 
Dit stelt ons voor het onderwijskundi-
ge probleem, dat er in de onderbouw 
enerzijds overstapmogelijkheden naar 
en van het MAVO mogelijk moeten 
zijn, doch dat anderzijds het LBO niet 
'gemavoïseerd' mag worden. Het LBO 
dient een eigen gezicht te hebben. Dit 
heeft uiteraard consequenties voor de 
deskundigheid van de leraren. 

In deze benadering van het LBO lijkt 
het voor de hand te liggen de vorming 
van scholengemeenschappen met ver-
schillende typen LBO te willen bevor-
deren in plaats van scholengemeen-
schappen van LBO en MAVO. Indien 
het nieuwe LBO-eindexamen goed 
functioneert, zullen deze trouwens 
naar onze mening vanzelf ontstaan. 
Nu moet met kracht gestreefd worden 
naar scholengemeenschappen tussen 
LBO-scholen. De keuzemogelijkheden, 
die hierdoor ontstaan, zullen de posi-
tieve keus voor het LBO bevorderen. 
Het knelpunt lijkt hier het ontbreken 
van een geharmoniseerde onder-
bouw. Dit knelpunt moet op korte ter-
mijn weggenomen worden. 

Een ander wezenlijk knelpunt in het 
LBO is het ontbreken van zogenaamde 
C-programma's voor de beroepsvak-
ken. Het is toch treurig, dat nieuwe 
structuren officieel geïntroduceerd 
worden, terwijl de onderwijskundige 
invulling ontbreekt. Sommige scholen 
hebben zelf C-programma's ontwik-
keld. Naar onze mening dienen deze 
na een voorlopig advies van de inspec-
tie voor een beperkte ti jd erkenning te 
krijgen. Wij willen dit zien als een vorm 
van experimenteren. Evaluatie achter-

af zal ons dan de waarde kunnen le-
ren van deze programma's. 

Het wegnemen van de knelpunten 
binnen het LBO heeft weinig zin als we 
niet ook het gat in de Wet op het voort-
gezet onderwijs dichten. Van diverse 
zijden zijn hiervoor verschillende op-
lossingen aangedragen. De Staats-
secretaris heeft voorlopig gekozen 
voor een verbreding van het MBO met 
een verruiming van de toelating. Van-
uit het MBO, en met name vanuit het 
MTO, is hiertegen verzet gerezen, om-
dat men een devaluatie van het MTO-
diploma vreest. De vraag is dan of bei-
de gezichtspunten in één benadering 
verenigd kunnen worden. 

Laat mij daar het volgende van zeg-
gen: de verruiming van de doorstro-
ming LBO/MBO zonder gelijktijdige 
aanpassing van het MBO lijkt ons een 
zinloze zaak. Het is toe te juichen dat 
de doorstroming verbeterd wordt, 
maar de ontvangende scholen moeten 
wel zicht hebben op de omstandighe-
den waaronder deze leerlingen binnen 
het MBO opgevangen kunnen worden. 
Zonder meer een grotere instroom op-
vangen is binnen het huidige MBO niet 
mogelijk als het eindniveau gehand-
haafd blijft, hetgeen binnen het MTO 
de wens is. Dan spreek ik nog niet eens 
over het feit dat een en ander geen 
geld mag kosten. Dat is irreëel. 

Ter discussie staat hier in feite het 
karakter van het MBO. Zal het de 
school zijn die uitsluitend gericht is op 
het opleiden van middelbaar kader, of 
zal het de school zijn waar in principe 
alle leerlingen terecht kunnen die een 
MAVO- of LBO-opleiding voltooid heb-
ben? In het laatste geval zal er immers 
binnen het MBO een grote differenti-
atie naar vak en niveau moeten zijn. De 
opleiding tot middelbaar kader is dan 
slechts een van de vele stromen bin-
nen het MBO, maar kan er wel een zijn 
die duidelijk herkenbaar is, 

Waar kiezen wij nu voor? Ik meen 
dat wi j door de herstructurering bij het 
MHNO/MSPO te aanvaarden in feite 
ook gekozen hebben voor het brede 
MBO met ruime toelatingsmogelijkhe-
den. De Staatssecretaris zal het mij wel 
laten weten als hij een andere mening 
is toegedaan. De voortgang van de 
herstructurering van het MHNO/MSPO 
laat ons echter ook zien welk een 
moeizaam en tijdrovend proces een 
dergelijke hervorming is. Het gat in de 
WVO moet nu gedicht worden. Ik wil 
daarvoor enkele gedachten aandragen 
en baseer mij daarbij op de nota's van 
de samenwerkende Technische scho-
len in Twente en van de Algemene 
Bond ter Bevordering van het 
Beroepsonderwijs. 
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Ginjaar-Maas 

Er moeten ten eerste op korte ter-
mijn C-programma's komen voor de 
beroepsvakken. Voor leerlingen die in 
eerste of tweede ronde op dit niveau 
eindexamen gedaan hebben moet bin-
nen het MBO een variant komen. 

Ten tweede moet het Voortgezet 
Technisch Onderwijs, of liever nog het 
Voortgezet Beroepsonderwijs gereali-
seerd worden voor leerlingen die in 
een korte opleiding in dagschoolver-
band hun aanvankelijke beroepsorïen-
terende opleiding willen verdiepen tot 
een niveau waarop beroepsuitoefe-
ning mogelijk is. 

Ten derde hoeft met gebruikmaking 
van de bestaande overschotcapaciteit 
aan gebouwen, leermiddelen en man-
kracht bij het LBO dit niet een al te in-
grijpende of kostbare operatie te zijn. 
Met deze benadering beogen wij het 
huidige onderwijs te verbeteren, wij 
willen ons daarbij nadrukkelijk distan-
ciëren van de gedachte dat in het ver-
brede MBO een aanzet tot de Boven-
school gezien moet worden. Integen-
deel, wij wensen dat LBO en MBO vol-
waardige vormen van onderwijs wor-
den, waar leerlingen met plezier voor 
kiezen omdat dit hen alle mogelijkhe-
den zal kunnen bieden aan de eigen 
toekomst te bouwen. Ik kom thans tot 
de MAVO. 

De problemen zijn bekend: achter-
stand in exploitatiekostenvergoeding; 
geen amanuensis (deze punten spelen 
trouwens ook bij het LBO); de MAVO-3 
waar de belangstelling voor terug-
loopt; de dreigende onderwijskundige 
kloof met HAVO en VWO; de kleine 
MAVO's die ten onder dreigen te 
gaan; het uitblijven van een aktenwe-
gingsregeling, welke van belang is 
voor de rechtspositie van de docenten, 
en, ten slotte de vraag wat de MAVO-
leerling met zijn of haar diploma kan 
doen. 

Het lijkt niet doenlijk alles tegelijk 
aan te pakken, hoe graag wij dat zou-
den wil len. Anderzijds kunnen wij niet 
blijven doorgaan de problemen, voor 
zover zij samenhangen met een tekort 
aan financieringsmogelijkheden, voor 
ons ui t te schuiven. Onze gedachten 
gaan uit naar een plan waarbij het MA-
VO gefaseerd bijvoorbeeld over een 
periode van 5 of 10 jaar uit de achter-
standsituatie gehaald wordt. Kunnen 
de bewindslieden ons hierin volgen en, 
zo ja, willen zij dan voorbereidingen 
treffen om zo'n plan op tafel te krijgen? 

Waardering hebben wi j voor het 
voornemen om de ontwikkeling van 
het integrale vierjarige MAVO los te 
koppelen van het MAVO-project. Hier-
mee wordt tegemoet gekomen aan 

een eerder door ons geuite wens. De 
totstandkoming van het integrale 4-ja-
rige MAVO is urgent. 

De waarde van het MAVO-diploma 
blijkt voor sommige leerlingen slechts 
betrekkelijk te zijn. Enerzijds wordt de 
aansluiting met het vervolgonderwijs 
niet altijd gehaald, terwijl anderzijds 
het MAVO-diploma weinig mogelijk-
heden geeft tot beroepsuitoefening. 
Op dit punt zijn de problemen van het 
MAVO identiek aan die van het LBO. 
Van meet af aan hebben beide school-
typen, evenals het HAVO trouwens, op 
twee benen gehinkt: te weten eindon-
derwijs en aansluiting op het vervolg-
onderwijs. In de praktijk is het niet of 
nauwelijks mogelijk gebleken aan de 
tweeledige doelstelling van LBO en 
MAVO voldoende gestalte te geven en 
hebben beide schooltypen de functie 
van eindonderwijs geleidelijk aan ver-
loren. 

Wij betreuren dit. Velen die na 
beëindiging van de MAVO-opleiding 
de handen uit de mouw willen steken, 
merken dan vaak dat zij voor de prak-
tijk niet voldoende toegerust zijn. De 
vraag is echter of deze ontwikkeling 
omkeerbaar zal zijn. Mij lijkt dit uiterst 
moeilijk, maar ik wacht graag de me-
ning van de bewindslieden af. 

Aanvaarden wij de realiteit van van-
daag, dan meen ik dat de voortgezette 
beroepsopleiding waar ik zoeven over 
sprak, dan ook voor MAVO-leerlingen 
een gelegenheid moet zijn om in een 
vrij korte opleiding de aansluiting met 
het beroepsleven te vinden. De MAVO 
wordt thans door ongeveer 350.000 
leerlingen bezocht. Hun belang eist 
van ons dat wij nu alles doen wat in 
ons vermogen ligt om in de maat-
schappij hun kansen en mogelijkhe-
den zo goed mogelijk te maken. 

Tot slot nog enkele vragen en op-
merkingen. 

Hoe kan de Staatssecretaris zeggen 
dat het niveau van het VWO hard moet 
blijven terwijl hij via dubbele herkan-
singsmogelijkheden bij het eindexa-
men en duimdiploma's het niveau en 
de kwaliteit van dit onderwijs nauwe-
lijks in gunstige zin kan bevorderen? 

Hoe kan de Staatssecretaris zeggen 
dat hij terug wil naar de oorspronkelij-
ke bedoeling van de HAVO, namelijk 
een schooltype gericht op de praktijk 
terwijl er plannen bestaan om het HA-
VO in het VWO te integreren? 

Wil de Staatssecretaris tegemoet ko-
men aan het verlangen van vele LBO-
leerlingen naar middelbaar horeca-on-
derwijs door te bevorderen dat op kor-
te termijn één of meer scholen voor dit 
onderwijs gesticht kunnen worden? 

Welk beleid voert de Staatssecre-
taris met betrekking tot de stichting 

van rijksscholen? Welke normen han-
teert hij hierbij? 

Wil de Minister bevorderen dat ge-
huwde leraressen die op dit moment 
niet voor de klas staan, tot de applica-
tiecursussen op hun vakgebied toege-
laten kunnen worden? 

Wat vinden de bewindslieden van 
de gedachte om maatschappijleer te 
combineren met staatsinrichting en 
rechtskennis en om van die combina-
tie een volwaardig vak te maken? 

Wij zijn geschokt door de plannen 
met betrekking tot het IOWO. Ziet de 
Minister mogelijkheid om in te gaan 
op de suggestie van de IOWO om de 
definitieve beslissing omtrent de posi-
tie van dit instituut uit te stellen tot 
over 3 a 5 jaar? 

Wil Staatssecretaris Klein zich posi-
tief opstellen ten aanzien van de mo-
ties van onze collega Keja die betrek-
king hebben op uitstel van militaire 
dienst? 

Wil de Minister uiteenzetten wat de 
diepere zin is van zijn nieuwe vervan-
gingsregeling bij ziekte van leraren? 
Deze maatregel levert de schatkist 
nauwelijks iets op. 

Wanneer kunnen wi j een inrichtings-
besluit verwachten voor de Anthony 
Fokker luchtvaartschool? Dit lijkt ons 
van belang. Willen de bewindslieden 
bevorderen dat de rechtspositie van 
leraren aan academies voor lichamelij-
ke opvoeding op korte termijn wordt 
geregeld? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. De problemen in het 
huidige onderwijs zijn talloos. De op-
lossing daarvan vraagt een volledige 
inzet en bereidheid daartoe. Er wacht 
ons nog een grote en zware taak. 

Het lid Roolvink vervangt het lid Von-
deling op de voorzittersstoel. 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In een recent interview 
heeft de Minister nog eens als zijn op-
vatting naar voren gebracht dat hij de 
ontwikkeling van het MAVO voor vol-
wassenen belangrijker vindt dan de 
opzet van een 'open universiteit'. 

Het dagblad Trouw heeft inmiddels 
op 19 november j l . dit standpunt van 
de Minister in een commentaar gehe-
keld. Kort samengevat, komt de kritiek 
van 'Trouw' erop neer, dat de be-
windsman wel de laatste mag zijn die 
het argument van de dag-MAVO voor 
volwassenen in stelling brengt, omdat 
hij deze allerminst heeft bevorderd, 
dat de keuze voor één bepaalde vorm 
van volwassenen-onderwijs niet mag 
betekenen dat de rest op zijn beloop 
wordt gelaten en dat er eigenlijk een 
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Dees 

evenwichtig plan nodig is dat aan alle 
ontwikkelingen in deze groeiende sec-
tor van onderwijs aandacht besteedt. 

Mijn fractie onderschrijft deze kri-
tiek. Sterker nog, we moeten, helaas, 
terugblikkend op vier jaar onderwijs-
beleid van deze bewindslieden, con-
stateren dat er eerder sprake is ge-
weest van afbraak dan van opbouw 
van het onderwijs voor volwassenen. 

Ter illustratie van deze opvatting 
noem ik de volgende concrete feiten. 

1. Een poging om de subsidiëring 
van de Stichting Huishoudelijke Voor-
lichting ten Plattelande stop te zetten, 
kon slechts door ingrijpen van de Ka-
mer voorlopig worden voorkomen. 

2. De cursusgeldverhoging bij het 
Cursorisch Huishoud" en Nijverheids-
onderwijs heeft geleid tot minder be-
langstelling. Dit wordt in de memorie 
van toelichting erkend. 

3. De 10%-toeslag op de salariëring 
van lessen in het avondonderwijs 
werd afgeschaft. 

4. Het is duidelijk geworden, dat de 
bewindslieden de stormachtige ont-
wikkeling van de moeder-MAVO on-
voldoende hebben gevolgd en geho-
noreerd in de voorliggende begroting. 

5. Thans wordt voorgesteld om op 
het cursorische middelbaar sociaal-pe-
dagogisch onderwijs relatief sterk te 
bezuinigen. Op dit punt heeft mijn 
fractie een amendement ingediend. 

6. Van het voornemen in de memo-
rie van toelichting bij de begroting 
voor 1974 tot instelling van een onder-
zoek naarde mogelijkheden van een 
Nederlandse open universiteit hebben 
we sindsdien niet zo erg veel meer ge-
hoord. 

Kortom, ter zake van het onderwijs 
aan volwassenen is het beeld niet al te 
opwekkend. Het lijkt erop dat in het be-
leid exclusieve prioriteit wordt gege-
ven aan een nog onbekende open 
school, een kostbaar experiment dat 
de bewindslieden met drie proefpro-
jecten en slechts 1500 cursisten dit jaar 
wil len laten starten. 

In beginsel staan wij positief tegen-
over een open school die meer organi-
satorisch dan onderwijsuitvoerend het 
bestaande aanbod van voorzieningen 
primair versterkt en coördineert, die 
voorlicht en begeleidt, die keuzemoge-
lijkheden vergroot. Hoewel wij met na-
me het onlangs verschenen derde ad-
vies van de Commissie open school 
nog slechts zeer summier hebben kun-
nen bekijken, zijn wi j toch niet zonder 
zorg dat het niet die kant op zal gaan. 
Bestaat niet het gevaar dat de open 
school zich zal ontwikkelen tot een 
apart instituut dat zelf onderwijs- en 

vormingsactiviteiten gaat ontplooien 
naast alle bestaande organisaties en 
instellingen op dit gebied? 

In de Instellingsbeschikking wordt 
immers voeding gegeven aan deze 
veronderstelling door de bepaling dat 
de open school een zelfstandige instel-
ling is voor multimediaal onderwijs en 
multimediale vorming. Is de keuze 
voor projecten op MAVO-LBO niveau 
niet achterhaald door de stormachtige 
ontwikkeling van de dag-MAVO voor 
volwassenen? 

In hoeverre sluit de doelstelling van 
de Commissie open school om onder-
wijs en vormingswerk te integreren uit 
dat deelnemers zelf kunnen kiezen 
voor uitsluitend formele educatie of 
uitsluitend vormings- en ontwikke-
lingswerk? Vooral gezien de beperkte 
en daardoor éénzijdige opzet van de 
proefprojecten moeten wij de open 
school helaas vooralsnog als een 
sprong in het duister zien. 

Mijn fractie heeft er dan ook sterk 
behoefte aan om in de komende 
maanden nader met de bewindslieden 
van gedachten te wisselen over met 
name het derde advies van de com-
missie. Wij vernemen graag of zij daar-
toe bereid zijn. 

Intussen is wel duidelijk dat het 
voorgestelde open school-project als 
antwoord op de toenemende vraag 
naar onderwijsvoorzieningen door 
volwassenen niet voldoende is en kan 
zijn. Als men aan die vraag in kwantita 
tief en kwalitatief opzicht wi l voldoen, 
zal het nodig zijn om de voorzieningen 
op secundair en tertiair niveau te ver-
sterken. Ik denk daarbij in de eerste 
plaats aan de noodzaak van het schep-
pen van betere ontwikkelingskansen 
voor de dag-MAVO voor volwassenen. 
De groei in één jaar ti jd van 3 dag-MA-
VO's naar 41, van 250 cursisten naar bij-
na 6000, toont aan hoe belangrijk het is 
om binnen het onderwijssysteem ruimte 
te geven aan persoonlijk en particulier 
initiatief. In dit verband mag de naam 
van de initiator, de heer Remmers, ze-
ker eervol worden genoemd. 

De ontwikkeling toont bovendien 
aan dat de vraag naar onderwijs voor 
volwassenen zich niet zonder meer 
laat indammen door politieke voorkeu-
ren van bovenaf. 

De Commissie open school lijkt on-
gelijk te krijgen in haar opvatting dat 
de huidige educatieve programma's 
vaak weinig aanspreken. Nu Staatsse-
cretaris De Jong recentelijk in een radio-
rubriek heeft medegedeeld niet zo 
somber te zijn over de materiële no-
den, rijst de vraag welke oplossing is 
gevonden. Komt de Regering alsnog 
met een nota van wijzigingen op de 

begroting of zijn andere posten gevon-
den waaruit dit onderwijs kan worden 
gefinancierd? 

Het vorig jaar is in deze Kamer uit-
voerig gedebatteerd over de afschaf-
fing van de 10% toeslag op de salarië-
ring van lessen die aan avondscholen 
worden gegeven. Hoewel een voorstel 
onzerzijds tot handhaving van deze 
toeslag toen is verworpen, wi l mijn 
fractie toch op deze kwestie terugko-
men. Er zijn naar ons oordeel nieuwe 
argumenten en nieuwe feiten op tafel 
gekomen. In de eerste plaats heeft op 
27 april 1976 de Eerste Kamer zich op 
voorstel van mijn partijgenote me-
vrouw van Someren-Downer in een 
motie uitgesproken voor handhaving 
van de toeslag. In antwoord op vragen 
van de confessionele partijen en de 
VVD heeft de Minister evenwel mede-
gedeeld geen uitvoering te geven aan 
deze motie. Een feit van betekenis! 

In de tweede plaats heeft de Minister 
het vorige jaar als argument vóór af-
schaffing van de 10% toeslag aange-
voerd dat een en ander gepaard zou 
gaan met een verbetering van de 
rechtspositie van leraren in het avond-
onderwijs. Wat dat zou zijn, werd niet 
meegedeeld. Is er nu tegenover de af-
schaffing van de 10% toeslag een ver-
beterde rechtspositie komen te staan? 
Nog afgezien van de vraag of deze za-
ken gekoppeld mogen worden - mijn 
fractie vindt van niet - moet het ant-
woord ontkennend zijn. Immers, voor 
de ruim 90% van de docenten bij het 
avondonderwijs die deze betrekking 
als nevenfunctie vervullen boven een 
normbetrekking in het dagonderwijs is 
er geen enkele verbetering. Zij verlie-
zen uitsluitend hun toeslag. 

Voor het overige, dat wil zeggen 
voor de leraren die in een normbetrek-
king binnen het avondonderwijs func-
tioneren, verandert er weinig. Hun 
rechtspositie blijft materieel gezien ge-
lijk: bestaande regels, overeengeko-
men in 1971, zijn nu formeel gelegali-
seerd en in een overzichtelijk kader op-
genomen. Maar ook hier: geen 10%. 

Wij menen de Kamer opnieuw een 
uitspraak te moeten vragen over de 
mate van waardering van het zoge-
naamde inconveniënt dat aan het ge-
ven van avondonderwijs, qua karakter 
en tijdstip, is verbonden. Belangrijke 
overweging daarbij is tevens, dat naar 
onze opvatting er een relatie ligt met 
de kwaliteit van de docentenvoorzie-
ning in deze sector. Ik heb de eer de 
volgende motie in te dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Dees, 
Smit-Kroes, Ginjaar-Maas en Evenhuis 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
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Voorzitter 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over hoofd-
stuk VIII (Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1977; 

overwegende dat de Minister geen uit-
voering heeft gegeven aan een op 27 
april 1976 door de Eerste Kamer aan-
vaarde motie van het lid van Some-
ren-Downerc.s. inzake de handhaving 
van de 10 pet. toeslag op de salariëring 
van lessen die aan avondscholen wor-
den gegeven; 

van oordeel dat de harmonisering van 
de rechtspositie in het dag- en avond-
onderwijs de zorg over de kwaliteit 
van de docentenvoorziening bij het 
avondonderwijs niet heeft weggeno-
men; 

nodigt de Minister uit het overleg over 
deze kwestie met de daarvoor in aan-
merking komende organisaties te her-
openen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moge mijn betoog als 
volgt vervolgen. 

De heer Konings (PvdA): Waarom is 
de heer Dees niet met een amende-
ment gekomen? 

De heer Dees (VVD): Gelet op het feit, 
dat de Kamer het vorige jaar helaas 
onze amendementen heeft verworpen, 
hebben wi j er nu geen behoefte aan, 
opnieuw met amendementen te ko-
men. Wij vinden het beter, dat de 
kwestie in het algemeen met de organi-
saties wordt doorgenomen. 

De heer Konings (PvdA): U vraagt dus 
een vrijblijvende uitspraak van de Ka-
mer. U bent niet bereid, dekking aan te 
geven voor een dergelijke maatregel? 

De heer Dees (VVD): In de motie wordt 
aangegeven waar het overleg over 
moet gaan en in welk kader het moet 
plaatsvinden. Overigens merk ik aan 
uw betoog, dat u er sympathiek tegen-
over staat. 

De heer Konings (PvdA): U stelt dus 
toch een vrijbli jvend overleg voor. Dat 
is nogal goedkoop. 

De heer Dees (VVD): Het gaat om een 
nader overleg over de mate van waar-
dering van het inconveniënt, dat aan 
het geven van avondonderwijs is ver-
bonden. Een en ander moet worden 
gezien in het kader van de kwaliteit en 

de omvang van de docentenvoorzie-
ning in het avondonderwijs. Die ele-
menten zijn het vorige jaar door ons 
ingebracht. 

Minister Van Kemenade: Wilt u het af-
schaffen van die tien procent nu terug-
draaien of niet? 

De heer Dees (VVD): Ons standpunt is, 
dat het inconveniënt, dat aan het ge-
ven van avondonderwijs is verbonden, 
een zekere honorering verdient. 

MinisterVan Kemenade: Waarmee wilt 
u dit dekken? 

De heer Dees (VVD): Ik stel voor, dat er 
over deze kwestie wordt overlegd en 
het hangt van de resu Itaten daarvan 
af, hoe wij er concreet op in zullen 
gaan. 

Minister Van Kemenade: U weet het 
dus niet? 

De heer Dees (VVD): Wij willen eerst 
overleg over de mate van waardering 
van het inconveniënt. Eerder kunnen 
wij er geen concrete uitspraken over 
doen. 

Minister Van Kemenade: Het zal nooit 
helemaal negatief zijn; het zal dus al-
tijd geld kosten. 

De heer Dees (VVD): Als ik aan uw eer-
der ingenomen standpunt denk, weet 
ik niet, of het wel positief zal uitvallen. 

Minister Van Kemenade: Het gaat niet 
om mijn standpunt. Dat is bekend. Het 
gaat nu om het standpunt, dat uit het 
overleg naar voren komt en dat kost 
geld. U weet niet hoe u die uitgaven 
moet dekken. 

De heer Dees (VVD): U bent partner in 
dat overleg. 

Minister Van Kemenade: Dus de Mi 
nister moet maar uitvinden hoe hij die 
uitgaven wil dekken?! 

De heer Dees (VVD): De Minister moet 
de bespreking van deze kwestie her-
vatten en afhankelijk van de resultaten 
daarvan zullen wij een meer concreet 
standpunt innemen. Dat wi j ons thans 
op deze wijze opstellen, is een gevolg 
van het feit, dat het vorige jaar amen-
dementen, die een dekking aangaven, 
werden verworpen. 

Het is niet eenvoudig, tegen het ein-
de van de rit een oordeel te geven over 
de daden en het beleid van Staats-
secretaris Klein. Laat ik voorop stellen, 
dat wij er geen enkele behoefte aan 
hebben om hem toe te spreken op de 
karakteristieke en soms wat bestraf-
fende wijze waarop hij zelf af en toe 
meende, vooral zijn geestverwante 
studenten te moeten benaderen. 

Positief in het beleid van de Staats-
secretaris hebben we gewaardeerd, 
dat hij belangrijke beleidsprojecten, 
die onder een vorig kabinet werden 
aangepakt, heeft uitgevoerd of verder 
tot ontwikkeling heeft gebracht. Het is 
evenwel de vraag, of hij dit als een 
compliment zal opvatten. 

Daar staat tegenover, dat het tempo 
van wetgevende arbeid niet in alle op-
zichten even hoog is geweest. Ik denk 
daarbij aan de studiefinanciering, de 
planning en de samenhang WO-HBO. 

Ook een wat chaotische aanpak van 
sommige zaken kan hem niet worden 
ontzegd. Ter illustratie noem ik twee 
nog steeds actuele zaken: de studiefi-
nanciering en de nieuwbouwplannen 
van de Rijksuniversiteit Limburg. Op 
18 juni 1973 merkte hij, tijdens een 
persconferentie sprekend over de stu-
diefinanciering, op dat Drees en De 
Brauw hadden gewerkt met een ont-
aarde vorm van het profijtbeginsel en 
dat hij het echte, onvervalste, socialis-
tische profijtbeginsel zou gaan toepas-
sen. Er zou academici-belasting moe-
ten komen. Een nieuw systeem van 
studiefinanciering zou ingaan - het 
was in de Regeringsverklaring toege-
zegd - in het studiejaar 1974-1975. 

Welnu, thans kunnen we constate-
ren dat het allemaal wat moeilijker is 
geweest. De academici-belasting is af-
gezworen. Er ligt een nota, met een an-
der voorstel, maar er is nog geen dui-
delijk uitzicht op wetsontwerpen. Op 
14 juni 1976 nog verzocht de Staats-
secretaris de Kamer spoed te betrach-
ten met de behandeling van de Nota. 
Hoewel het eindverslag al weer gerui-
met i jd geleden is verschenen, hebben 
we sindsdien niet erg veel meer ge-
hoord. 

Evenzeer verwarrend is het beeld 
rondom de nieuwbouwplannen van de 
Rijksuniversiteit Limburg. Verklaarde 
de Staatssecretaris in eerste instantie 
nog dat er geen wijzigingen zouden 
komen in de beleidsvoornemens van 
meerdere van zijn voorgangers en 
werd in het voorontwerp van wet nog 
steeds gesproken over de nieuwbouw 
van het Academisch Ziekenhuis. 
Sindsdien is het veranderd. In de afge-
lopen maanden verklaarde de Staats-
secretaris achtereenvolgens dat de 
nieuwbouw niet vóór 1985, in 1985 en 
misschien ook vóór 1985 zou kunnen 
beginnen. 

De ontwikkelingen rondom de 
nieuwbouwplannen van de academi-
sche ziekenhuizen in Leiden, Utrecht 
en Maastricht vervullen ons met grote 
zorg. Op zich is het verheugend dat 
beide betrokken bewindslieden hun 
gezamenlijke beleidsvoornemens in 
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Dees 
de vorm van een basisfilosofie hebben 
geformuleerd. Van belang daarbij is 
dat de functie van het academisch zie-
kenhuis zoals omschreven in de Wet 
op het wetenschappelijk onderwijs, 
recht overeind blijft: het is een alge-
meen ziekenhuis dat als zodanig in zijn 
geheel ten behoeve van wetenschap-
pelijk geneeskundig onderwijs en on-
derzoek is verbonden aan een Neder-
landse universiteit. Op grond hiervan 
zal het academisch ziekenhuis aan een 
groot aantal voorwaarden - in de ba-
sisfilosofie worden er 10 genoemd -
moeten voldoen. 

Hoe kan echter worden voorkomen 
dat de basisfilosofie opnieuw een vage 
intentieverklaring blijft die voor meer-
dere uitleg vatbaar is? Waar het op aan 
komt moet toch zijn dat de genoemde 
criteria in een concrete situatie toepas-
baar zijn en vertaald kunnen worden in 
een kwantificering en vaststelling van 
het takenpakket van een academisch 
ziekenhuis. Wij verwachten van de 
Staatssecretaris dat hij zich sterk 
maakt voor de waarden van onderwijs 
en onderzoek in de academische zie-
kenhuizen en dat hij er zorg voor 
draagt dat zij in het kader van de regi-
onalisatie van de gezondheidszorg 
volwaardig zullen worden meegeno-
men. 

Intussen lijkt het er echter wel op, 
dat in de besluitvormingsprocedure 
andere overwegingen dan die welke 
zijn ontleend aan eisen met betrekking 
tot kwaliteit van patiëntenzorg, onder-
wijs en onderzoek een belangrijke rol 
zijn gaan spelen. Ik denk daarbij aan 
Leiden. Ook in de Utrechtse situatie 
dreigt, gezien het standpunt van de 
Provinciale Raad voor de Volksge-
zondheid, de positie van het academi-
sche ziekenhuis sterk geminimaliseerd 
te worden. Daarom vragen we de 
Staatssecretaris uitdrukkelijk uiteen te 
zetten welke rol hij thans speelt in de 
studies over de academische zieken-
huizen in Utrecht en Leiden. Hoe komt 
het dat de toezeggingen, zoals ver-
meld in de memorie van toelichting bij 
deze begroting, dat in het afgelopen 
najaar definitieve beslissingen zouden 
worden genomen, niet zijn nageko-
men? 

Mijn fractie is niet overtuigd door de 
argumenten die de Staatssecretaris 
heeft aangevoerd om nieuwbouw ten 
behoeve van de Rijksuniversiteit Lim-
burg en het academisch ziekenhuis 
pas in of na 1985 te laten starten. Onze 
kritiek laat zich in twee punten samen-
vatten. 

In de eerste plaats garandeert het 
standpunt van de Staatssecretaris vol-

strekt onvoldoende dat de kwaliteit 
van wetenschappelijk onderwijs, on-
derzoek en patiëntenzorg tot na 1985 
met de huidige voorzieningen veilig is 
gesteld. Wat de huisvesting van de 
universiteit zelf betreft valt er een gat: 
tussen het standpunt van de Rijksge-
bouwendienst dat er tot 1980 voldoen-
de huisvestingsruimte is en de opvat-
ting van de Staatssecretaris dat pas in 
of na 1985 met nieuwbouw mag wor-
den begonnen ligt een tijdsverschil 
van 5 tot 8 jaar. 

Wat het Annadalziekenhuis betreft is 
het duidelijk dat het academiseren, het 
onderbrengen van onderwijs- en on-
derzoekfuncties in dit ziekenhuis, ge-
volgen heeft voor de eisen die aan de 
accommodatie moeten worden 
gesteld. Nu de Staatssecretaris tot 
1985 zowel renovatie als nieuwbouw 
afwijst, bestaat er een grote kans op 
een onhoudbare situatie. In de tweede 
plaats miskent de Staatssecretaris de 
relatie die er kan liggen tussen het mo-
ment van nieuwbouw en de noodzake-
lijk herstructurering in Zuid-Limburg. 

Het overheidsbeleid ten aanzien van 
Zuid-Limburg zal een geïntegreerd ka-
rakter moeten hebben. Niet voor niets 
is indertijd in de Nota herstructurering 
Zuid-Limburg melding gemaakt van de 
voorgenomen vestiging van een medi-
sche faculteit en een academisch zie-
kenhuis in Maastricht. Bij de behande-
ling van de betreffende nota heeft mijn 
fractiegenoot Portheine dat belang nog 
eens onderstreept. Mijn fractie vindt op 
grond van het voorgaande dan ook dat 
de Regering terug moet komen op het 
standpunt dat eerst in of na 1985 met 
nieuwbouw mag worden begonnen. 
Wij bepleiten dat het tijdstip van nieuw-
bouw mede zal worden bepaald in het 
kader van de herstructurering van 
Zuid-Limburg. Ik heb de eer de Kamer 
daarover een uitspraak te vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Dees wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over hoofd-
stuk VIII (Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1977; 

kennis genomen hebbende van het 
standpunt van de Regering dat nieuw-
bouw van de rijksuniversiteit Limburg 
en van het ziekenhuis Maastricht niet 
voor 1985 kan starten; 

van oordeel dat bij de bepaling van dit 
standpunt onvoldoende rekening is 
gehouden met de zo noodzakelijke 
herstructurering van Zuid-Limburg; 

nodigt de Regering uit het moment 
van aanvang van de nieuwbouw van 
de rijksuniversiteit Limburg en van het 
ziekenhuis Maastricht in heroverwe-
ging te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom op de financiële po-
sitie van het wetenschappelijk onder-
wijs. Duidelijk is, dat, gezien de alge-
mene budgettaire situatie, de toename 
van de middelen voor het wetenschap-
pelijk onderwijs geen gelijke tred meer 
kan houden met de toename van het 
aantal studenten. In dat opzicht kun-
nen we in principe akkoord gaan met 
het voornemen van de bewindslieden 
om na 1977 de middelen voor deze 
sector te handhaven op het peil van 
1977. 

Wanneer men evenwel op het stand-
punt staat dat de capaciteit van het to-
tale hoger onderwijs zodanig moet zijn 
dat iedereen die over de vereiste voor-
opleiding beschikt toegelaten wordt, 
betekent dit onvermijdelijk dat de ge-
middelde kosten per student omlaag 
zullen moeten. Is dit op korte termijn 
mogelijk? 

Wat dat betreft valt het ons op dat de 
Staatssecretaris de oplossing op korte 
termijn zoekt in een beperkt aantal 
maatregelen, zoals een re-allocatie 
van formatieplaatsen, een verlaging 
van de gemiddelde personeelslast, 
wijzigingen in de structuur van het we-
tenschappelijk corps en een opvoering 
van de arbeidsproduktiviteit. De vraag 
rijst echter of deze activiteiten vol-
doende soelaas zullen bieden. Zijn niet 
aanzienlijk meer maatregelen nodig 
om de schaalvergroting van het hoger 
onderwijs op korte termijn in goede 
banen te leiden? 

Ik wi l een aantal punten noemen 
waarop de Staatssecretaris wellicht 
nader in kan gaan. 

In hoeverre kan een versnelling in de 
totstandkoming van een planning-
structuur bevorderd worden? Naar 
ons oordeel is in de afstemming van 
taken en middelen voor de korte en 
middellange termijn de afgelopen ja-
ren weinig vooruitgang geboekt. Er is 
nog steeds sprake van een vicieuze cir-
kel: de Staatssecretaris hanteert bij de 
toewijzing van middelen een 'piep- en 
knijp-systeem' omdat onvoldoende in-
zicht bestaat in de gang van zaken bin-
nen de instellingen; de instellingen 
zelf daarentegen zijn nog steeds in af-
wachting van duidelijke en stabiele 
richtlijnen van bovenaf. 
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Acht de Staatssecretaris het wense-
li jken mogelijk om door toepassing 
van onderwijstechnologie, verhoging 
van de onderwijsdichtheid en uitbrei-
ding van avondopleidingen de doel-
matigheid te verhogen? Moet, indien 
wordt uitgegaan van een verlaging 
van de gemiddelde kosten per student, 
naast een vermindering van de lasten 
ook niet in overweging worden geno-
men de baten te vergroten? Ik denk 
daarbij aan een verhoging van de ei-
gen bijdrage van de student in het ka-
der van een nieuwstudiefinancierings-
stelsel en aan de contractresearch. 

Over contractresearch, dat is het te-
gen betaling verrichten van onderzoek 
voor bijvoorbeeld overheid en indus-
trie, wi l ik een paar opmerkingen ma-
ken waarop hopelijk zowel Minister 
Trip als Staatssecretaris Klein zullen 
kunnen ingaan. 

In principe is aan uitbreiding van 
contractresearch een tweetal voorde-
len verbonden. Het kan, mits goed ge-
regeld, de vrije bestedingsmarges voor 
de instellingen vergroten en het is een 
instrument om wetenschapsbeleid 
mede dienstbaar te maken aan bij-
voorbeeld de sociaal-economische 
ontwikkeling. Het is jammer dat, hoe-
wel in zowel het wetenschapsbudget 
1977 als in de economische structuur-
nota een stimulering van deze rese-
arch vooral in het kader van industriële 
innovatie wordt bepleit, een uitwer-
king en vormgeving van dit uitgangs-
punt volstrekt ontbreekt. 

Hoe denken de bewindslieden con-
tractresearch mogelijk te maken, te sti-
muleren en juridisch behoorlijk te re-
gelen? Wat dit laatste betreft, kan ge-
dacht worden aan de spoedige tot-
standkoming van een regeling ex arti-
kel 100, lid 2, van de Wet op hetweten-
schappelijk onderwijs. Zo'n regeling 
ontbreekt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
kom ik aan een tweetal losse punten. 
De Raad van Advies voor het Weten-
schapsbeleid heeft onlangs een ver-
ontrustend rapport uitgebracht over 
de mobiliteit van wetenschappelijke 
onderzoekers. De Raad acht maatrege-
len op korte termijn urgent en wijst in 
dezen de Minister voor wetenschaps-
beleid op zijn bijzondere verantwoor-
delijkheid. Welke stappen denkt de be-
windsman te nemen? 

Op welke termijn denkt de Minister 
nu werkelijk met maatregelen te ko-
men ten gunste van een verbetering 
van de MO en LO-opleidingen? Ik denk 
aan de uitvoering van de motie-Her-
mes, waarnaar ook wi j nieuwsgierig 
zijn. 

D 
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn bijdrage bevat de 
volgende onderdelen: 

- een beschouwing over het door 
dit kabinet op het terrein van onder-
wijs en wetenschappen gevoerde be-
leid; 

- een ontleding van de terzake gele-
verde kritiek en de zich voordoende te-
genkrachten; 

- een beschouwing over de finan-
ciële positie; 

- een verwacht program voor de 
komende jaren. 

Mijn fractiegenoot Konings zal in-
gaan op de concrete voorstellen die in 
deze betroting zijn neergelegd, terwijl 
collega Worrell in het bijzonder aan-
dachtzal besteden aan de problemen 
rond het vormingswerk en het onder-
wijs aan werkende jongeren. 

In de memorie van toelichting op de 
begroting voor 1974 hebben de be-
windslieden op Onderwijs en Weten-
schappen hun uitgangspunten en 
doelstellingen voor het door hen te 
voeren beleid neergelegd. Ik roep de 
volgende uitgangspunten terug in de 
herinnering: 

a. het bevorderen van gelijke moge-
lijkheden tot ontplooiing in en door het 
onderwijs, 

b. het bevorderen van het inzicht in 
en de greep op de maatschappelijke si-
tuatie bij de leerlingen; 

c. het bevorderen van de betrokken-
heid bij en invloed op het onderwijs 
van de direct belanghebbenden; 

d. het bevorderen van de individu-
alisering van het onderwijs, zodat 
recht wordt gedaan aan de individuele 
verschillen in ontwikkelingsfasen, 
tempo, capaciteit en vormingsbehoef-
ten bij de leerling; 

e. het bevorderen van een voortdu-
rende vorming na en naast het dagon-
derwijs. 

Het op grond van deze uitgangs-
punten gevoerde beleid heeft door de 
veelheid van nota's en maatregelen 
hier en daar de schijn van een cha-
otisch beleid opgeroepen. Toch meen 
ik, dat een duidelijke lijn in het beleid 
te onderkennen valt. Om dat aan te to-
nen onderscheid ik het beleid - en ik 
moet mij uiteraard tot de grote lijn be-
perken - in beleid op korte, middellan-
ge en lange termijn. 

Op korte termijn was er en is er: het 
inhalen van achterstanden door klei-
nere klassen en de inzet van extra 
mankracht en middelen in onderwijs-
stimuleringsgebieden, uitbreiding van 
de mogelijkheden tot betere taakver-
vulling van schoolhoofden via uitbrei-
ding van de lesvrije ti jden, uitbreiding 

van opleiding en vorming van werken-
de jongeren, de stimulering van het 
tweede kans onderwijs (onder andere 
de moeder-MAVO's). 

Op middellange termijn zijn er de 
experimenten met innovatiecommis-
sies betreffende de nieuwe geïnte-
greerde kleuter- en basisschool, mid-
denschool en open school, de oprich-
ting van de Stichting Leerplanont-
wikkeling, de totstandkoming van een 
Centraal Onderwijsoverleg tezamen 
met sectorraden, de herstructurering 
van het MHNO/MSPO. Op lange ter-
mijn: de Contourennota, in de vorm 
van een discussienota, een perspectief 
van ons onderwijsbestel voor de ko-
mende twintig a vi j fentwintig jaar. 

Aansluitend op alle drie noem ik: 
de uitbreiding van de professionele 

lerarenopleiding, 
de nota inzake de verzorgingsstruc-

tuur en 
de uitbreiding van de her- en bij-

scholing en de nota nascholing onder-
wijsg evenden. 

Met deze op zichzelf al indrukwek-
kende lijst, gaat het er om aan te to-
nen, dat het in het beleid, onderschei-
denlijk op korte, middellange en lange 
termijn, te doen is om vernieuwing 
van het totale onderwijs en verbete-
ring van het bestaande onderwijs; 
voor beide structuren te ontwerpen en 
de man of vrouw voor de klas of de 
groep beter in staat te stellen zijn of 
haar taak te verrichten via opleiding, 
her- en bijscholing. Geen chaotisch 
beeld maar ondanks de ingewikkeld-
heid van het gehele terrein een duide-
lijk te herkennen lijn. Als we al deze 
maatregelen, voorstellen, discussieno-
ta's enz. bezien in het licht van de in de 
eerste memorie van toelichting neer-
gelegde hoofduitgangspunten dan 
valt niet anders te concluderen dan dat 
de bewindslieden in grote lijnen in hun 
pogingen zijn geslaagd. Hoewel daar-
mee het einddoel nog niet is bereikt. 

Het gaat bij al deze maatregelen im-
mers om: 

de optimalisering van zo mogelijk al-
le talenten van het individu, onver-
schillig zijn of haar plaats in de samen-
leving; 

om, wat het individu betreft, behalve 
een toerusting voor deelname aan het 
produktieproces ook tegelijkertijd om 
het ontwikkelen van een kritisch in-
zicht met betrekking tot de maatschap-
pelijke omgeving en 

de vorming en opleiding niet te laten 
stoppen met het einde van de leer-
plicht, maar het leven lang bieden van 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen. 

De produktiviteit van de bewindslie-
den is enorm en duidelijk gericht ge-
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weest. Mijn fractie is hen daarvoor er-
kentelijk. Mijn fractie heeft eveneens 
veel waardering voor het feit, dat met 
betrekking tot het vernieuwingsbeleid 
grote aandacht wordt gegeven aan ex-
perimenten. Voor zover ik dat kan zien, 
is geen minister zozeer op basis van 
experimenten te werk gegaan als juist 
deze Minister van Onderwijs. Dat is 
een goede zaak. Toch zien wij de lo-
pende experimenten niet geheel zon-
der zorg. Reeds eerder is onzerzijds ui-
t ing gegeven aan de opvatting dat de 
innovatie-commissies midden- en ba-
sisschool werk leveren van nog onvol-
doende inhoudelijk gehalte. Dit kan 
een gevaar betekenen voor het wei-
slagen van een beleid waarvan wij de 
uitgangspunten op zich graag steu-
nen. Hier kunnen zich zowel proble-
men gaan voordoen bij de experimen-
terende instellingen zelf (krijgen en 
houden deze scholen voldoende vri j-
heid en armslag om hun taken te kun-
nen vervullen?) als bij de instellingen 
die van de door experimenten te ver-
werven resultaten gebruik moeten 
kunnen maken, als voor het parlement 
wanneer het stadium van de vernieu-
wingswetgeving is aangebroken. 

In dit verband enkele vragen aan de 
Minister. In hoeverre is het departe-
ment voldoende toegerust om snel en 
adequaat te reageren opdat beleidsbe-
slissingen in gelijke tred lopen met de 
beleidsadviezen van de innovatieconv 
missies? Vindt er in dit verband niet te-
veel dubbel werk plaats? Worden de 
innovatiecommissies voldoende geïn-
formeerd over hetgeen bijvoorbeeld in 
de ontwikkelingsprojecten gaande is 
om daarmee rekening te kunnen hou-
den bij de advisering? 

Ik wil nog een opmerking maken 
met betrekking tot de open school. Het 
lijkt mij verstandig dat er met betrek-
king tot die open school een monde-
ling overleg tot stand wordt gebracht 
tussen de drie betrokken bewindslie-
den en de drie vaste commissies. Dit is 
belangrijk omdat wij gaarne van ge-
dachten willen wisselen over de vraag 
in welke richting deze open school 
gaat. 

Ik kom nu te spreken over het hoger 
onderwijsbeleid. Hoewel daaromtrent 
ook een aantal positieve zaken te mei-
den zijn, die onze krachtige steun heb-
ben gehad, valt ons oordeel over dat 
deel van het beleid niet geheel onver-
deeld gunstig uit. Ik begin met het noe-
men van een aantal positieve punten. 
De planning van het wetenschappelijk 
onderwijs. Door toedoen van voorgan-
gers van deze bewindslieden in wri j -
ving met de instellingen vastgelopen, 

werd door Staatssecretaris Klein de 
voortgang van die planning weer op 
gang gebracht. Ik noem verder het op-
treden tegen allerhande schnabbels en 
bijverdiensten en de te hoge inscha-
ling van hoogleraren. Dit kan ten voor-
beeld worden gesteld aan andere sec-
toren waar hoge inkomens door ex-
traatjes nog eens verhoogd worden. 

Over het salarisbeleid voor het lager 
personeel, in het bijzonder de stu-
dent-assistenten, zouden wij graag 
nog eens een andere uiteenzetting van 
de Staatssecretaris horen, zowel met 
betrekking tot de rechtspositie als de 
inschaling. Het interesseert ons daar-
bij of maatregelen waartegen thans 
wordt geprotesteerd in eerste instantie 
aan de Regering, dan wel aan het be-
leid van de instellingen zijn toe te 
schrijven. 

Bij het herstructurerings- en herpro-
grammeringsproces voorzien wij gro-
te problemen. De financiële klem op 
het wetenschappelijk onderwijs is nu 
zo nauw aangedraaid, dat sommige in-
stellingen of onderdelen daarvan - om 
het zo te zeggen - blauw beginnen aan 
de lopen en niet in de laatste plaats 
door het sterk inkrimpen van de inves-
teringen en de onvoldoende compen-
satie voor prijsstijgingen in de exploi-
tatiesfeer. Wij hebben reeds eerder la-
ten weten - hoewel wij een efficiënter 
en vooral effectiever wetenschappelijk 
onderwijs voorstaan - dat wij niet me-
nen dat er onbeperkte mogelijkheden 
zijn om middelen aan het wetenschap-
pelijk onderwijs te onttrekken. Ik neem 
aan dat de Staatssecretaris geen prijs 
stelt op de wapenspreuk: 'Succisa vi-
recit' (door besnoeiing sterker). 

Met betrekking tot de plannen voor 
de toekomst, zoals neergelegd in de 
nota Hoger Onderwijs in de Toekomst, 
stellen wij ons in verschillende opzich-
ten vooralsnog gereserveerd OD. 

Daaruit volgt dat wi j , vooruitlopend 
op de behandeling van deze nota in 
haar geheel thans niet verder willen 
gaan dan de bewindslieden enige 
ruimte te geven om op de beperkte 
schaal waarover zij zich thans hebben 
uitgelaten, enkele experimenten te 
starten. Wij willen ons ons oordeel 
over de gehele materie voorlopig nog 
voorbehouden. 

Ten slotte nog een vraag aan de 
Staatssecretaris over het kunstvakon-
derwijs. Er is binnen dat onderwijs 
nogal wat beroering omtrent een aan-
tal knelpunten, die ook aan de Staats-
secretaris bekend zijn. Wat is zijn oor-
deel over die bezwaren? Wat vindt hij 
van de gedachte om een commissie in 
te stellen, die de problemen van het 
kunstvakonderwijs inventariseert en 

eventueel suggesties aandraagt voor 
de oplossing ervan? 

Dat op het werk van de bewindslie-
den veel kritiek is gekomen, is een feit. 
Het is ook een begrijpelijk feit. Wie feilen 
in ons onderwijsbestel constateert en 
maatregelen tracht te nemen om daar-
in verandering te brengen, roept weer-
standen op, al was het alleen al bij die-
genen die - overigens ten onrechte -
spontaan geneigd zijn datgene goed te 
noemen, wat altijd zo was als het nu is. 
Dat er kritiek jegens het beleid be-
staan, betekent niet per se dat het ge-
hele beleid negatief beoordeeld dient 
te worden. 

Tegenspraak is evenmin een bewijs 
voor de onwaarheid als het ontbreken 
van tegenspraak een bewijs is voor de 
waarheid, al wi l niet zover gaan als de 
Griekse wijsgeer Phokion, van wie ge-
zegd wordt dat hij zich afvroeg wat hij 
fout had gedaan toen de mensen hem 
toejuichten. Kritiek op het beleid kan 
meer betekenen dan een fundamen-
teel negatief oordeel over dat beleid. 
Het kan een roep om een minder haas-
tig vernieuwingstempo betekenen of 
een vraag om betere informatie. Ik 
hoop, dat de Minister en de Staatsse-
cretarissen kritiek serieus nemen, er-
naar luisteren en deze trachten te 
doorschouwen. Ten slotte vreest echt 
goud de smeltkroes niet. 

Minister Van Kemenade: U zei: 'de 
Smit-Kroes'? 

De heer Van Ooijen (PvdA): De Minis-
ter had mij goed verstaan, maar het is 
een leuke woordspeling. Ik heb ge-
zegd: 'smeltkroes'. 

Hoe moet nu mijns inziens de kritiek 
op het door de bewindslieden gevoer-
de beleid worden ontleed? 

Kritiek wordt geleverd door de vol-
gende groepen. 

Allereerst de ouders. Hun onderwijs-
ervaring gaat soms 20 tot 30 jaar te-
rug en is soms negatief. Hun verlan-
gen is — in onze opgeschroefde presta-
tiemaatschappij - een degelijke oplei-
ding voor hun kinderen, een opleiding 
veelal die uitzicht biedt op een maat-
schappelijk aanzien en een goed inko-
men. Vernieuwing van het onderwijs 
roept bij veel van de ouders vrees op 
voor de toekomst die zij voor hun kinde-
ren hopen, onzekerheid en afweer. Een 
zeer begrijpelijke menselijke reactie! 
Hier is betere voorlichting en een meer 
betrekken van de ouders bij het onder-
wijs van hun kinderen noodzakelijk, op-
dat afweer van vernieuwing niet geba-
seerd zij op onjuiste indrukken. 

Ten tweede zijn daar de onderwijs-
gevenden: in het algemeen hard wer-
kende mensen met hart voor hun taak. 
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Hun onzekerheid ten aanzien van hun 
rechtspositie is echter begrijpelijk. Ver-
nieuwing en verandering, vooral als 
die in eigen vlees kunnen snijden, wor-
den spontaan afgeweerd. Daarbij komt 
dat de onderwijsgevenden terecht de 
vraag stellen: wat doe ik ermee in mijn 
klas? Ik herinner me die vraag ook nog 
zeer wel uit de ti jd dat ik zelf voor de 
klas mocht staan. Ik kan mij daarom 
niet aan de indruk onttrekken dat de 
bewindslieden het tempo van de ver-
nieuwingen beter zouden moeten af-
stemmen op de vernieuwingscapaci-
teit van de onderwijsgevenden. 

Ten derde zijn er de bevoorrechten 
in onze samenleving die kritiek uit-
oefenen, diegenen die van oudsher op 
onevenredige wijze hebben genoten 
van onze onderwijsvoorzieningen en 
als gevolg daarvan weer van het zeer 
vele dat onze samenleving op cultu-
reel en maatschappelijk terrein aan be-
ter geschoolden te bieden heeft. Zij 
hebben uiteraard weinig reden tot ver-
nieuwing en verandering. 

Vervolgens zijn er de vermeende be-
dreigden: degenen die zich, zowel te 
pas als te onpas, beroepen op de vrij-
heid van onderwijs om het beleid van 
deze Minister en deze Staatssecretaris-
sen te kritiseren ofwel om bestaande 
machtsverhoudingen te bestendigen. 
Onzerzijds bestaat er in het geheel 
geen bezwaar tegen dat men zich te 
pas beroept op de grondwettelijke vri j. 
heid van onderwijs. 

Men moet hierbij echter kritisch zijn. 
De Minister zou er goed aan doen, de 
vermeende bedreiging te doorzien en 
moed te putten uit het feit, dat ook zijn 
voorgangers, bijvoorbeeld Cals, zich 
het verwijt van 'aantasting van de on-
derwijsvrijheid' op de hals hebben ge-
haald, doch niettemin achteraf door 
een kamermeerderheid zijn gebillijkt. 

Ten slotte zijn er de 'weters' die kri-
tiek uitoefenen. Zowel 'weters' die nu 
al weten dat een middenschool, waar-
voor enige experimenten onlangs zijn 
gestart, bij voorbaat tot mislukking is 
gedoemd, als 'weters' die nu al ervan 
overtuigd zijn dat deze bewindslieden 
mikken op een onderwijsvisie uit de 
zestiger jaren en dus niet ver genoeg 
gaan. Om misverstanden te voorko-
men: beide soorten van 'weters' treft 
men ook aan in socialistische kring. 

De ouders, onderwijsgevenden, be-
voorrechten, vermeend bedreigden en 
weters vinden elkaar in een 'coalitie van 
tegenkrachten'. Daarbij voegen zich 
dan nog de moeilijKe financiële om-
standigheden. Kortom: de kritiek op 
het beleid van de bewindslieden is ve-
lerlei: zij dient weliswaar steeds se-

rieus te worden genomen, doch niet in 
alle gevallen bevat zij terecht funda-
mentele kritiek; soms is zij niet anders 
dan een roep om aanpassing van het 
tempo of een vraag om erkenning van 
de eigen, specifieke problemen. Dat de 
bewindslieden steeds voldoende oog 
hebben gehad voor de aard van deze 
verscheiden kritiek, kan ik niet bewe-
ren. 

Het is frustrerend te moeten bezuini-
gen, vooral als men het verminderen 
van niet te rechtvaardigen achterstan-
den als doelstelling van zijn onderwijs-
beleid heeft gekozen. 

Immers, zolang men niet kan doen 
wat men denkt te moeten doen, blijven 
de achterstanden bestaan en tekenen 
zij weer mensen tot slachtoffer, hun le-
ven lang. 

Ter illustratie: door geldgebrek kan 
op scholen voor spraakgehandicapte 
kinderen niet het aantal spraaklessen 
worden gegeven dat de gespeciali-
seerde arts noodzakelijk acht. Het te 
verwachten gevolg is, dat de betref-
fende kinderen hun leven lang nadeli-
ge gevolgen van hun spraakhandicap 
zullen blijven ondervinden. Zoiets is 
natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar 
als het met het voorgeschreven aantal 
spraaklessen zou kunnen worden te-
gengegaan. Op dit onderdeel - en ik 
spreek niet eens over het gehele bui-
tengewoon onderwijs - hebben wi j 
een amendement dat de Kamer bin-
nenkort zal bereiken of dat inmiddels 
reeds is ingediend. 

Het bezuinigen - het ombuigen van 
beleid in het onderwijs - is moeilijk. De 
personeelslasten (een 85% van de be-
groting) zijn te beslissend. De onder-
wijsfinanciering is ondoorzichtig. De 
effecten van een voorstel c.q. amende-
ment zijn nauwelijks aan te geven. Dit 
geldt voor de bewindslieden, maar 
nog veel meer voor het parlement. Wij 
willen de Minister vragen, krachtig te 
bevorderen dat de onderwijsfinancie-
ring doorzichtiger wordt. 

Bij de behandeling van de begroting 
voor het Gemeentefonds voor het 
dienstjaar 1977 is van de kant van onze 
fractie grote aandacht gevraagd voor 
de vaak grote tekorten in veel gemeen-
ten, mede als gevolg van het te kort 
schieten van de doeluitkering voor on-
derwijs. Er is een commissie-LONDO, 
die overigens sinds mei 1976 niet 
meer heeft vergaderd, zoals mij is ge-
bleken. Deze commissie zal op een ge-
geven moment met beleidsaanbeve-
lingen komen. Wij herhalen het plei-
dooi van collega Vellenga om te ko-
men tot een opzet, parallel aan het 
werk van de commissie-LONDO, waar-
bij de ministeries van Onderwijs en 
Wetenschappen, van Financiën en van 

Binnenlandse Zaken op termijn een 
bevredigende oplossing voor veel ge-
meenten zullen vinden. Wellicht is het 
een goede suggestie om deze proble-
matiek in de portefeuille van de nieu-
we kabinetsformateur te leggen, zodat 
dan een plan kan worden ontwikkeld 
om in de komende jaren aan een op-
lossing voor dit fundamentele finan-
ciële probleem te werken. 

Mevrouw Smit-Kroes (VVD): Maar 
niets belet de bewindslieden, nu een 
politieke keuze ten aanzien van de rap-
portagete maken. 

De heer Van Ooijen (PvdA): Dit kan ik 
niet beoordelen. Ik laat het antwoord 
graag aan de bewindslieden over. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil op het 
financiële vlak enkele suggesties doen. 

In de eerste plaats op een onderdeel 
van de financiering van de Lager-on-
derwijswet. Er zit in deze wet ten be-
hoeve van het gemeentebestuur een 
ruimte die kan leiden tot een situatie 
die ondanks de financiële gelijkstelling 
tussen openbaar en bijzonder onder-
wijs, in de ogen van betrokkenen als 
onrechtvaardig wordt ervaren. Ik 
noem een voorbeeld uit het leven ge-
grepen: In de gemeente A. zijn drie 
openbare scholen: een grote in de 
hoofdkern en twee zeer kleine in kleine 
kernen. Daarnaast is er in elke kern een 
bijzondere school. 

Uiteraard zijn de beide kleine open-
bare scholen relatief duur. Zo bedra-
gen de vaste kosten voor deze kleine 
openbare scholen f 889 per leerling. 
De vaste kosten voor de grote openba-
re school bedragen slechtst 135 per 
leerling. Doordat het gemeentebe-
stuur artikel 55quater van de LO-wet 
niet toepast, ontvangen de bijzondere 
scholen, waaronder zich in die ge-
meente geen enkele zeer kleine school 
bevindt, een vergoeding per leerling 
die een gemiddelde betekent van de 
openbare school dief 135 per leerling 
ontvangt en de beide kleine openbare 
scholen dief 889 per leerling ontvan-
gen. 

Daardoor ontvangen de bijzondere 
scholen een vergoeding per leerling 
die op grond van de situatie waarin zij 
zich bevinden niet direct noodzakelijk 
is en die aanzienlijk hoger is, dan die 
welke de wat grotere openbare school 
in de hoofdkern ontvangt. Deze school 
voelt zich ondanks de financiële gelijk-
stelling ongelijk behandeld. Daarom 
stel ik de vraag of geen betere algeme-
ne richtlijnen te ontwikkelen zijn voor 
toepassing van regels als die van arti-
kel 55, quater. 

Om niet de indruk te vestigen dat het 
mij om iets anders zou gaan dan om 
de financiële gelijkstelling tussen 
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openbaar en bijzonder onderwijs ook 
het volgende voorbeeld: De gemeente 
B. heeft alle tuinen rondom de open-
bare scholen tot gemeenteplantsoen 
verklaard. Daardoor ontvangen de 
openbare scholen in die gemeente 
geen vergoeding voor het onderhoud 
van die tuinen, die zij dus niet hebben 
te onderhouden, doch ook de bijzon-
dere scholen ontvangen geen vergoe-
ding voor hun tuinen, die zij echter wel 
hebben te onderhouden. 

Ik wi l de Minister vragen aan dit 
soort problemen iets te doen. Het gaat 
mij daarbij om handhaving van de f i -
nanciële gelijkstelling, ook in de prak-
tijk, doch wel op een zodanige wijze 
dat daarbij geen uitgaven worden ge-
daan die met het oog op de omstan-
digheden niet noodzakelijk zijn. 

Een ander vraagstuk dat ik wi l aan-
snijden is dat van een gesignaleerde 
onevenwichtigheid in de onderschei-
den groepsgrootten. Het komt mij 
voor dat de verhouding onderwijsge-
vende ten opzichte van leerling/stu-
dent nogal historisch is bepaald en 
niet voldoende is gebaseerd op weten-
schappelijk inzicht. Als er nu in een 
groepsgrootte een ongunstige wijzi-
ging wordt aangebracht, dan ontstaan 
daarover protesten. Elders wordt weer 
aangedrongen op verlaging van de 
groepsgrootte. De vraag dient dan te 
worden gesteld: Waar liggen voorde 
onderscheiden onderwijssoorten de 
grenzen van een aanvaardbare 
groepsgrootte? Wordt wel voldoende 
onderzoek gepleegd naar hoe onder-
wijs voor grotere groepen met hante-
ring van moderne technieken met een 
gelijk of beter resultaat mogelijk is? 

Het komt ons noodzakelijk voor dat 
wordt nagegaan, ten eerste welke on-
evenwichtigheden in de groepsgroot-
ten van kleuteronderwijs tot en met 
het wetenschappelijk onderwijs onge-
fundeerd zijn en ten tweede welke on-
derwijsdichtheid toelaatbaar is. Dat 
vraagt een breed onderzoek waarvan 
de resultaten niet morgen op tafel zul-
len liggen, al zijn er ongetwijfeld al ve-
le gegevens beschikbaar. Het onder-
zoek lijkt mij noodzakelijk, om recht-
vaardigheidsreden maar ook uit een 
oogpunt van toekomstige onderwijsfi-
nanciering. 

Ik hoop dat de Kamer -doo r het 
steunen van mijn thans in te dienen 
motie - wi l uitspreken een onderzoek 
naar de groepsgrootte in het gehele 
onderwijs van belang te achten. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden van 
Ooijen, Kolthoff, Konings en Worrell 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over hoofd-
stuk VIII (Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1977; 

overwegende, dat er grote verschillen 
bestaan in de onderscheiden groeps-
grootten in het onderwijs, van kleuter-
school tot en met wetenschappelijk 
onderwijs; 

van oordeel, dat een goed inzicht in de 
gronden waarop de bestaande groeps-
grootten in het onderwijs zijn tot stand 
gekomen, alsmede in het feit, welke 
groepsgrootten in de onderscheiden 
onderwijssoorten wenselijk en moge-
lijk moeten worden geacht, noodzake-
lijk is, verzoekt de Regering, een het 
gehele onderwijs omvattende beleids-
nota samen te stellen op basis van 
reeds verricht en eventueel nog te ver-
richten onderzoek, om bedoeld inzicht 
te verkrijgen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Aangezien het weten-
schapsbudget reeds in een openbare 
commissievergadering is behandeld, 
kan ik ten aanzien van het weten-
schapsbeleid hier mij beperken tot en-
kele zaken. 

Ook het wetenschappelijk onder-
zoek heeft te maken gekregen met 
stagnatie in de groei, terwijl het aantal 
beschikbare academici en de hoeveel-
heid te verrichten onderzoek alleen 
maar groter is geworden. Ook hier 
wordt, meer dan ooit, eerlijk delen 
belangrijk. Het is voor ons dan ook een 
reden te meer om wederom de aan-
dacht van de bewindslieden te vragen 
voor de honorering van wetenschap-
pers. De hoge inschaling wordt niet 
geschraagd door het moeten terugver-
dienen van studiekosten, waarvan ten 
slotte ook voor niet-beursstudenten 
het grootste deel door de samenleving 
wordt betaald. 

Welke reden zien de bewindslieden 
nog om dit salarisbeleid te handha-
ven? 

De Minister voor het wetenschaps-
beleid heeft zich veel beziggehouden 
met verschuivingen in het onderzoek. 

Wi j hebben al eerder een grotere aan-
dacht gevraagd voor de geringe mobi-
liteit van de wetenschappelijke onder-
zoeker in het onderzoek en in zijn func-
tie. Wil de Minister ons laten weten 
welke concrete maatregelen hij gaat 
nemen om te voorkomen dat mensen 
in onderzoek en functie vastroesten? 

Ten slotte nog een vraag naar aan-
leiding van bijvoorbeeld ontsnappin-
gen van giftige stoffen zoals in Seve-
so in Italië en genetische experimen-
ten. Waartoe worden dergelijke ge-
vaarlijke stoffen nu gemaakt en derge-
lijke experimenten gedaan en in wiens 
opdracht? Ik stel die vraag ook in het 
licht van het feit dat deze Minister van 
wetenschapsbeleid het vorige jaar t i j -
dens een conferentie in Florence heeft 
gepleit voor ethiek in de wetenschaps-
beoefening. Is de Minister in staat hier 
eens op in te gaan? 

Een van de prioriteiten van dit kabi-
net was het onderwijs. Heeft deze pri-
oriteit nu de vier woelige jaren over-
leefd? Als wi j de uitgaven voor onder-
wijs over de afgelopen vier jaar met el-
kaar vergelijken, kunnen wij constate-
ren dat het onderwijs, vooral in de eer-
ste twee kabinetsjaren, een zeer aan-
zienlijke injectie heeft gekregen, uitga-
ven die uiteraard doorwerken in de be-
grotingen van volgende jaren. In 1976 
zien wij een zeker gas terugnemen, ter-
wij l in 1977 financieel gesproken het 
beeld zichtbaar wordt van een vrijwel 
volledige stilstand. 

Mijn fractie volgt deze ontwikkelin-
gen niet zonder zorg en nauwgelet. Fi-
nancieel gesproken zal de onderwijs-
wagen weer in beweging moeten wor-
den gebracht. 

Wanneer wi j het door deze bewinds-
lieden in de afgelopen jaren gevoerde 
beleid overzien, komen wij tot de con-
clusie dat - hoewel wij op een aantal 
punten kritiek hebben moeten en blij-
ven uitoefenen - het beleid-Van Keme-
nade in hoofdzaak moet worden voort-
gezet. Het in gang gezette beleid kon in 
de periode van vier jaar nu eenmaal 
niet worden afgerond; daarvoor is 
meer tijd nodig. 

Wat verwacht mijn fractie aan wet-
gevende arbeid van het nieuwe kabi-
net op het onderwijsvlak? Ik noem: 

een wet op het basisonderwijs; 
een wetsontwerp op het hoger on-

de rwijs; 
een wetsontwerp op de open 

school; 
een wet op het part-time onderwijs; 
een wet, welke de stages regelt; 
een wet op de verzorgingsstructuur; 
een wet op de studiefinanciering; 
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een wet op de planning van het on-
derwijs, te beginnen bij het hoger on-
derwijs; 

een wetswijziging op de Wet op het 
voortgezet onderwijs, regelende wijzi-
ging in het bekostigingssysteem. 

Dat is een zware opgave voor Rege-
ring en parlement. Met de komst van 
deze bewindslieden is een duidelijke, 
het onderwijs vernieuwende koers in-
gezet. Ook naar het onderwijsveld toe 
is het van belang, dat dit beleid kan 
worden voortgezet. Een meerderheid 
in deze Kamer wenst thans, in alle nu-
ancering, dit vernieuwingsbeleid. Wij 
hopen dat deze meerderheid blijft. 

Het is duidelijk dat deelneming aan 
een kabinet vereist, dat men die deel-
neming in het beleid kan herkennen. 
Voor de PvdA-fractie telt die erkenning 
op en met het onderwijs zwaar. In 
hoofdlijnen hebben wij ons in het ge-
voerde beleid herkend. Daarom kan 
wat ons betreft het beleid van Van Ke-
menade worden voortgezet. Deze slot-
conclusie wi l ik reeds nu namens mijn 
fractie deponeren in de portefeuille 
van de kabinetsformateur. 

D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In de memorie van toelich-
ting treffen wij een beschouwing aan 
over de relatie tussen arbeidsmarkt en 
onderwijs in kwantitatieve en kwalita-
tieve zin. Ook wij willen aan beide as-
pecten aandacht schenken. 

Zo zien wij verontrustende ver-
schijnselen bij de instroom MBO en 
HBO. Daar is het verschijnsel van de 
diplomanivellering; VWO abituriënten 
verdringen de HAVO-ers bij de toela-
ting tot HBO en te verwachten valt, dat 
eerlang deze HAVO afgestudeerden op 
hun beurt MAVO-en LBO-leerlingen in 
het MBO gaan verdringen. De beslis-
sing over al dan niet toelaten van leer-
lingen ligt bij het bevoegde gezag. Vol-
gens ons betekent dat, dat dit bevoeg-
de gezag de toelating van leerlingen, 
die aan de daarvoor gestelde voor-
waarden voldoen, moet bevorderen. 
Dat is een morele plicht. In zijn alge-
meenheid willen wij stellen, dat de 
overheid de taak heeft de capaciteit af 
te stemmen op de vraag, zeker nu de 
dagopleidingen van algemene aard er 
nog niet zijn. 

Met betrekking tot het wetenschap-
pelijk onderwijs heeft mijn collega Kolt 
hoff zich meermalen uitgesproken bij 
de behandeling van de wet aangaande 
de numerus fixus. 

Wij zijn tegen studentenstops in 
HBO en MBO. Wel geldt, dat er inten-

sieve voorlichting moet komen over 
de beroepsverwachtingen en -moge-
lijkheden. 

Ik heb een enkele opmerking over 
het argument, dat een onbeperkte in-
stroom in vormen van HBO en MBO 
tot vervaging van de opleiding zou lei-
den. Wij zijn daar niet zo benauwd 
voor. Ook een beroepsopleiding als 
die van onderwijzer of elektronicus, 
om er maar twee te noemen, kunnen 
zeer waardevol zijn als persoonlijke 
ontplooiingsmogelijkheden. Wij blij-
ven van mening, dat de samenleving, 
en dus ook het onderwijs, te grote ver-
wachtingen wekt met betrekking tot 
het niveau van arbeid en inkomen, ge-
koppeld aan een bepaald diploma. 

Verder menen wi j , dat het begrip 
passende arbeid voor schoolverlaters 
dringend aan herwaardering toe is. Er 
zijn twee aspecten. Inzetbaarheid op 
vele terreinen hangt nauw samen met 
het aantal opeenvolgende scholen, die 
iemand gevolgd heeft. Iemand kan 
dan in beroepsuitoefening terugvallen 
op eerder verworven vaardigheden. 
Verder is onze opvatting, dat naarmate 
het niveau van opleiding stijgt, een in-
zetbaarheid door het gehele land tot 
de mogelijkheden moet behoren. 

Wij achten het niet acceptabel, dat er 
in Zeeuwsch-Vlaanderen een tekort 
aan leerkrachten is, terwijl elders 
schoolverlaters met adequate oplei-
dingen werkloos zijn. Overigens zij op-
gemerkt, dat natuurlijk persoonlijke 
omstandigheden mede bezien moeten 
worden. 

Over de kwalitatieve aspecten wil ik 
het volgende zeggen. Eerst moet op-
gemerkt worden, dat de grens tussen 
beide aspecten niet scherp te trekken 
is. Ook hier speelt de diplomanivelle-
ring een rol. HBO-afgestudeerden 
gaan arbeidsplaatsen bezetten, die tot 
voor kort aan MBO-ers waren voorbe-
houden. De druk naar onderen gaat 
verder, MBO-ers bezetten de plaatsen 
van LBO en MAVO-leerlingen. Resul-
taat van deze 'marktontwikkeling' is, 
dat de meest kwetsbare groep, onvol-
ledige schoolcarrières, maar geleide-
lijk aan ook MAVO en LBO-leerlingen, 
uit de markt vallen. 

Ik wil er op wijzen, dat de eerder 
door ons ontwikkelde gedachte van te-
werkstelling op één niveau lager de 
ontwikkeling van de diploma-nivelle-
ring versterkt. Dat is gelukkig vanuit 
het uit de markt vallen van de minstop-
geleiden. Hier zal met name het rege-
ringsbeleid met betrekking tot de 
maatschappelijke waardering van di-
ploma's, dus inkomensbeleid, oplos-
singen moeten bieden. Hier zitten wij 
midden in de discussie, zoals die bij-
voorbeeld in OECD-kader plaatsvindt. 

Daar is een nieuw begrip ontwikkeld, 
door rechts onmiddelli jk overgeno-
men: overscholing. 

Dat is een typisch economische be-
nadering. Alleen vanuit de arbeids-
markt redenerend komt men tot die 
term. Redenerend vanuit de mens, dus 
vanuit de persoonlijke ontplooiing be-
staat overscholing niet. Juist vanuit de 
persoonlijke begaafdheid, moeten wi j 
in het algemeen van onderscholing 
spreken. 

In de economische benadering past 
ook de klacht over de veralgemenise-
ring van het lager beroepsonderwijs. 
Wij juichen die ontwikkeling toe. Wij 
menen dat onderwijs beroepsvoorbe-
reidend moet zijn en dat de opleiding, 
gericht op het specifieke van de ar-
beidsplaats, aan het bedrijfsleven is. 

Ik ga nu over naar kleuter- en basis-
onderwijs. Erkentelijk zijn wi j deze 
Regering voor het feit, dat de nieuwe 
wet op het basisonderwijs nu op korte 
termijn wordt ingediend. Wij menen, 
dat deze wet nauw aansluit bij de ont-
wikkelingen in het veld. Het is de grote 
verdienste van de Nederlandse onder-
wijsgevenden in kleuter- en basison-
derwijs, dat zij rusteloos bezig zijn te 
zoeken naar nieuwe wegen om onder-
wijs en daarmee ontplooiing en ont-
wikkeling van kinderen te verbeteren. 
In de waardering voor het vele werk, 
dat voor deze wet is verricht, worden 
wij gesteund door juist die mensen, 
die het doen moeten. Zij ervaren de 
problemen en moeilijkheden aan den 
lijve. 

In het kader van deze wet wordt ge-
sproken over verschillende groeps-
groottes. Zonder op details in te gaan, 
stel ik vast, dat deze lager zijn dan de 
geldende schalen. Kan de Minister iets 
zinnigs zeggen over verdere fasering 
van de schaalverlaging? Zou het denk-
baar zijn bijvoorbeeld ook voor kleu-
ter- en basisonderwijs een leraar-les-
senformule in te voeren? 

Moeten wi j bij verdere schaalverla-
ging mikken op algemene of gerichte 
maatregelen? Wij kiezen de weg om 
via gerichte maatregelen, dus achter-
standssituaties eerst, te komen tot al-
gemene maatregelen. De situatie met 
betrekking tot achterstandssituaties 
moet structureel worden gemaakt. Het 
is niet juist dat de nu van jaar tot jaar 
geldende onzekere situatie met betrek-
king tot de rechtszekerheid naar be-
stuuren onderwijsgevende blijft 
voortbestaan. 

Er is in de wereld van het buitenge-
woon onderwijs, straks speciaal on-
derwijs, nogal wat onrust ontstaan. In 
de eerste plaats was er de nota Spe-
ciaal Onderwijs die verdween voor zij 
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verscheen. Vervolgens zou een nieu-
we nota half december verschijnen; 
inmiddels is dat voorjaar geworden. In 
de tweede plaats zijn er passages in de 
Contourennota aan het speciaal on-
derwijs gewijd. Het veld reageerde in 
de vorm van een alternatieve contou-
rennota, waarvoor het Werkverband 
Opleidingen Speciaal Onderwijs hulde 
verdient. 

Wij gaan ervan uit, dat in de nieuwe 
versie van de Contourennota met de 
gemaakte opmerkingen rekening ge-
houden wordt. Een derde reden voor 
onrust is de onzekerheid voor de toe-
komst. Komt er een aparte wet voor het 
speciaal onderwijs of wordt het opge-
nomen in de nieuwe wet op het basis-
onderwijs? Ons standpunt neigt naar 
opname in de nieuwe wet, hoewel wi j 
vinden, dat zulks niet tot vertraging bij 
de indiening van deze wet moet lei-
den. Mogelijk biedt ook hier de lang 
verwachte nota Speciaal Onderwijs 
uitkomst. 

Ik wi l enkele opmerkingen maken 
over her- en bijscholing in kleuter- en 
basisonderwijs. Uiteindelijk betreft het 
hier de mensen die het doen; willen en 
moeten. Er zijn twee categorieën: Ten 
eerste is er de groep die om rust 
vraagt in het onderwijs. Deze mensen 
willen zekerheden. Naar mijn overtui-
ging is dat een onmogelijke vraag. De 
samenleving komst steeds sneller in 
beweging en de school maakt daar 
deel van uit. Onderwijs is niet meer 
een geïsoleerd proces. Mogelijk is de-
ze groep als gevolg van een statische 
opleiding niet opgewassen tegen op-
volgende veranderingen en is het via 
her- en bijscholing mogelijk deze men-
sen te helpen in hun veranderingsge-
zindheid. 

Ten tweede is er de groep, die wel 
bereid is tot veranderen, maar die de 
beperktheid van haar mogelijkheden, 
zoals die door haar opleiding bepaald 
is, ervaart. Duidelijk is, dat zij anders 
gericht geholpen moet worden. Wij 
pleiten dan ook voor een aantal varian-
ten van her- en bijscholing waaruit 
mensen al naar gelang hun behoeften 
kunnen kiezen. 

Ik maak een enkele opmerking over 
het onderzoek naar het langdurig ziek-
teverzuim. Opvallend is het zeer hoge 
cijfer in Limburg. Reeds langer is be-
kend dat ook in het Limburgse be-
drijfsleven het ziekteverzuim belang-
rijk hoger is dan elders. Mogelijk is er 
verband tussen beide verschijnselen. 
Wij zouden de Minister dan ook willen 
vragen om samen met zijn collega van 
Sociale Zaken een diepgaand onder-
zoek te bevorderen naar de oorzaken 
van dit duidelijke onvrede-proces. 

Zo belanden wi j dan bij het voortge-
zet onderwijs. Er zijn boeiende ontwik-
kelingen op alle niveaus; MAVO-pro-
ject, herstructurering MHNO/MSPO, 
ongedeeld VWO, integratie LBO. Het 
zijn allemaal toe te juichen ontwikke-
lingen, die kunnen bijdragen tot opti-
malisering van kansen voor jongeren. 
Toch zijn het ook ontwikkelingen die 
ons zorgen baren. Ik denk daarbij aan 
de ontwikkeling van de LBO-MAVO-ge-
meenschappen en vooral de visie van 
de bewindslieden daarop. Zo las ik op 
blz. 52 van de memorie van toelich-
t ing: 

'eerste ondergetekende en Staats-
secretaris De Jong menen dan ook in 
de harmonisatie van MAVO/BLO een 
hoofdli jn in de ontwikkeling van het 
voortgezet onderwijs te zien'. 

In het midden latend of hier in kwan-
titatieve zin sprake is van een hoofdli jn 
vinden wi j deze harmonisatie zeker 
niet toe te juichen. Wat is het geval? 
Schoolgemeenschappen LBO/MAVO -
38 zijn er - ontstaan vaak uit nood. 
Kleine categorale scholen zoeken een 
partner om te blijven bestaan. Uit 
nood handelen is geen goede motiva-
tie voor onderwijskundig handelen. 

Probleem is de verschillende lessen-
tabel op grond van de artikelen 22 
VWO in het eerste leerjaar. De oplos-
sing, zegt de Staatssecretaris, is een 
advieslessentabel krachtens artikel 26 
van de WVO. Tot mijn verbazing ver-
toont deze adviestabel veel overeen-
komst met die welke als model gold in 
de Harmonisatiewet (stuk 12 357). 
Zelfs, de Franse taal is facultatief 
gesteld. Overigens, ter geruststelling 
van de frankofielen in den lande: de 
bevoegde gezagen blijken in grote 
meerderheid Frans toe te voegen. 
Overigens is het mij opgevallen dat 
het geweldige verzet van de sectie 
Frans van de Vereniging van Vreemde 
Talen tegen de Harmonisatiewet niet 
heeft geresulteerd in enige bijdrage 
aan de oplossing van de harmonisa-
tie-problematiek. Jammer, wij hadden 
van deze goed geschoolde club meer 
verwacht. Zou Leune dan toch gelijk 
hebben dat de rechtspositie voorop 
staat? Onze verwachtingen van de 
LBO/MAVO-ontwikkelingen zijn nega-
tief: via het MAVO-experiment, de dif-
ferentiatie, zullen twee niveaus MAVO 
scholen ontstaan. Ten eerste het MA-
VO-laag niveau, gekoppeld aan LBO, 
een nieuw categoraal schooltype van 
algemene beroepsvoorbereidende 
aard. Ten tweede het MAVO-hoog ni-
veau, de categorale en die in HAVO/ 
VWO-gemeenschappen. Tussen beide 
een definitieve scheiding die de over-
stap onmogelijk maakt. 

Die ontwikkeling wijzen wi j af. Wij 
willen van iedere tweedeling in de 
brugklas af en wij hebben geen be-
hoefte aan een andere, nieuwe schei-
ding. Wij pleiten voor één ongedeelde 
brugperiode in het voortgezet onder-
wijs. De eerder genoemde harmonisa-
tiewet biedt daartoe de mogelijkheid. 
Ongetwijfeld zal Staatssecretaris De 
Jong op deze materie ingaan, waarbij 
hij het mij niet kwalijk zal nemen, dat ik 
nog geen kennis heb kunnen nemen 
van het rapport van de commissie-
Scheen met betrekking tot deze mate-
rie. 

Mijnheer de Voorzitter! Aandacht 
voor de kleine MAVO-school en de 
problemen die daar ontstaan zijn door 
de verandering van groepsgrootte. Zo-
als eerder pleiten wij nu weer voor een 
tegemoetkomend beleid. Wij hebben 
vooral zorgen over de kleine MAVO-
school ten plattelande en die in de gro-
te steden die op grond van hun identi-
teit niet tot opgaan in de schoolge-
meenschappen in staat zijn en vaak 
een emancipatorische functie hebben. 
Graag de mening van de Staatssecre-
taris. Op de materie van exploitatie-
vergoedingen in het VO zullen wij uit-
voerig ingaan bij de behandeling van 
wetsontwerp 13005. Wel wil ik nu 
reeds zeggen dat wi j tot dusver aller-
minst overtuigd zijn van de noodzaak 
van verschil tussen MAVO en HAVO/ 
VWO in die vergoedingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij worden 
op grote schaal geconfronteerd met 
het feit dat de moeder van Marie ook 
wijzer wi l worden. Dit is een zeer ge-
lukkige ontwikkeling. Gezien onze prio-
riteitstelling vragen wi j dus de groot-
ste aandacht voor avondonderwijs en 
hierin vooral de 'moedermavo's'. 
Staatssecretaris De Jong heeft on-
langs in antwoord op schriftelijke vra-
gen mijnerzijds gesteld dat ook hij 
vindt dat de financiële positie van het 
avondonderwijs zorgelijk is. Zo'n op-
merking heeft natuurlijk consequen-
ties en mogelijk kan op korte termijn 
iets gedaan worden voor de moeder-
mavo's, ten einde de meest nijpende 
problemen op te lossen. 

Een volgend probleem is het 5e jaar 
LBO of liever LTO. Het is opvallend, 
dat de grootste en moeilijkste proble-
men juist daar liggen waar de meest 
kwetsbare groep leerlingen zit. Vanuit 
onze prioriteitstelling de grootste aan-
dacht dus. Ook hier ontwikkelingen, 
die wij afwijzen. Wat gebeurt er eigen-
lijk precies in dat 5e jaar? 

Op dit moment betreft het 11.000 
leerlingen voor wie het LBO eindon-
derwijs is. Zij hebben een diploma op 
A- of B-niveau en zijn niet toelaatbaar 
tot het MBO. Toch blijkt een grote 
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groep hoe dan ook gemotiveerd op 
school te blijven. 

Wij pleiten ervoor op korte termijn in 
het MTO met twee- en driejarige varian-
ten te starten met een praktische 
oriëntatie. Daarvoor zijn de program-
ma's via VTO ontwikkeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Een moge-
lijkheid is ook te bedenken via uitbouw 
van het Beroeps Begeleidend Onder-
wijs (BBO). Redenerend vanuit de Con-
tourennota komen wi j tot de conclusie 
dat dit onderwijs is hetwelk aansluit op 
de eerste cyclus in het voortgezet on-
derwijs en dus MBO genoemd moet 
worden. Hier liggen interessante mo-
gelijkheden voor de streekscholen. 
Om deze problematiek op te lossen via 
differentiatiegedachten zoals die bij de 
Unie van MTO-verenigingen en de ver-
eniging van middelbare technische 
scholen leven en waarbij het niveau 
voorop staat, lijkt ons uitgesloten. 
Over de brede integratiegedachte voor 
het MBO die wi j voorstaan spreken wij 
nog uitvoerig bij de nota MHNO/ 
MSPO. Overigens wi l ik erop wijzen dat 
ons denken in 2- en 3-jarige varianten in 
het MBO op geen enkele wijze de ont-
wikkeling naar een eventuele boven-
school frustreert, integendeel. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de dis-
cussies over de leerplichtverlenging 
hebben wij gepleit om vormingslei-
ders in te zetten in het LBO. De Minis-
ter reageerde toen positief. Vervol-
gens hebben we niets meer gehoord. 
Wij herhalen de vraag nu ruimer: Ziet 
de Minister mogelijkheden om deze 
waardevolle discipline in het funge-
rende voortgezet onderwijs in te bren-
gen? Op deze manier zou een kleine 
stap gezet worden in de richting van 
participatie-onderwijs. 

Een enkele opmerking nog over de 
lerarenlessenformule in het LBO. Wat 
zijn nu precies de problemen in het ge-
organiseerd overleg? Voor ons is de 
zaak duidelijk, een lerarenlessenfor-
mule waar de groepen die op veilig-
heidsgronden aan een maximum van 
8 gebonden zijn (machinale houtbe-
werking, lassen) buiten moeten blij-
ven. De mening van de Staatssecre-
taris horen we wel. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij ver-
wachten dat de Minister uitvoerig in 
zal gaan op mogelijke samenwerkin-
gen tussen de professies: leraren en 
vormingswerkers in het reguliere on-
derwijs. Van professie kom je direct bij 
rechtspositie. Met betrekking tot die 
rechtspositie bestaat er in het veld wel 
enige onrust. Er is onduidelijkheid 
over wat ermee gaat gebeuren. Te 
denken valt hierbij bijvoorbeeld aan 

het onderwijs van het Amerikaans-
Zwitserse bureau Knight-Wegenstein. 
Komt er een plaatsgebonden of niet 
plaatsgebonden weektaak en wat is 
het verschil? Wat zullen de gevolgen 
van het rapport van de commissie-ak-
teweging voor de leraren zijn? Wordt 
in de experimenten met de weektaak 
ook uitgegaan van de uitkomsten van 
de akteweging? Het veld zal met rode 
oortjes kennis nemen van de antwoor-
den, die de Minister ons zal geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Een volgend 
probleem dat de gemoederen reeds ja-
ren bezighoudt is dat van de vakleer-
krachten in lager en vooral buitenge-
woon onderwijs. Het gaat hierbij voor-
al om in bepaalde types buitenge-
woon onderwijs noodzakelijke hoog-
gekwalificeerde leerkrachten, die in 
een bij hun bevoegdheid passende 
school een aanzienlijk hoger inkomen 
kunnen verwerven. Ook hun rechtsze-
kerheid is in het geding. Wij vinden dat 
een onhoudbare toestand. Ook de 
overheid kan niet vooreen dubbeltje 
op de eerste rang zitten. Kan de Minis-
ter uiteenzetten, waarop deze zaak, die 
reeds lang in het georganiseerd over-
leg een rol speelt vastzit? 

Mijnheer de Voorzitter! In zijn alge-
meenheid wil ik stellen dat voor ons de 
verschillen in inkomenspositie tussen 
de verschillende categorieën onder-
wijsgevenden onredelijk groot zijn. 
Door de jongste bijstellingen in de sa-
larissen van kleuterleidsters en onder-
wijzers is er enige verbetering geko-
men, maar ons ontgaat een verschil in 
zwaarte van taken die een dergelijk 
verschil rechtvaardigt. Mogelijk kan de 
Minister in zijn antwoord op onze vra-
gen met betrekking tot het rapport ak-
teweging deze materie meenemen; er 
is namelijk volgens ons een samen-
hang tussen beide componenten. 

Mijnheer de Voorzitter! Een lijdens-
weg is de kwestie van de rechtspositie-
regeling van het niet-onderwijzend 
personeel. Na langdurige studie is er 
eindelijk het CAT-rapport. Maar na het 
verschijnen van dit rapport is het stil 
geworden. Georganiseerd overleg 
vindt dan plaats: voorzichtig en stil. In-
tussen nemen het ongeduld en de on-
rust onder de betrokkenen toe. Het 
gaat - en dat achten wij zeer belangrijk 
- hier om een groep in het onderwijs 
die belangrijk lagere inkomens heeft 
dan de groep waarvoor ik eerder de 
grote ongelijkheid in inkomens signa-
leerde. Ook hierop krijg ik graag een 
toelichting van de Minister. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom weer 
bij een van mijn bekende rekenarijtjes: 
toepassing op experiment vervroegd 
uittreden. Naar mijn overtuiging kan 

een en ander ongeveer budgettair 
neutraal verlopen. Aan de ene kant uit-
stroom van mensen met wachtgeld, 
aan de andere kant instroom van 
wachtgelders of RWW-ers. Waarom 
dan geen uitbreiding tot alle 62-jarigen 
en ouderen in het onderwijs? 

Eigenlijk is bij dit voorstel ten princi-
pale aan de orde het omzetten van een 
verplichte, niet gewilde werkloosheid 
bij ' jongeren' in een vrijwil l ig niet 
meer moeten 'werken' van ouderen. 
Mocht de Minister mijn simpele rede-
nering willen bestrijden dan verzoek ik 
hem dat wel cijfermatig te doen, zodat 
voor ieder duidelijk wordt wat de wer-
kelijke kosten per vrijgemaakte arbeids-
plaats zullen zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga mijn 
betoog afronden met een aantal op-
merkingen over de bouwzaken in on-
derwijs. Er is sprake van een ingreep 
van 87 miljoen in het bouwprogram-
ma voor scholen voor 1977. Wij zijn 
voorstander van een wat terughou-
dend bouwbeleid. Daar hebben wij 
twee gronden voor. Eerstens het snel-
dalende geboortecijfer; het heeft geen 
enkele zin nu kostbare gebouwen te 
zetten die binnen afzienbare tijd leeg 
staan. Tweedens de ontwikkelingen en 
vernieuwing in het onderwijs hebben 
zeker nog niet het stadium bereikt 
waarbij ze in steen en beton neergesla-
gen kunnen worden. 

Kan de Staatssecretaris binnen dit 
kader ingaan op zijn vertaling van de 
ingreep in de scholenbouw? 

Is het waar dat het voorschrijdende 
driejarenplan voor scholen is omgezet 
in een vijfjarig plan, waaraan de ko-
mende vijf jaar geen scholen kunnen 
worden toegevoegd? Wat zijn de mo-
gelijkheden in de richting van de werk-
gelegenheidssubsidies via Sociale Z?-
ken? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l als re-
gionalist eindigen met enkele zinnetjes 
over de rijksuniversiteit Limburg. Wil 
de Staatssecretaris toezeggen dat, zo 
onderwijskundige argumenten ertoe 
dwingen voor 1985 aan te vangen met 
de nieuwbouw, het ook zal gebeuren, 
zoals hij onlangs voorde Regionale 
Omroep Zuid, misschien wel met de 
voeten optafel , heeft meegedeeld? 
Dat zou ten minste één motie, die, ken-
nelijk veroorzaakt door de komende 
verkiezingen, in de diarrhee van mo-
ties van de VVD is gekomen, overbo-
dig maken. 

De vergadering wordt van 16.55 uur 
tot 17.05 uur geschorst. 
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De heer Worrell (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat mijn fractie opnieuw 
aandacht besteedt aan de problemen 
in het onderwijs voor werkende jonge-
ren komt voort uit de recente proble-
matiek in deze onderwijsvorm. 

Bij het luiden van de noodklok door 
het vormingswerk in oktober j l . klonk 
tevens de bezorgdheid door over het 
voortbestaan van deze instellingen, 
toegespitst op de vraag, of men nog 
daadwerkelijk een bijdrage kon leve-
ren aan de zo noodzakelijke onderwijs-
vernieuwing. Het aantal deelnemers 
aan het vormingswerk en BBO loopt te-
rug, niet alleen door interne, maar ook 
door externe factoren. Ik denk aan het 
vijfde jaar LBO, jeugdwerkloosheid en 
het vrijstellingenbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! In alle open-
heid mag de vraag gesteld worden: is 
er nog een werkelijk perspectief voor 
het vormingswerk voorhanden? Een 
perspectief, gebaseerd op een invoe-
ringsstrategie, welke het mogelijk 
maakt, het voorgestelde beleid, zoals 
in de nota naar het participatie-onder-
wijs is uitgestippeld, te realiseren? De 
conclusie van sommigen, dat het be-
leid faalt en dat we het reeds door ons 
aanvaarde beleid in dezen moeten wi j -
zigen, is niet de conclusie welke mijn 
fractie uit de huidige moeilijkheden 
trekt. 

Wel neemt de bezorgdheid ook in 
mijn fractie toe, omdat de bereidheid 
om op vri jwil l ige basis tot integratie te 
komen afneemt, maar ook omdat de 
voorwaarden, verbonden aan de uit-
gezette strategie, nl. het ontwikkelen 
van nieuw part-time onderwijs, het mi-
nimaal integreren van BBO en vor-
mingswerk niet meer mogelijk lijkt, 
omdat met name het vormingswerk 
dreigt te verdwijnen. In ieder geval 
biedt het aantal deelnemers, dat nog 
overblijft, geen garanties voor optima-
le kansen voor een vernieuwingsbe-
leid. 

Mijnheer de Voorzitter! Het vor-
mingswerk mag niet beperkt worden 
tot onderwijs voor bijzondere groe-
pen, maar zal een specifieke bijdrage 
moeten kunnen blijven leveren aan de-
ze onderwijsvernieuwing. De totale 
problematiek overwegend, heeft mijn 
fractie een aantal vragen, gericht op 
het beleid op korte termijn. Hoe lang is 
het nog verantwoord, te volstaan met 
stimulerende maatregelen en facilitei-
ten om te komen tot integratie en regi-
onalisatie? Wanneer is de grens be-
reikt, waarbij overgegaan zal moeten 
worden tot het nemen van wettelijke 
maatregelen? De Minister herinnert 
zich de discussie hierover. 

Op de middellange en lange termijn 
zullen we moeten komen tot participa-
tie-onderwijs. Collega Konings heeft 
reeds uitvoerig gesproken over een 
verbreed MBO. Een bezinning op korte 
termijn is noodzakelijk in hoeverre het 
beleid gericht op nieuw part-time on-
derwi js in het perspectief van een bre-
der gestructureerd MBO moet worden 
meegenomen. Bij deze afweging dient 
dan wèl voortdurend rekening te wor-
den gehouden met de specifieke posi-
tie van de groep van nu nog werkende 
jongeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Bijzonder te-
leurgesteld zijn wi j over de uitspraak 
van het bestuur van het LOVWJ, dat 
men de samenwerking tussen vor-
mingswerken beroepsbegeleidend 
onderwijs als beleidslijn loslaat en een 
exclusieve ontwikkeling naar of met 
het onderwijs niet als noodzakelijk be-
schouwt. 

Gelukkig is gebleken, dat de werkers 
in het veld over meer realiteitszin be-
schikken dan hun bestuur en dat zij 
deze voor het vormingswerk catastro-
fale ontwikkeling hebben afgewezen. 
Het bewijst echter des te meer, dat we 
voor de noodzakelijke keuze staan öf op 
korte termijn maatregelen te treffen on-
der andere versnelde invoering van re-
gionalisatie en een wettelijke regeling 
ten behoeve van deze vorm van onder-
wijs óf te erkennen, dat langs deze weg 
het realiseren van nieuw part-time on-
derwijs niet mogelijk is. Gaarne verne-
men wi j , of de Minister mèt ons aan de-
ze keuze toe is. 

Mijnheer de Voorzitter! Deexperi-
menten, zo lezen wi j , mogen zich ver-
heugen in een positieve ontwikkeling. 
Ons oordeel is, na kennisneming van 
de gesignaleerde problematiek in de 
praktijk, bepaald minder optimistisch. 
Veelal ontstaan de problemen niet uit 
onderwijskundige verschillen, maar 
uit organisatorische of bestuurlijke 
problematiek. Is het in dit verband 
juist, dat bijvoorbeeld het experiment 
in Hengelo dreigt te mislukken? Nu 
schijnt het probleem weer te zijn: de 
vraag of in het project de leiding van 
de betrokken instituten moet worden 
meegenomen. Je vraagt je af: hoe 
verzinnen ze het elke keer weer? 

De vraag is, of het huidige beleid, 
gericht op het toestaan en uitvoeren 
van een experiment, alleen als de me-
dewerking van de beide betrokken in-
stituten verkregen is, nog wel houd-
baar is. 

De experimenten mogen niet los 
staan van de werksoort waarvoor ze 
bedoeld zijn. De huidige problematiek 
werpt wel de vraag op of het recht-
vaardig is, dat bij het tussentijds be-
eindigen van de medewerking aan het 

experiment door een betrokken insti-
tuut, het experiment gelijktijdig ge-
stopt moet worden. 

Wij vroegen reeds naar een beroeps-
procedure en de mogelijkheden om 
in bepaalde gevallen desnoods met 
één betrokken instituut het experiment 
voort te zetten. Ook in dit geval menen 
wij dat het huidige beleid onvoldoen-
den beantwoordt aan de in de praktijk 
gerezen problematiek. Gaarne verne-
men wij of de Minister bereid is op dit 
punt zijn beleid te wijzigen. 

Mijnheer de Voorzitter! In de memo-
rie van toelichting en in antwoord op 
schriftelijke vragen gaat de Minister in 
op mogelijke verlenging van de leer-
plicht in relatie tot de evaluatie van de 
twee-dagen-programma's voor 16-ja-
rigen. Inmiddels is met betrokken or-
ganisaties overeenstemming bereikt 
over de fasering van deze evaluatie. 
Op onze vraag binnen welke fasering 
deze evaluatie zal moeten plaatsvin-
den kregen wi j geen duidelijk ant-
woord. Ook zijn wi j van mening, dat er 
eerst een evaluatie moet plaatsvinden, 
voordat de leerplicht verlengd kan 
worden. Maar, mijnheer de Voorzitter, 
de Regering heeft ons niet gerustge-
steld, dat de voorgestelde evaluatiefa-
sen niet zoveel ti jd vergen, dat een mo-
gelijke gedeeltelijke of volledige leer-
plichtverlenging nog geruime tijd op 
zich kan laten wachten. 

Wij achten het noodzakelijk, dat de 
Minister met een hernieuwde planning 
komt en daardoor duidelijkheid ver-
schaft over de mogelijke verdere in-
voering van een gedeeltelijke of volle-
dige leerplichtverlenging voor 16- en 
17-jarigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de con-
trole op de naleving van de leerplicht 
en het vrijstellingsbeleid betreft is het 
verheugend, dat het overleg tussen de 
Minister, de provincies en het VNG nu 
op gang gekomen is. Wij hopen, dat 
op korte termijn resultaten van dit 
overleg verwacht mogen worden. 

Wij hebben niet gevraagd naar 
dwangmaatregelen. Wij vroegen om 
extra ondersteuning bijvoorbeeld door 
het beschikbaar stellen van extra vor-
mingswerkers en consulenten van het 
leerlingwezen ten behoeve van de be-
geleiding en voorlichting. Wij zijn het 
met de Minister eens, dat maatregelen 
van bovenaf niet veel zullen helpen, 
maar is hij dan wel bereid van onderaf 
ten behoeve van het uitvoeren van 
wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld 
regionaal extra mensen beschikbaar te 
stellen? 

Mijnheer de Voorzitter! Op vragen 
van collega's hebben wij begrepen, 
dat de Minister overweegt een ar-
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beidsverbod van twee dagen voor 
16-jarigen af te kondigen. Mijn fractie 
staat in beginsel hier positief tegeno-
ver, maar bij de uitvoering van deze 
maatregel moeten dan wel meegeno-
men worden de mogelijke nadelige 
gevolgen die deze maatregel heeft 
voor deze categorie jongeren bij het 
verkrijgen van een arbeidsplaats. 

In dit verband, mijnheer de Voorzit-
ter, heb ik ook nog een vraag met be-
trekking tot de leerovereenkomsten. 
Hierover is uitvoerig gesproken bij de 
begroting van Sociale Zaken. Geen 
herhaling, maar wel de vraag: krijgen 
deze jongeren nu wel of niet, na beëin-
diging van de leerovereenkomst, een 
Bemetel-diploma? Verder wachten wij 
het advies van de Stichting van de Ar-
beid af, maar gelet op de uitspraken 
van werkgeverszijde zijn wij niet hoop-
vol gestemd. 

Mijnheer de Voorzitter! Niet van har-
te, maar vanuit een eerste aanzet tot 
harmonisatie van de rechtspositiere-
geling tussen vormingswerk en BBO 
gaat mijn fractie met de verhoging van 
de groepsgrootte van 14.2 naar 15 
deelnemers per groep in het vor-
mingswerk, zoals reeds voor het be-
roepsbegeleidend onderwijs geldt, ak-
koord. Anders is het oordeel van mijn 
fractie betreffende het afschaffen van 
de bekostiging van weekends en kam-
pen in het vormingswerk. Dit essenti-
ele onderdeel van het vormingsproces 
moet gehandhaafd worden. Wij heb-
ben in deze geest dan ook een amen-
dement ingediend. 

Ik heb nog een vraag over het vor-
mingswerk voor jong-volwassenen. 
Op onze vraag of de Minister bereid is 
de leeftijdsgrens te verleggen of inci-
denteel instituten toestemming te ge-
ven af te wijken van de leeftijdsgrens 
van 27 jaar, tot bij voorbeeld 30 jaar, is 
door de Minister negatief geantwoord. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om vrou-
wen die nadat de kinderen wat ouder 
zijn geworden opnieuw zich willen 
oriënteren in de maatschappelijke ver-
banden. In de praktijk betekent dit, dat 
men bijvoorbeeld de 27-jarige leeftijd 
gepasseerd is. Welk wezenlijk bezwaar 
is er dan om, wellicht in een bepaald 
percentage van het aantal deelnemers, 
deze vrouwen of mannen toe te laten 
tot het VJV-werk? Moet de gekozen 
leeftijdsgrens nu werkelijk zo uitge-
legd worden, dat deze vrouwen uitge-
sloten moeten blijven van het VJV-
werk? 

Mijnheer de Voorzitter! Tot slot van 
mijn betoog haal ik een opmerking aan 
uit Uitleg van 17 november jongstle-
den, waar de heer Richelieu zegt: 'Vor-

mingswerkers praten zich de vernie-
ling in' . Wellicht heeft hij gelijk. Bij zo-
wel het BBO als het vormingswerk be-
staat de neiging tot een eindeloos vrij-
blijvende discussie over, zoals dat 
heet, mogelijke aanzetten om te ko-
men tot samenwerking/integratie. 
Werkende jongeren vragen niet in de 
eerste plaats om een discussie, om het 
oplossen van veelal organisatorische 
en formele belemmeringen, maar vra-
gen naar een goed onderwijsaanbod 
dat hen stimuleert tot deelname aan 
nieuw part-time onderwijs. 

Wij beseffen, dat het uitstippelen 
van een beleid op lange termijn, waar 
deze Minister zoveel positieve bijdra-
gen toe geleverd heeft, niet voldoende 
zal blijken te zijn om de gekozen doel-
stelling te realiseren. Daarom alleen al 
zal het beleid, ook voor de komende ja-
ren, door deze Minister met zijn beken-
de voortvarendheid ter hand genomen 
moeten worden. 

D 
De heer De Leeuw (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Het centrale vraagstuk van 
het onderwijsbeleid is nu, meer dan 
ooit, dat van de beschikbare middelen. 
Binnen deze begroting en de meerja-
rencijfers is geen ruimte meer om te-
gemoet te komen aan verlangens die 
in vrijwel alle onderwijssectoren le-
ven. In plaats van meer geld is er in 
reële cijfers minder te verdelen. Kon 
dit in het verleden nog enigszins be-
dekt worden door sterk de nadruk te 
leggen op prioriteiten binnen het on-
derwijs, nu is duidelijk dat de prioriteit 
van het onderwijs als zodanig in het 
geding is. 

Met de 1%-operatie heeft de Rege-
ring duidelijk haar prioriteit gesteld. 
Het onderwijs heeft, zoals de onderwijs-
organisaties hebben vastgesteld, een 
negatieve prioriteit gekregen. Deze be-
groting vertoont een drastische bezui-
niging. Bij de vorige begrotingsbehan-
deling betoogde de Minister nog, in de 
richting van de VVD, dat de bezuini-
ging in deze orde van grootte zeer diep 
ingrijpend en schadelijk moest zijn. Dit 
jaar zijn de bezuinigingen verder ver-
scherpt en neemt Onderwijs volgens 
de Minister niet minder dan 20% van 
de bezuinigingen voor zijn rekening. 
Het schoolblad van de ABOP geeft als 
commentaar: 'Van Kemenade heeft 
het prioriteitengevecht binnen het ka-
binet verloren.' Daarbij mag niet ver-
geten worden, om bij de commentaar-
schrijver van het schoolblad te blijven, 
dat 'de voorliggende begroting een 
verkiezingsbegroting is'. Zonder die si-
tuatie was de begroting zonder twijfel 
nog veel ongunstiger geweest! Ver-

wacht wordt ten aanzien van de cijfers 
tot 1980 dat het voortzetten van deze 
beleidsombuiging onvermijdelijk zal 
leiden tot een drastische aantasting 
van het voorzieningenniveau in perso-
neel en materieel opzicht. Dit is in de 
kern het vraagstuk waarvoor wi j staan: 
uitbouw of afbraak. Voor alle duidelijk-
heid moet hieraan worden toege-
voegd dat niet alles wat voorgesteld 
wordt negatief is. Een voorbeeld daar-
van is de leerlingenschaalverlaging 
met één punt in het lager onderwijs 
en, als eerste antwoord op de acties, 
ook in het kleuteronderwijs. 

Het probleem waarvoor wij staan, 
de dreigende aantasting van het voor-
zieningenniveau, kan niet ontweken 
worden door te wijzen op enkele nutti-
ge zaken die wel verwerkelijkt worden. 
Dat is een slappe reclame en dus niet 
serieus. 

De voorzitter van de ABOP heeft tref-
fend gezegd tijdens een demonstratie-
ve vergadering tegen de bezuiniging 
in het onderwijs in Amsterdam: 'Het 
lijkt op een luguber kwartetspel. Mag 
ik van u x miljoen aan arbeidsplaatsen 
en rechtspositie, dan krijgt u van mij '— 
en let nu op! - ' een half-x miljoen aan 
leuke dingen voor de mensen.' 

Met recht wordt bitter stelling geno-
men tegen opvattingen als zou het be-
leid op deze manier toch acceptabel 
zijn. De FNV stelt in haar commentaar 
op de begroting: 'Er is thans reeds 
aanleiding voor ernstige twijfel of de 
beleidsvoornemens van de bewinds-
lieden van Onderwijs en Wetenschap-
pen in de volgende jaren niet ernstig in 
gevaar komen, zo niet onmogelijk wor-
den! 

Het beleid van aanzienlijke bezuini-
gingen op Onderwijs dwarsboomt na-
tuurlijk vooral het gerechtvaardigde 
streven naar vernieuwing in het onder-
wijs. Vernieuwing, die uit is op verbe-
tering en niet een triest vijgeblad 
vormt voor afbraak, kost geld. Komt er 
onvoldoende geld, dan gaat het niet. 
Dit gaat bijvoorbeeld op voor de zo ge-
wenste integratie van het kleuter- en 
basisonderwijs. Velen, die zich willen 
inzetten voor vernieuwing, worden 
dan gefrustreerd en afgestoten, zoals 
ook wel blijkt. 

Als bovendien het geld elders in het 
onderwijs wordt weggehaald en daar 
tot kwaliteitsvermindering leidt, is te-
rechte verbittering het gevolg. Al de-
genen, die begrijpelijk grote nadruk 
leggen op het behoud van kwaliteit 
en niveau worden dan volstrekt kop-
schuw gemaakt en juist niet aange-
spoord tot meedenken over de vraag, 
hoe wenselijke verbeteringen gereali-
seerd kunnen worden. Ook dit blijkt 
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reeds. Bezuiniging en vernieuwing 
gaan niet samen. De vraag die daarom 
gesteld moet worden luidt: Zijn verbe-
teringen in het onderwijs in het licht 
van de economische situatie minder 
klemmend en noodzakelijk? Nog alge-
mener geformuleerd: Zijn belangrijke 
beperkingen op onderwijsuitgaven als 
antwoord op de economische crisis en 
de chronische massawerkloosheid 
niet juist bijzonder onverstandig en 
kortzichtig? 

Als wij de verontruste standpunten 
van de onderwijsorganisaties en van 
de bij het onderwijs belanghebbenden 
ten aanzien van de bezuinigingen zien, 
blijkt daaruit duidelijk dat zeer veel be-
trokkenen van mening zijn, dat verbe-
teringen in het onderwijs zeker niet 
minder noodzakelijk zijn. Zij stellen 
zich welbewust en met goede argu-
menten tegen dit beleid teweer. Wij 
zeggen dat bezuinigingen op het on-
derwijs een van de stomst mogelijke 
antwoorden op de economische crisis 
is. Juist vanuit economische overwe-
gingen zijn belangrijke verbeteringen 
in het onderwijs op korte termijn aan-
gewezen. Juist nu mag niet gezegd 
worden: Houdt maar op met vernieu-
wing en uitbouw van het onderwijs. 

Zo is er in onze ogen een fundamen-
tele kloof tussen objectief noodzakelij-
ke recessieverschijnselen?' Zo vraagt 
het voorgenomen bezuinigingsbeleid. 
Het percentage van het nationale inko-
men voor het onderwijs daalt. 'Wat wil 
je anders, in een periode met duidelij-
ke recessieverschijnselen?' Zo vraagt 
de Minister in een interview. Wij den-
ken dat juist met het oog op die voor 
de bevolking afzichtelijke verschijnse-
len, iets anders, namelijk een stijging 
van het percentage van het nationale 
inkomen voor het onderwijs, noodza-
kelijk is. De recessie moet bestreden 
worden. 

De strategie van de 1-procentsope-
ratie namelijk het overhevelen van mil-
jarden van lonen, sociale uitkeringen 
en collectieve voorzieningen ter her-
stel van de winsten van de onderne-
mingen werkt niet. Dit is een afwente-
len van de crisis op de bevolking. De 
gestegen winsten verdwijnen als kapi-
taalexport naar West-Duitsland, de 
Verenigde Staten en de zogenaamde 
lage-lonenlanden. Verbetering van de 
werkgelegenheidssituatie is niet in 
zicht. Daarom wordt voorgesteld het-
zelfde proces nogmaals te voltrekken, 
dat wil zeggen dat er nieuwe verdere 
bezuinigingen, nieuwe aderlatingen 
van de onderwijspot in het vooruit-
zicht worden gesteld. Dit is geen be-
handeling die uitzicht biedt op gene-

zing. Hoe meer de patiënt verzwakt, 
hoe meer bloedzuigers worden ge-
plaatst. 

Wij menen dat een andere weg moet 
worden begaan. Voor zover het de on-
derwijspolitiek betreft, is onze opvat-
ting dat een effectieve anticrisispoli-
tiek sterk samenhangt met een verho-
ging van het opleidingspeil van de be-
volking en dus met een uitbouw van 
het onderwijs. Het voornaamste ele-
ment in de strijd tegen de crisis is de 
technologie. Concurrerend produce-
ren kan alleen als de technologische 
achterstand ten aanzien van toonaan-
gevende kapitalistische landen, zoals 
de Verenigde Staten, wordt ingelopen. 
Dat vraagt om investeringen in het we-
tenschappelijk onderwijs en onder-
zoek, hetgeen iets anders is dan wat 
nu gebeurt. Als gevolg van de door de 
heer Klein geschapen omstandighe-
den is nu bij de Technische Hoge-
school te Delft een formatiestop afge-
kondigd. Dat komt neer op een jam-
merlijk achterblijven bij de technologi-
sche ontwikkeling. 

Verder is het noodzakelijk dat wordt 
geïnvesteerd in betere beroepsoplei-
dingen over de gehele linie. Tijdens 
een moment van openhartigheid 
wordt dat ook impliciet toegegeven 
door de heer De Wit, voorzitter van het 
Nederlands Christelijk Werkgeversver-
bond, in een discussie, opgenomen in 
het blad Sociaal-Economisch Manage-
ment. De heer De Wit zei: 'Dat de werk-
loosheid het grootst is onder de lager 
geschoolden is niet zo vreemd. De toe-
nemende industrialisering van de lage-
lonenlanden levert de grootste concur-
rentie op voor de lager geschoolde ar-
beid in ons land, zodat juist daar de 
meeste arbeidsplaatsen wegvallen.'. 

Mijnheer de Voorzitter! De noodzaak 
van technologische vernieuwing heeft 
ook een weerslag gevonden in de eco-
nomische structuurnota van de Rege-
ring waarin wordt gesteld: 'De techno-
logische ontwikkeling is dan ook een 
van de belangrijkste motoren voor de 
dynamiek van de economische bedrij-
vigheid en draagt in grote mate bij tot 
de concurrentiekracht van de industrie 
en daarmee tot de instandhouding van 
de werkgelegenheid!' De Regering 
verzuimt echter de nodige consequen-
ties aan dit standpunt te verbinden, 
ook ten aanzien van het onderwijsbe-
leid. 
De oorzaak daarvan is naar onze me-
ning niet ver te zoeken. Deze ligt bij de 
kortzichtigheid van degenen die het 
huidige bezuinigings- en overheve-
lingsbeleid afgedwongen hebben, na-
melijk de ondernemersorganisaties 
namens de zeer grote ondernemingen. 

De winsten gaan voor alles, inclusief 
de noodzakelijke investeringen in het 
onderwijs. Zelfs wordt een klimaat ge-
schapen waarin verdere onderwijsin-
vesteringen als onnodig en zelfs als 
onzinnig worden voorgesteld. Wijzend 
op de grote werkloosheid van school-
verlaters, wordt van allerlei kanten ge-
sproken over te hoge scholingsgraad, 
het verschijnsel over educatie, over de 
kloof tussen onderwijs en arbeids-
markt en over - om het met een mooi 
woord te zeggen - een culturele tijd-
bom. Dit is naar mijn mening een on-
juiste redenering: een rookbom! 

De werkloosheid van schoolverla-
ters en afgestudeerden is een typisch 
crisisverschijnsel. Het in dienst nemen 
van een afgestudeerde of schoolverla-
ter vraagt immers van de ondernemer 
een bepaalde investering in ti jd en 
produktieverlies, nodig om de nieuwe 
werknemer in te werken in en geschikt 
te maken voor produktieve arbeid. Tij-
dens de recessie is er een tendens de-
ze investering achterwege te laten o f -
en dit is het nieuwste verschijnsel - af 
te wentelen op de werknemer. De ont-
koppeling van arbeids- en leerover-
eenkomst zoals in Hengelo. 

In ons land wordt ten opzichte van 
de werkloosheid van schoolverlaters 
vaak de schuld gegeven aan het mini-
mum jeugdloon en het vierjarig wor-
den van het LBO. Dat zijn drogrede-
nen, want de werkloosheid van 
schoolverlaters is een verschijnsel dat 
in alle kapitalistische landen voor-
komt, ook zonder minimumjeugdloon 
en ook zonder een vierjarig LBO. Trou-
wens, het lager beroepsonderwijs is 
juist mede op aandringen van de on-
dernemers en onder beheer van de 
heer Van Veen vierjarig geworden. 

De ontwikkeling in Hengelo, een be-
drijfsopleiding met zakgeld in plaats 
van loon, heeft sterk de aandacht ge-
trokken. De vakorganisaties hebben 
zich daar, terecht, tegen gekeerd met 
sociale en onderwijskundige argu-
menten. Terwijl het part-time onder-
wijs terug- en leegloopt, zien wij hier 
een aanzet tot ondernemersonderwijs. 
Het antwoord op deze zeer ongewen-
ste ontwikkeling moet zijn: snelle ver-
betering van het onderwijs voor 15 tot 
18-jarigen in het middelbaar beroeps 
onderwijs, om tegemoet te komen aan 
de noodzaak deze jongeren een betere 
algemene vorming en een betere be-
roepsopleiding te geven. 

Dit is een wezenlijk onderdeel van 
de noodzaak tot de algemene verho-
ging van het opleidingspeil. Wij den-
ken dat een snelle verhoging van de al-
gehele leerplicht tot 17 en daarna tot 
18 jaar, daarvoor de beste voorwaar-
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den kan scheppen. Leerplichtverlen-
ging is dan ook in onze visie een van 
de klemmendste eisen van dit mo-
ment. De gedeeltelijke leerplicht heeft 
een grote en dus zeer positieve rol ge-
speeld bij de snelle toename van de 
deelname aan het dagonderwijs. Die 
rol is niet uitgespeeld. Eén dag leer-
plicht voor 17-jarigen, zal meehelpen 
als tussenfase om ook de 17-jarige 
leeftijdsgroep geheel binnen het on-
derwijs te trekken. Wij bepleiten dan 
ook de invoering van één dag part-ti-
me-onderwijs voor 17-jarigen per 1 au-
gustus. 

Verlenging van de leerplicht legt wat 
de plichtkant betreft, naar onze me-
ning, vooral plichten op aan de over-
heid, namelijk om de voorwaarden en 
de materiële voorzieningen te schep-
pen voor waardevol, modern en aan-
sprekend onderwijs. Verbreding en 
uitbouw van het MBO moet dus een 
zeer hoge prioriteit krijgen. 

Deze algemene overwegingen ten 
aanzien van het onderwijsbeleid sa-
menvattend en uitwerkend, komt mijn 
fractie tot de volgende conclusies: Het 
bezuinigingsbeleid heeft nu reeds ern-
stige gevolgen en zal binnen enkele ja-
ren zeer negatieve consequenties heb-
ben voor het gehele onderwijs. Vooral 
vernieuwing en verbetering van het 
onderwijszuilen getroffen worden. 
Deze politiek is geen bijdrage om de 
crisis te overwinnen, maar draagt er-
toe bij de uitwerking van de crisis te 
verscherpen. Bestrijding van de crisis 
vraagt verhoging van het opleidingsni-
veau, dus investering in onderwijs, ze-
ker ook in wetenschappelijk onderwijs, 
waar de technologische ontwikkeling 
de belangrijkste aandrijfkracht voor de 
moderne produktie is. Tevens eist dit 
hoog-ontwikkelde dienstverlening en 
daarop gericht onderwijs voor het tot 
stand brengen van goede leefomstan-
digheden voor de Nederlandse bevol-
king. 

Onderwijs en zelfontplooiing kun-
nen tevens een belangrijke bijdrage le-
veren bij het bestrijden van de mentale 
afstomping die als gevolg van de crisis 
dreigt. Binnen het onderwijs leeft een 
scherp ontwikkeld besef van het be-
lang dat ligt in het bestrijden van de 
bezuinigingen en in het strijden voor 
verbeteringen voor onderwijskundige 
voorzieningen. Direct hiermee staat 
het bevechten van de werkgelegen-
heid voor onderwijsgevenden in ver-
band. Dit heeft geleid tot een uiterma-
te belangrijke eensgezinde frontvor-
ming, waarbij onderlinge verschillen 
van inzicht op het tweede plan zijn ge-
komen. 

Hiermee wordt een enorme bijdrage 
geleverd voor het tot stand brengen 
van krachtsverhoudingen om de be-
zuinigingspolitiek terug te draaien en 
een andere regeringspolitiek mogelijk 
te maken. 

Ik kom nu op een nadere beschou-
wing over de concrete bezuinigings-
maatregelen die wi j , zoals uit het voor-
afgaande volgt, afwijzen. Allereerst 
valt op dat een ministervan Onderwijs 
na Colijn en na Van Veen, geen ruimte 
meer vindt voor bijstellingen die niet 
destructief zijn. Alle bezuinigingen zijn 
met klem van goede argumenten be-
streden en - voorzover in het georga-
niseerd overleg gebracht- afgewezen. 
Die bestrijding is zozeer geslaagd, dat 
het verweer van de bewi ndslieden als 
pijnlijk overkomt. Speciaal de Minister 
die bij velen - ook bij ons - een goede 
naam te verliezen heeft, zou beter 
doen ruiterlijk toe te geven dat er scha-
de wordt toegebracht en niet te verval-
len tot kromme praatjes die in het ge-
heel niet tot rechtvaardiging leiden 
van toch al pijnlijke ingrepen. 

Anders ligt het weer met de heer 
Klein die zijn reputatie helaas reeds 
lang jammerli jk verspeeld heeft en die 
zijn nieuwe strooptocht ook nauwelijks 
poogt te rechtvaardigen. 

De bezuinigingen van 40% op de 
tijdseenheden in het cursorisch MSPO 
komen neer op vermindering van de 
formatie met 25%. Dat is een ware am-
putatie voor dit onderwijs. De redene-
ring die in antwoord 19 wordt opgezet 
over de sterkste schouders die de 
zwaarste lasten moeten dragen, is 
wonderlijk en misplaatst. Is hier niet 
sprake van een vergissing? De nood-
zaak over relatief veel tijdseenheden te 
beschikken, is toch juist kenmerkend 
voor het SPO. Het MSPO wordt wel 
buiten iedere proportie zwaar getrof-
fen. Ik verzoek de Regering zich nog-
maals te bezinnen op deze voorgeno-
men bezuiniging. 

Bij het HSPO is er duidelijk geen 
sprake van een vergissing; daar is in 
zes jaar ti jd nu al de vijfde bezuiniging 
neergedaald. Dat is een onaanvaard-
baar beleid; er zou juist steun moeten 
worden gegeven aan de noodzakelijke 
verbetering van de kwaliteit die bij het 
HSPO gaande is. Het overal wegsnij-
den van de zogenaamde relatieve be-
voorrechting moet leiden tot de aan-
tasting van de doelstellingen van de 
verschillende soorten van onderwijs 
en is een zeer gevaarlijk soort van ni-
vellering naar beneden. De vraag rijst 
of dat een nieuwe weg is om naar een 
Algemeen emancipatoir uitgekleed 
Hoger Onderwijs te geraken? 

De Regering is voornemens de prijs-
compensatie met 40 min. te beperken. 

Hoe stelt men zich dat voor? In het ant-
woord op vraag 21 worden zeer rijke 
suggesties gedaan. Men zegt dat de 
onderwijsinstellingen door deze maat-
regel gedwongen worden, scherp op 
de prijsontwikkeling van goederen die 
voor het onderwijs noodzakelijk zijn te 
letten en liefst goederen van mindere 
kwaliteit aan te schaffen. Denkt men 
aan tweedehands krijt? 

Er wordt voorgesteld de centrale 
verwarming zorgvuldig af te stellen. 
Kortom, het gaat - zo wordt in naam 
van de Minister omschreven - om de 
vindingrijkheid van de onderwijsin-
stellingen. Het lijkt wel een nieuwe 
versie van de wenken van de BB van 
weleer. Uit een dergelijke benadering 
spreekt weinig achting voor het gezon-
de verstand van de betrokkenen. Het is 
toch algemeen bekend dat de exploita-
tie-uitkeringen reeds jarenlang te laag 
zijn en een notoire bron van tekorten 
voor de gemeenten vormen? Het door-
voeren van verdere verlaging van uit-
gaven, betekent het afwentelen van 
kosten op de gemeenten; dat is alles-
behalve behoorlijk bestuur. Het gevolg 
zal veelal zijn: uitstel van onderhoud, 
dus afwentelen van lasten op de toe-
komst, en in de praktijk verkrotting. 

Volledige compensatie van geste-
gen prijzen is in deze Kamer bij de be-
grotingsbehandeling niet voor het 
eerst aan de orde. Bij de defensiebe-
groting, waar inderdaad bij de aan-
schaf van materieel drastisch bezui-
nigd zou kunnen worden, is de prijs-
compensatie aangegrepen om de kas 
daar nog eens extra te spekken en de 
bewapeningsrace aan te jagen. Wij 
menen dat een volledige prijscompen-
satie in het onderwijs noodzakelijk is. 
Ik heb dan ook het genoegen, mijnheer 
de Voorzitter, u een motie aan te bie-
den die de Kamer vraagt een dergelij-
ke uitspraak te doen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Leeuw, Hoekstra, Bakker, Van het 
Schip en Meis wordt de volgende mo-
tie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de be-
groting van onderwijs en wetenschap-
pen; 

dringt er bij de Regering op aan, zorg 
te dragen voor volledige compensatie 
van de reële prijsstijgingen die zullen 
optreden bij exploitatie- en investe-
ringsuitgaven van de onderwijsinstel-
lingen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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De Leeuw 

De heer De Leeuw (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Grote bezuiniging op de 
scholenbouw is evenzeer een afwente-
ling van lasten naar de toekomst, ter-
wij l nu reeds - zoals wordt toegegeven 
- de situatie zeer slecht is. Het is een 
echte 'verkiezingsbezuiniging' met 
verkrotting morgen. Wij zouden enkele 
suggesties dienaangaand willen doen. 

Welke mogelijkheden zijn er om 
nieuwe scholen voor voortgezet on-
derwijs te bouwen in het kader van de 
stadsvernieuwing? Zijn bijvoorbeeld 
onderwijsvoorzieningen opgenomen 
in de komende saldoregeling? Is het 
niet mogelijk, een aanzienlijke ruimte 
te scheppen voor het bouwen van 
scholen voor voortgezet onderwijs 
door de methodiek te volgen van de f i -
nanciering van scholen voor het lager 
onderwijs, waarbij de gemeente op de 
kapitaalmarkt leent en het rijk rente en 
aflossing op zich neemt? 

De bezuinigingen bij vervanging in 
het voortgezet onderwijs en de verla-
ging van de salariëring van vervangers 
in het lager onderwijs en het kleuter-
onderwijs bedreigen het onderwijsni-
veau en de arbeidsverhoudingen. In 
navolging van de onderwijsorganisa-
ties keuren wi j een dergelijke treurige 
politiek af. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l na de-
ze kritische opmerkingen enkele ver-
langens uiten en proberen, enkele op-
bouwende suggesties te doen. In de 
eerste plaats noem ik de kwestie van 
de leerlingenschaal. De Kamer is op 
zeer indringende wijze uitgenodigd, 
hieraan iets te doen. Mijn fractie is ge-
voelig voor dit massale verzoek. Inder-
daad staat spijkerhard vast, dat de 
klassen nog te groot zijn, terwijl dui-
zenden onderwijsgevenden beschik-
baar zijn in de WW. Bij motie willen wi j 
de Kamer vragen, zich uit te spreken 
over een verdere verlaging van de 
leerlingenschaal bij het kleuteronder-
wijs en het lager onderwijs. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Leeuw, Van het Schip, Hoekstra, Drag-
stra, Meis en Wolff wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de be-
groting van onderwijs en wetenschap-
pen; 

overwegende, dat verdere verlaging 
van de groepsgrootte in het kleuter- en 
lager onderwijs van groot onderwijs-
kundig belang is; 
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overwegende, dat door verdere verla-
ging van de groepsgrootte een zinvol-
Ie bijdrage geleverd wordt aan de be-
strijding van de werkloosheid van on-
derwijsgevenden; 

nodigt de Regering uit, met ingang 
van 1 augustus 1977 bij het kleuter- en 
lager onderwijs de 31-schaal in te voe-
ren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De heer De Leeuw (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom tot de kwestie van 
het stimuleringsbeleid. 

De heer Konings (PvdA): Waarom 
komt de heer De Leeuw niet met een 
amendement in plaats van met een 
motie? 

De heer De Leeuw (CPN): Ik meen dat 
de heer Konings deze vraag zelf wel 
kan beantwoorden. 

De heer Konings (PvdA): Dat is een erg 
gemakkelijk, vrijbli jvend antwoord. 

De heer De Leeuw (CPN): Dat is het he-
lemaal niet. De heer Konings vraagt 
naar de bekende weg. Hij zoekt het dan 
ook zelf maar uit. 

Rest mij nog de kwestie van het sti-
muleringsbeleid. Als dit inderdaad on-
aangetast moet blijven - wij zijn ook 
van mening dat dit moet - in de toe-
komst, moet er snel een wettelijke re-
geling komen. Speciale aandacht wi l -
len wi j vragen voor de toewijzing van 
meer extra leerkrachten voor niet-Ne-
derlandstalige kinderen. Dit is een 
vraagstuk van groot gewicht. De norm 
die nu is gepubliceerd blijkt in de prak-
tijk te schriel, terwijl het tweejaarscri-
terium niet deugdelijk is voor een alge-
mene regeling, omdat er - uiteraard -
zeer grote individuele verschillen be-
staan. Wij willen optrekking van de 
norm tot aan het in Amsterdam gehan-
teerde peil. 

De vernieuwing van het voortgezet 
onderwijs staat in het brandpunt van 
de discussies. Vooral op dit punt rem-
men bezuinigingen vanzelfsprekend, 
omdat de middenschoolontwikke-
ling veel extra voorzieningen zal vra-
gen. De omstandigheden moeten wor-
den geschapen om aan de basis een 
naar elkaar toegroeien te laten ont-
staan, hetgeen voorwaarden schept 
om de discussie over nieuwe onder-
wijsvormen positief te beïnvloeden. 
Aan het chronisch achterblijven van 
het LBO en het MAVO moet daarom 
snel een einde worden gemaakt. 

Verder zijn wetswijzigingen wense-
lijk die de doorstroming bevorderen 
van MAVO naar HAVO, van HVO naar 
VVO en van LBO naar MAVO. 

Onderwijs en Wetenschappen 

Materiële steun is nodig om het 
stichten van volledige brede scholen-
gemeenschappen te bevorderen, waar 
met heterogene brugklassen aan een 
middenschoolontwikkeling kan wor-
den bijgedragen. Het stimuleren van 
discussie en vernieuwing van onder 
op, aan de basis, zal naar onze mening 
een zeer grote, belangrijke bijdrage 
kunnen leveren om reële problemen 
op te lossen en verschillen van mening 
te overbruggen. 

Over de actuele problemen in de ho-
gere jaren van het voortgezet onder-
wijs heb ik reeds gesproken. De sterke, 
positieve ontwikkeling hier is gelegen 
in de steeds grotere deelname aan het 
volledige dagonderwijs. De prijs die 
daarvoor wordt betaald is de leegloop 
van het vormingswerk. Wij menen dat 
de vormingswerkers met hun grote er-
varing, vooral in verband met motiva-
tievraagstukken, koste wat het kost 
voor het onderwijs aan deze leeftijds-
groep behouden moeten blijven. Het is 
trouwens een dure plicht, hen niet aan 
de werkloosheid prijs te geven. 

Zij moeten daarom gelegenheid krij-
gen waar nodig onderwijsbevoegd-
heid te verwerven. Wij vragen in dezen 
aan de verlangens van de vormings-
werkers tegemoet te komen. Haast is 
hierbij geboden. 

De 'moeder-mavo's' vertonen een 
even spontane als krachtige groei. Het 
is een zeer verheugende nieuwe ont-
wikkeling. Wij menen dat het departe-
ment dit op grote waarde moet schat -
ten. Door het feit dat deze scholen ont-
staan als uitgroei van de avondscho-
len en door onvoldoende rijksvergoe-
dingen, bestaan er problemen. Hier 
ligt een heel nieuw, nog te ontwikkelen 
terrein van nieuw onderwijs. Het 
spreekt van het diepgaande streven tot 
verhoging van het opleidingspeil onder 
de bevolking. Wij achten daarom het 
schetsen van contouren voor een nieu-
we en eigen wettelijke regeling voor 
dit onderwijs en een inpassing van de 
deelnemers in de studiefinanciering 
noodzakelijk. Wij achten aandacht en 
stimulering van uit het departement 
noodzakelijk. 

Overgaande naar het terrein van het 
hoger onderwijs stuiten wij traditi-
oneel op de even traditionele opzet om 
aan het voorbereidende jaar bij de 
HTS te komen. Waarom nu opnieuw? 
De memorie van toelichting meldt de 
keuze voor dit voorbereidende jaar 
van de betrokken onderwijsinstellin-
gen. Laat men deze keuze toch respec-
teren! 

In het kunstonderwijs dreigt een 
kwaliteitsverlaging door budget in-
krimping. Waarom stelt men niet de 
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De Leeuw 
10,7 min. van de begroting voor 1976 
ter beschikking om het kunstonderwijs 
alsnog zijn mogelijkheden te geven? 

Het hoger onderwijsbeleid heeft 
naar onze mening in deze kabinetspe-
riode volstrekt gefaald. Waar op vele 
andere terreinen interessante initiatie-
ven genomen zijn, ideeën aangedra-
gen zijn en verbeteringsstrategieën 
ontworpen zijn, die stof voor een 
noodzakelijke discussie vormen, daar 
staan wij wat het hoger onderwijs be-
treft nog in een woestijn van ideeënar-
moede en stiefmoederlijke schraap-
zucht. De nota met de potsierlijk onze-
kere titel 'Een mogelijke ontwikkeling 
op lange termijn en aanzetten in de ko-
mende jaren', loopt uit op de fameuze 
algemene hogere onderwijsopleidin-
gen. 

Nog voordat deze trieste boedel hier 
afzonderlijk ter bespreking komt, wor-
den wij geconfronteerd met het perti-
nente verlangen het AHO zonder diep-
gaand beraad over de noodzakelijke 
ontwikkeling van het hoger onderwijs 
toch door te zetten. Dat zou echter een 
aanzetsel vormen dat naar onze me-
ning op de voorgestelde manier eer-
der een belemmering dan een stimu-
lans gaat worden voor de gewenste 
kwaliteitsverbetering in het hoger on-
derwijs. Er is helaas veel ti jd verloren 
gegaan. Het tijdverlies is nu echter niet 
meer ongedaan te maken. 

Het wetenschappelijk onderwijs is 
dit jaar weer door dreunende bezuini-
gingen getroffen. Dat is zeer schade-
lijk. Men kan zelfs niet meer van sala-
mi-tactiek spreken. Er worden zulke 
plakken weggesneden, dat men eerder 
aan een bloedworst-tactiek moet den-
ken. 

Dit beleid treft zowel de investerin-
gen, als de exploitatie als de perso-
neelsvoorzieningen. De investeringen 
zijn tot een onbeduidende hoogte in-
eengezakt. Het bestuur van de Leidse 
universiteit heeft erop gewezen dat de 
investeringen zijn gezakt tot slechts 
een fractie van de zestiger jaren. Zij 
zijn zelfs gezakt tot ver onder het niveau 
dat absoluut nodig is voor vervanging 
en vernieuwing. Hiervoor is minstens 
160 min. nodig. Samen met de nood-
zakelijke uitbreiding van investeringen 
door het toestromen van nieuwe stu-
denten, wordt van die zijde een struc-
tureel minimum van 260 min. per jaar 
voor het eerstkomende decennium als 
noodzakelijk geacht. Daarbij achterblij-
ven zou afwentelen naar de toekomst 
zijn. Er moet echter gevreesd worden 
dat ook dit niet het geval is en dat er 
sprake is van afwenteling door inkrim-
ping: de studentenstops. 

Ook het personeelsbeleid koerst in 
die richting. De ABVA heeft berekend 
dat het voorgestelde beleid in de prak-
tijk het verlies van honderden arbeids-
plaatsen betekent - 1000 tot 1500. 
Vanaf 1978 geldt een nulli jn. Volgens 
de ABVA is dit feitelijk een minli jn. Het 
noodzakelijke gevolg is dat het aantal 
op te nemen eerstejaars zou moeten 
worden verlaagd. Wij staan in feite 
voor een faillissement van het beleid. 
Op de consequenties wees ik reeds bij 
het signaleren van de formatiestop in 
Delft. Het college van bestuur in Delft 
heeft gezegd: 'Voor vernieuwing is 
een constante instroom van nieuw 
personeel een absolute noodzaak.'. 

Het wetenschappelijk onderwijs kan 
zo niet meer aan zijn maatschappelijke 
doelstelling voldoen. Bij het perso-
neelsbeleid worden vooral de zwak-
sten gepakt. Met voorbijgaan aan de 
wezenlijke inhoud van hun taken, wor-
den studentenassistenten te laag inge-
schaald en anderszins gepakt, met 
bruuskering van de opvattingen van 
de vakbonden. De honorering komt nu 
zo laag uit dat daardoor niet meer van 
te leven valt, zodat de best gemoti-
veerden bij deze activiteit zullen weg-
vallen. Gezien de plaats van de studen-
tenassistenten, is dat een belangrijk 
gevaar voor onderzoek en onderwijs. 

Het is naar onze mening noodzake-
lijk het beleid ten aanzien van het we-
tenschappelijk onderwijs te herzien. 

Kort voor de behandeling van dit be-
grotingshoofdstuk bereikte ons nog 
een noodkreet van het college van be-
stuur van de universiteit van Gronin-
gen. Ook de Academische Raad heeft 
er met klem op gewezen, dat bij het 
stijgen van de vraag naar wetenschap-
pelijk onderwijs - wat objectief gezien 
ook noodzakelijk is voor ons land - bij 
een gelijkblijvend voorzieningenni-
veau, meer middelen ter beschikking 
moeten komen. Besparingen die men 
door bezuinigingen poogt te bereiken, 
zullen dus wel zeer duur betaald wor-
den. 

Aan het slot gekomen, dringt zich de 
vraag op naar de perspectieven van de 
strijd voor beter onderwijs. Als de Mi-
nister het bezuinigingsbeleid blijft om-
helzen, doorkruist hij zelf de iedealen 
waarvoor hij zegt op te komen. Dat zou 
dan ook politieke zelfmoord zijn. Mijn 
verzoek aan hem is: doe dat niet. Diege-
nen in ons land wie het onderwijs ter 
harte gaat - dat zijn zeer machtige en 
omvangrijke groepen -zu l len dat na-
melijk niet lijdelijk aanzien. Wat er op 
het spel staat is nu en voor de toekomst 
van ons land, ook voor de komende ge-
neraties, van levensbelang. Dat wordt 
door zeer velen ingezien. Daarom be-

staat er een zeer hoopvol perspectief 
voor de strijd voor het onderwijs, een 
strijd waaraan wi j met volle inzet zullen 
deelnemen. 

D 
De heer Van Leijenhorst (CHU): Mijn-
heer de Voorzitter! Thans is aan de or-
de de behandeling van de laatste on-
derwijsbegroting van Minister Van Ke-
menade, tenminste als de voortekenen 
ons niet bedriegen. 

De naam Van Kemenade zal onge-
twijfeld lang in onze herinnering voort-
leven. Deze bewindsman heeft name-
lijk het een en ander aangericht op het 
gebied van het onderwijs. Daarin zijn 
natuurlijk goede kanten te ontdekken. 
Zij idealisme, zijn werkkracht, zijn des-
kundigheid op velerlei terrein onder-
vinden alom waardering. Anderzijds 
hebben direct al bij zijn optreden zijn 
opvattingen over het huidige onder-
wijsbestel en de manier waarop hij zijn 
ideeën presenteerde, alsmede het 
veelszins ontbreken van werkelijk 
overleg, veel kritiek ontlokt. 

Nu kan ik in deze korte reflex op het 
beleid van deze Minister niet alle goe 
de en kwade punten de revue laten 
passeren. Daarom trek ik er een paar 
lijnen uit, welke te zamen als een soort 
evaluatie zouden kunnen worden aan-
gemerkt. 

In de eerste plaats een enkel woord 
over zijn filosofie achter het beleid. Op 
dit gebied bestaan er nog veel ondui-
delijkheden. In de nota's treft men veel 
begrippen aan, die wel schoon klinken, 
maar die op de keper beschouwd bij-
zonder vaag zijn. Prof. Duijkers uit Am-
sterdam heeft aan de hand van enkele 
citaten uit een paar ministeriële nota's 
daarover een boekje opengedaan. Ik 
doel op zijn artikel 'De ideologie der zelf-
ontplooi ing' in de Pedagogische Studiën 
van oktober II. 

Hij verklaart, dat een aantal termen 
wel gemakkelijk in het gehoor liggen, 
maar dat deze bij nadere kennisname 
zo onduidelijk zijn, dat men er geen be-
leid op kan bouwen. 

Toch wordt er een beleid op ge-
bouwd, maar dan moet men wel heel 
precies weten wat erachter zit. Van 
welk mensbeeld wordt uitgegaan? Is 
dat een humanistisch mensbeeld, zo-
als Duijker verklaart, hetwelk naar zijn 
zeggen uitmondt in een heilsleer, 
waaraan de pretentie ten grondslag 
ligt, dat men de kwaliteit van een men-
selijk leven kan beoordelen? 

De Minister is nog bezig met de ver-
volgnota, de tweede contourennota. Wij 
vinden, dat er over de gehanteerde be-
grippen volledige duidelijkheid moet 
komen. Wil hij in de vervolgnota de 
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Van Leijenhorst 

bestaande vaagheden daaromtrent 
wegnemen en de nota, zo mogelijk, f i -
losofisch onderbouwen? 

Terzijde nog een opmerking. Met be-
langstelling hebben wi j ervan kennis 
genomen, dat de Minister in zijn kant-
tekeningen bij het 8ste advies van de 
vernieuwingscommissie-midden-
school bezwaren uit tegen het gebruik 
van het woord 'Emancipatorisch' met 
betrekking tot de middenschool. Mag 
ik vragen: Zijn zijn ideeën ter zake wat 
gewijzigd sinds 1973? 

Minister Van Kemenade: Heb ik dat 
woord in 1973 dan gebruikt? 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ui tbe-
paalde citaten, ook uit de memorie van 
toelichting van 1973, heb ik naar mijn 
mening kunnen concluderen, dat de 
Minister in deze richting dacht, hoewel 
dit woord niet expliciet door hem is 
gebruikt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l de Mi-
nister vragen, of bepaalde ontwikkelin-
gen binnen eigen kring - ik denk aan 
het ontwerp-beginselprogram van de 
PvdA - hem wat dit betreft een lichte 
wending in zijn denken hebben doen 
ondergaan. Zal de zoeven genoemde 
vervolgnota vóór of na het definitieve 
beginselprogram verschijnen? 

Minister Van Kemenade: Het definitie-
ve beginselprogram zal in oktober in 
een partijcongres aan de orde komen. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Dat is 
duidelijk. Ik neem aan dat de Minister 
vóór die tijd met de vervolgnota zal ko-
men. 

Ik kom nu aan mijn tweede l i jn: de 
vrijheid van onderwijs. Het valt te be-
grijpen, dat dit wel een discussiepunt -
zo niet een strijdpunt móest worden. In 
de eerste plaats moet bij een construc-
tief onderwijsbeleid de vrijheid van 
onderwijs wel telkens aan de orde ko-
men. Bovendien, wanneer aan de be-
heersbaarheid van de maatschappij en 
ten aanzien van de veranderbaarheid 
van de individuele mens zoveel geloof 
wordt gesuggereerd en voorts de ver-
zorging van het onderwijs zodanig 
wordt uitgebreid - ik denk onder an-
dere aan de schoolbegeleidingsdien-
sten - waardoor het beslag op het le-
ven van het kind wordt vergroot, is het 
dan verwonderlijk dat men zich in de 
vrije school bezorgd maakt over de 
vrijheid van inrichting van het onder-
wijs? 

De heer Konings (PvdA): Er is over de-
ze materie in academische zin al zo-
veel hier gepraat. Zou de heer Van 
Leijenhorst nu eindelijk eens met wat 
concrete voorbeelden van die bedrei-

ging van de vrijheid van het onderwijs 
wil len komen? Dat is hem al meerdere 
malen gevraagd. Het antwoord daarop 
is hij hier altijd schuldig gebleven. Hij 
heeft wel allerlei beweringen buiten 
deze Kamer gedaan, maar laat hem 
hier nu eens een aantal concrete voor-
beelden geven. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): De 
heer Konings moet nauwlettend luiste-
ren. Ik heb gevraagd of hij zich voor 
kan stellen dat, als er sprake is van ont-
wikkelingen zoals een constructief on-
derwijsbeleid en de verzorging van het 
onderwijs, mensen zich gaan afvragen 
of die vrijheid van inrichting wel vol-
doende gewaarborgd is. Om deze re-
den hebben wij deze zaken ook heel 
uitvoerig bij de behandeling van de 
Structuurnota aan de orde gesteld. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Be-
doelt de heer Van Leijenhorst nu na-
drukkelijk het constructief onderwijs-
beleid, of bedoelt hij eigenlijk het ac-
tief onderwijsbeleid? 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ik 
denk hierbij aan de term van Idenburg. 
Voor mij is dat, in dit verband, iden-
tiek. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Dus 
toch een compliment. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): lkaan-
vaard dat men in de late jaren vijftig 
voor een constructief onderwijsbeleid 
heeft gekozen. Men kan daar anders 
tegenaan kijken, maar dat is gebeurd. 
Ik acht het in deze tijd juist dat men 
vanuit het standpunt van de positieve 
bemoeiing van de overheid met het 
onderwijs, het onderwijsbeleid dien-
overeenkomstig voert. 

De heer Konings (PvdA): Ik wi l de heer 
Van Leijenhorst vragen, waarom hij nu 
weer terugkomt op deze materie, ter-
wij l hij zojuist heeft gezegd, dat er bij 
de behandeling van de Structuurnota 
uitvoerig over gesproken is, ook door 
hem. Het is in feite een herhaling van 
de argumenten, die indertijd allemaal 
uitgewisseld zijn. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Mis-
schien vindt de heer Konings het ver-
velend, dat hij deze dingen nog eens 
een keer moet horen. Als ik een terug-
blik werp op datgene, wat er de laatste 
vier jaar is gebeurd, wi l ik dit punt noe-
men als een zeer belangrijk punt. Het 
is steeds in discussie geweest. 

De heer Konings (PvdA): Ik vind het in 
die zin vervelend, dat van zijn toespra-
ken daarover in en buiten deze Kamer 
steeds de suggestie uitgaat, dat de 
vrijheid van onderwijs concreet be-

dreigd is. Daarvan vraag ik hem voor-
beelden te noemen. Dat heb ik hem 
nog nooit horen doen. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Heeft 
de heer Konings gehoord, dat de vri j -
heid van onderwijs reeds in het geding 
is bij een constructief onderwijsbe-
leid? De heer Van Ooijen heeft terecht 
gezegd, dat deze zaak ook tijdens Cals 
aan de orde is geweest. Ik denk aan de 
gehele behandeling van de Mammoet-
wet. Ook toen is die zaak aan de orde 
geweest. Het feit, dat men met een ac-
tief onderwijsbeleid te maken heeft, 
houdt alleen al in, dat men deze zaken 
aan de orde stelt. 

De heer Konings (PvdA): Als de heer 
Van Leijenhorst de Handelingen daar-
omtrent nog eens naleest, zal hij zien, 
dat de benadering in dat geval een 
heel andere was dan de suggestieve 
die hij steeds volgt. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Dan 
heeft u verkeerde conclusies getrok-
ken. 

In de derde plaats noem ik de talrijke 
nota's en met name het wetsontwerp 
inhoudende wijziging van het grond-
wetsartikel 208, welke de vrijheid van 
onderwijs in het centrum van de dis-
cussie hebben geplaatst. De debatten 
in de Kamer zijn naar onze mening 
leerzaam geweest. In bepaalde opzich-
ten zijn wi j nader tot elkaar gekomen. 
Waarom moest alles echter zo moei-
zaam verlopen? Waarom moest iedere 
vierkante meter grond - en de vrijheid 
van inrichting kent eigen grond, hoe-
wel ingeperkt door eisen van deugde-
lijkheid en subsidievoorwaarden -
blijkbaar opnieuw worden veroverd? 
Wij hadden heel wat tijd en moeite 
kunnen besparen, indien de Regering 
in haar nota's met betrekking tot de ei-
gen inrichtingsvrijheid van het bijzon-
der onderwijs maar wat royaler uit de 
hoek was gekomen. 

MinisterVan Kemenade: Misschien 
heeft u nog tijd tot de tweede termijn 
om nog eens daarover na te denken, 
maar kunt u misschien een aantal van 
die meters vrije grond concreet aan-
duiden, en dan wat royaler op dat 
punt? 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Wij 
hebben bij de discussie over de Struc-
tuurnota en ook wel bij andere onder-
werpen gesproken over de implicaties 
van de vrijheid van onderwijs. Geluk-
kig is de Minister aan het eind van het 
debat over de Structuurnota - dat is 
ook gebleken bij de behandeling van 
het onderwijsartikel in de Grondwet -
gekomen tot uitspraken over de inrich-
ting van de vrijheid van onderwijs die 
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ons zeer hebben bevredigd. Waarom 
moest dat er allemaal zo langzaam uit 
komen? 

Minister Van Kemenade: Zou u die 
laatste uitspraken dan nog eens wil len 
vergelijken met eerdere uitspraken die 
ik daarover gedaan heb? Is er mis-
schien een misverstand, wellicht on-
wi l , geweest bij de interpretatie van 
eerdere uitspraken die ik heb gedaan? 
Ik vind dat het verhaal nu eens van ta-
fel moet. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ik 
hoop dat met betrekking tot de tweede 
Contourennota dit punt heel duidelijk 
tot uitdrukking zal komen van de zijde 
van de Minister. 

Het grondwetsartikel 208 bestaat 
nog. Het regeringsvoorstel werd ver-
worpen. Daarover hebben wi j geen 
treurnis, integendeel. Heeft deze Rege-
ring nog plannen ter zake van het on-
derwijsartikel, of wordt er aan een 
nieuwe staatscommissie gedacht? 

De heer Van Ooijen (PvdA): Ik heb de 
indruk dat de debatten over het grond-
wetsartikel, de vrijheid van onderwijs, 
toch minder leerzaam zijn geweest 
voor de heer Van Leijenhorst dan hij 
zoeven zei, daar hij nu nog deze vraag 
stelt. Iedereen die aan de debatten 
heeft deelgenomen kan deze vraag 
zonder meer beantwoorden. Het ant-
woord kan niet anders dan ontken-
nend luiden. Daarom vraag ik mij af 
waarom de heer Van Leijenhorst deze 
vraag nu nog stelt. Drie jaar geleden 
heeft hij hem ook gesteld. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Welke 
vraag bedoelt de heer Van Ooijen pre-
cies? 

De heer Van Ooijen (PvdA): Ik bedoel 
de vraag of er nog plannen zijn met be-
trekking tot het onderwijsartikel. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ik had 
ook kunnen vragen of de Regering nog 
plannen had om in deze periode nog 
een bepaald initiatief te nemen. Er zou 
ook nog aan een staatscommissie kun-
nen worden gedacht. 

Wij hebben ook gesproken over de 
terminologie, over alle begrippen die 
in het onderwijsartikel voorkomen, 
waarover nog onduidelijkheid bestaat. 
Waarom zou het niet zinnig zijn be-
paalde deskundigen, staatsrechtge-
leerden onder andere daarop te laten 
studeren? 

De heer Van Ooijen (PvdA): Eén tele-
foontje aan uw geestverwant, de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, zou 
voldoende zijn geweest. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Mijn-
heer de Voorzitter! De vrijheid van on-
derwijs zal ons ook in de komende ti jd 
nog bezig houden. Ik denk daarbij on-
der andere aan het wetsontwerp 
13 603, hetwelk afwijkingen wi l moge-
lijk maken van de Wet kleuter- en lager 
onderwijs en aan het definitieve wets-
ontwerp, dat het basisonderwijs gaat 
regelen. De inhoud van deze stukken 
(van het wetsontwerp en van het con-
cept-wetsontwerp) hebben ons met 
zorg vervuld. De vrijheid van onderwijs 
is niet afgehandeld. Ze blijft actueel. 

Mijn derde lijn betreft de produktie 
van de Minister en zijn beide mede-
werkers. 

Wie zegt, dat deze bewindslieden 
niet hard genoeg hebben gewerkt, 
heeft ongelijk. Hun werkkracht is bui-
ten kijf; en daarbij betrek ik ook de 
ambtenaren. 

Alleen de produktie was wel wat 
eenzijdig: nota's en nog eens nota's; 
he*. zou mij niet verbazen als de Minis-
ter in de geschiedenis zou blijven 
voortleven als de 'nota-producent' bij 
uitstek. De schaduwzijden van het als-
maar uitbrengen van nota's zijn in de-
ze Kamer al voldoende belicht. Te 
meer gelden deze bezwaren, wanneer 
nota's niet spoedig worden gevolgd 
door wetgeving. Dit is in onvoldoende 
mate het geval geweest. Het beleid 
staat niet stil, zeker een actief beleid 
niet, hetgeen betekent, dat er een stuk 
vitaal beleid gevoerd wordt, niet ge-
schraagd door wetgeving, d.w.z. moei-
lijk te controleren door het parlement 
en te ondoorzichtig voor het veld. 

Gebleken is, dat er bij allerlei activi-
teiten wordt vooruitgegrepen op dat-
gene, wat feitelijk nog in discussie is. 
Straks ligt er het wetsontwerp basis-
onderwijs op tafel en een beleidsnota 
speciaal onderwijs, zijn er voorts oor-
delen geveld over acht adviezen van 
de vernieuwingscommissie midden-
school, worden er - als de Kamer het 
niet verhoedt-a lgemene hogere oplei-
dingen hoger onderwijs gesticht, ter-
wi j l een aantal andere zaken, zoals de 
structuurnota ontwikkeling en vernieu-
wing primair en secundair onderwijs 
en de Wet herstructurering weten-
schappelijk onderwijs al behandeld 
zijn. Wat blijft er dan nog te discussië-
ren over de Contourennota als discus-
sienota? 

Mijnheer de Voorzitter! Een en an-
der neemt niet weg, dat wij voor veel 
maatregelen waardering hebben. Te 
noemen valt wat er de laatste jaren ge-
daan is voor het kleuter- en lager on-
derwijs, op het gebied van de stimule-
ring, de herstructurering wetenschap-
pelijk onderwijs, de ontwikkeling van 

de lerarenopleidingen, etc. De wetge-
ving is naar ons oordeel echter - qua 
omvang - duidelijk onder de maat ge-
bleven. De Minister voelt dat ook aan 
blijkens zijn uitlatingen in de pers. 

Wil de Minister eens een overzicht 
geven van de wetsontwerpen die door 
hem of de beide Staatssecretarissen 
zijn geïnitieerd en die bovendien in-
middels het Staatsblad hebben be-
reikt? 

Minister Van Kemenade: Welke wets-
ontwerpen had u in de afgelopen vier 
jaar graag wil len hebben? 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Wij 
hebben van begin af aan aangedron-
gen op wetgeving op het gebied van 
het stimuleringsbeleid. Wij hebben 
sterk aangedrongen op wetgeving op 
het gebied van de adviesstructuur en 
van de verzorgingsstructuur. 

Minister Van Kemenade: Neen, bij de 
bespreking van de Structuurnota bent 
u expliciet ermee akkoord gegaan, dat 
het eerst per beschikking en daarna -
als wi j het in een overgangsperiode 
hadden geprobeerd - bij wetgeving 
zou geschieden. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Dat 
betreft de schoolbegeleidingsdienst. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik zal de heer 
Van Leijenhorst helpen. De Minister 
herinnert zich ongetwijfeld, dat op dit 
punt een paar moties zijn aangeno-
men. 

Minister Van Kemenade: Daarin was 
juist sprake van die overgangsperiode. 

De heer Evenhuis (VVD): Neen, in de 
moties wordt niet over een overgangs-
periode gesproken. Er wordt slechts 
gesproken over een wettelijke basis 
voor een adviesstructuur en een verzor-
gingsstructuur. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ik mag 
de Minister er tevens aan herinneren, 
dat wij akkoord zullen gaan met de be-
kostigingsbeschikking met betrekking 
tot de schoolbegeleidingsdiensten als 
deze in de Kamer aan de orde kan wor-
den gesteld. 

Minister Van Kemenade: Niemand 
heeft gezegd, dat dit niet gebeurt. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Mag ik 
het dan een soort semi-wetgeving 
noemen ervan uitgaande dat er een 
parlementaire behandeling kan komen 
over de bekostigingsbeschikking? On-
der deze voorwaarde hebben wi j ons 
erbij neergelegd. 

Minister Van Kemenade: Dat deze be-
kostigingsbeschikking er nog niet is, 
weet u. Dit komt niet, omdat ik hier-
meegeen haast heb. 
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De heer Van Leijenhorst (CHU): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik trek een vierde 
li jn, de presentatie van het beleid. Hoe 
is het overgekomen? Hier tref ik een 
zwakke stee van de Minister. Komt hij 
niet te veel over als iemand, die het al-
leen weet? 

Wordt niet de schijn gewekt, dat al-
thans de creativiteit door Den Haag 
wordt gemonopoliseerd, onder voor-
bijzien van het feit, dat er in het veld 
ook wel degelijk vruchtbare ideeën le-
ven, die ook structureel gezien voor 
ons onderwijs van groot belang kun-
nen zijn? Een bekend onderwijsjour-
nalist schreef: 'Hij is zo overtuigd van 
zijn eigen gelijk'. Mis je zo als bewinds-
man niet te zeer de aansluiting, welke 
voor elk beleid toch een onmisbare 
voorwaarde is? 

Hiermee nader ik de toelichting bij 
de begroting 1977. Onmiskenbaar is er 
een koersverlegging in zijn denkbeel-
den over ontwikkeling en vernieuwing 
te bespeuren. Staatssecretaris De 
Jong heeft hem daarbij ijverig gehol-
pen. De Staatssecretaris zegt ergens, 
dat ze naar elkaar toebuigen en op den 
duur misschien wel samenvallen. De 
vraag is wel : Welke ruimte krijgt de 
ontwikkeling, vergeleken met de ver-
nieuwing? En voorts: Worden ook die 
ontwikkelingen wel in voldoende mate 
toegelaten, welke niet in het vernieu-
wingsspoor passen? Wanneer dit te 
weinig het geval is, is het logisch, dat 
ze naar elkaar toebuigen; feitelijk lig-
gen ze dan in eikaars verlengde. De 
primaire vraag is echter: welke creativi-
teit telt, waar en in welke mate wordt 
deze gehonoreerd? 

Ik ben van oordeel, dat de mogelijk-
heid wat betreft de inbreng van het 
veld tot nog toe onvoldoende is ge-
weest. 

Minister Van Kemenade: Heeft u daar-
van een voorbeeld? 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ik wi l 
een voorbeeld noemen. Wij hebben 
vanaf deze plaats wel eens gevraagd 
experimenten mogelijk te maken op 
het gebied van de middenschool voor 
de 11 tot 14-jarigen. 

Minister Van Kemenade: Is daarvoor 
een aanvrage vanuit het veld inge-
diend? 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Wij 
hebben deze mogelijkheid onder de 
aandacht van de Minister gebracht. 

MinisterVan Kemenade: Neen, u hebt 
gezegd, dat de creativiteit van het veld 
niet wordt gehonoreerd. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Deze 
denkbeelden zijn duidelijk vanuit het 
veld naar voren gebracht. 

Minister Van Kemenade: Is er een aan-
vrage voor ingediend? 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Dat 
vind ik een formele opmerking. 

Minister Van Kemenade: Dat is geen 
formele opmerking, omdat ik het veld 
niet kan vragen bepaalde experimen-
ten te doen. 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
heer Van Leijenhorst. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ik zal 
zorgen, dat de Minister een aanvrage 
krijgt. 

De heer Konings (PvdA): Mag ik nog 
een vraag stellen? 

De Voorzitter: Het woord is aan de heer 
Van Leijenhorst. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik neem de lakmoes-
proef. Ik kom uit bij een zure reactie. 
Niet zozeer vanwege de kleur, die deze 
proef oplevert, ook al bevalt me deze 
kleur maar matig. De zoetstof in het be-
leid van deze bewindsman maakt het 
zure niet zoet. Hetgeen zoveel betekent, 
dat continuering van dit beleid niet de 
toets van onze politieke welwil lendheid 
kan doorstaan. 

Mijnheer de Voorzitter! In de taak-
verdeling tussen KVP, ARP en CHU zal 
ik mij verder buigen over de bezuini-
gingen, zal ik enkele rechtspositionele 
punten aan de orde stellen en zal ik 
een aantal knelpunten van het voort-
gezet onderwijs en van het HBO be-
handelen, om ten slotte met een aantal 
losse onderwerpen te besluiten. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit jaar is op 
het onderwijs fiks bezuinigd. Het valt 
te begrijpen, dat ook dit departement 
een gedeelte van de tol moest betalen. 
Het vorige jaar hebben wij hier al ver-
klaard, dat men - daar nota bene 85% 
van de begroting uit personele kosten 
bestaat - niet alsmaar kan doorgaan, 
de 15% directe onderwijskosten aan te 
tasten; daarmee zou men het onder-
wijs in zijn eigenlijke functioneren 
zwaar kunnen treffen. De Nederlandse 
Federatie van Onderwijsvakorganisa-
ties heeft de Minister aangeboden om 
de problemen van de onderwijsbegro-
ting - ik neem aan dat het voor het 
meervoud ook geldt - in een open 
overleg te bespreken. Heeft de be-
windsman deze handschoen opgeno-
men en zo ja, op welke wijze wi l hij dan 
ook andere organisaties in dit beraad 
betrekken? 

Kijken wij nu naar de bezuinigingen 
als zodanig, dan vallen een paar din-
gen nogal op. In de eerste plaats blijkt 
dat praktisch alles neerkomt op de 
schouders van beide Staatssecretaris 
sen. De Minister kon zelfs op de verga-
dering van de katholieke onderwijsver-
eniging nog een gul gebaar maken 
door aan de scheidende voorzitter, de 
heer Knippen, een aardig presentje 
van 1 punt schaalverlaging ten behoe-
ve van het kleuteronderwijs aan te bie-
den. 

En dat terwijl men op het departe-
ment misschien nog bezig was met het 
opstellen van een circulaire, waarin de 
tien procent korting bij vervanging we-
gens ziekte werd vastgelegd. Wij heb-
ben natuurlijk grote waardering voor 
verkleining van de klassen. Daar richt 
onze kritiek zich dan ook niet op. Maar 
waarom deze vreemde procedure? En 
wat niet onbelangrijk is: hoe wordt de-
ze maatregel gefinancierd? 

In de tweede plaats valt op de grote 
bezuiniging op de scholenbouw in het 
voorgezet onderwijs. Beseffen de be-
windslieden wel hoe hard dit is aange-
komen, vooral bij diegenen, die door 
de vertraging, welke ten departemente 
is opgetreden, nu net weer voor jaren 
buiten de VUC-prijzen vallen? Is het 
door Staatssecretaris Veerman uitge-
zette beleid nu niet in feite voor jaren 
teruggedraaid? 

In de derde plaats blijken de grote 
bezuinigingen in de sfeer van de inves-
teringen en de exploitaties te vallen. 
Ook in deze sector kan men maar niet 
eindeloos doorgaan. Is de Staatssecre-
taris het ermee eens, dat bijvoorbeeld 
in de AVO-VWO en in de MBO-sector 
de rek er nu helemaal uit is? 

Ik bekijk nu enkele ingrepen apart. In 
de personele sfeer hebben de twee 
maatregelen ten aanzien van vervan-
gers en korttijdelijken nogal bevreem-
ding gewekt. Het betreft hier de rechts-
positioneel zwakste groepen, welke 
zich moeilijk op het Binnenhof laten 
verzamelen. Vinden de bewindslieden 
niet, dat het werk van deze invallers ze-
ker niet gemakkelijker is dan van hun 
'vaste' collega's? Vrezen zij ook niet 
een negatief effect op het onderwijs, 
wanneer men in het voortgezet onder-
wijs, bijvoorbeeld om roostertechni-
sche redenen geen leraar binnen de 
school kan vinden, waardoor het vrijaf 
zijn van de kinderen even zeker wordt 
als het niet kunnen voldoen aan de 
leerplichtwet? 

Kunnen de bewindslieden nog eens 
duidelijk uiteenzetten, waarom hun 
keus hier is gevallen? Willen zij voorts 
meedelen, wat de resultaten zijn ge-
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weest in het georganiseerd overleg ter 
zake? 

Twee bezuinigingsmaatregelen val-
len in de sector van het sociaal-peda 
gogisch onderwijs. Eerst het curso-
risch MSPO. Hier gaat het om ca. 8500 
leerlingen die op jaarbasis 7,1 min. 
gulden moeten loslaten, dus ± f 835 
per leerling. Dat is een niet gering be-
drag. Komt deze maatregel, deze ver-
mindering van het aantal wekelijkse 
taakeenheden niet te hard aan voor 
deze kleine groep? Hoe kan de be-
windsman deze forse bezuiniging mo-
tiveren? 

'Wegens de budgettaire problematiek 
bleek na zorgvuldige afweging een 
verdere aanpassing van het tijdeenhe-
denpakket bij het hoger sociaal-peda-
gogisch onderwijs onontkoombaar', 
aldus lezen wi j in de memorie van toe-
lichting. Is men binnen het HBO en WO 
juist niet bezig met een studie, name-
lijk in het planningsoverlegorgaan, om 
in de verschillende sectoren van het 
HBO en WO zodanige vergelijkingen te 
maken, dat er in de onderscheidene 
sectoren een zo billijk mogelijke toede-
ling van gelden komt en er voor dezelf-
de taken dezelfde hoeveelheid geld 
wordt uitgegeven? Haalt de Staats-
secretaris de 'zorgvuldige afweging' 
uit deze studie of loopt hij erop voor-
uit, of gaat hij er geheel aan voorbij? 

Mijnheer de Voorzitter! De verho-
ging van de gemiddelde groepsgroot-
te van de academies voor lichamelijke 
opvoeding wordt in verband gebracht 
met eerder genomen maatregelen bin-
nen het HBO, inclusief de nieuwe 
lerarenopleidingen. Ons klemt de 
vraag of je hier niet moet letten op het 
specifieke karakter van deze opleidin-
gen. 

De desbetreffende leraren moeten 
ook zodanig worden opgeleid, dat ge-
varen voor hun toekomstige leerlingen 
zo gering mogelijk zijn. Er móeten wel 
hoge eisen worden gesteld aan deze 
opleidingen. Bovendien zijn ze goed-
koop; ze kosten minder dan de peda-
gogische academies en nóg minder 
dan de helft van de nieuwe lerarenop-
leidingen. Is het tenslotte juist, dat er 
door deze maatregel 10 a 20 ontslagen 
zullen vallen? Een nadere, meer hout-
snijdende toelichting op deze maatre-
gel lijkt ons gerechtvaardigd. 

Mijnheer de Voorzitter, thans wil ik 
enkele opmerkingen maken over 
rechtspositionele kwesties. 

Voor de conciërges, amanuensi en 
technische onderwijsassistenten in het 
voortgezet onderwijs dreigt het een lij-
densweg te worden. 

Ben ik goed geïnformeerd als ik stel, 
dat er zeer recent een oplossing is be-
reikt? 

Voorts attenderen we de Minister op 
de positie van het administratief en 
schoonmaakpersoneel in de sector 
AVO/VWO. Sinds 1968 wordt hierover 
overleg gevoerd met het departement, 
totnogtoe zonder resultaat. In de circu-
laire r.o. 210, van 1 mei 1972 stond let-
terlijk, dat de beoogde rechtspositi-
onele harmonisatie zo spoedig moge-
lijk ook ten aanzien van dit personeel 
verwezenlijkt wordt. Kan de bewinds-
man precies meedelen wat de huidige 
stand van zaken is? 

Het experiment vri jwil l ig vervroegd 
uittreden geldt op dit moment slechts 
voor een beperkte groep. Er is echter 
een veel bredere belangstelling. Kan 
de Minister de mogelijkheden voor 
verruiming onderzoeken? 

Mijnheer de Voorzitter, een zaak, 
welke de leraren in het VO wel bijzon-
der gaat intrigeren is de aktenweging. 
Uit vorige toelichtingen op de begro-
tingen kreeg je de indruk, dat deze 
zaak op een oor na gevild was. Nu lees 
je, dat een en ander nog diepgaande 
studie zal vereisen. De afronding van 
de procedure zou nog 5 maanden du-
ren. Dan moet het werk verband hou-
dende met de salarisstructuur nog be-
ginnen. Mag ik voorts concluderen, 
dat de doelstelling in de loop der jaren 
telkens zó verruimd werd, dat dit wel 
in de ti jdsduur móest uitkomen? Het 
antwoord op vraag 17 leert ons, dat er 
door een fasering van de aktenweging 
f 16,5 min wordt bespaard. 

Is het juist, dat er voor 1975 en 1976 
f 24 min. op de begroting stond? Is het 
dan ook juist, dat er nu nog f 7,5 min. 
tot f 8 min. over is? Hoe komt het nu, 
dat de aktenweging in voorgaande ja-
ren bij de Minister een hoge prioriteit 
genoot en thans slechts een derde van 
zijn gunst mag genieten? Een duidelijk 
antwoord van de Minister zal zijn nou-
ding tegenover deze kwestie ongetwij-
feld nader verduidelijken. 

Mijnheer de Voorzitter! De individu-
eel gespecificeerde weektaak is een 
zaak waarvan wij de implicaties nog 
niet zo direct kunnen beoordelen. 
Wordt deze kwestie ook binnen de 
scholen als een zaak van hoge priori-
teit gevoeld? Gaan de scholen inder-
daad gebukt onder een onrechtvaardi-
ge taakverdeling tussen de docenten? 
Zo er grote verschillen mochten be-
staan, worden deze dan vaak niet bin-
nen de school zelf opgevangen? 

Lopen we niet het gevaar, dat we 
door het scheppen van regelingen op 
dit gebied meer ellende in de school 
halen dan we eruit willen bannen? Er 

wordt een besluitvormingsmodel ont-
wikkeld in het kader van de interne de-
mocratisering, zo lezen we in de me-
morie van toelichting. Mag ik hieruit 
lezen, dat het om méér gaat dan om 
een adequate taakverdeling, maar dat 
de bewindslieden daarin tevens een 
mogelijkheid zien om tot een systeem 
van interne democratisering in de 
school te geraken? 

Als dat zo is, dat moet dat ook volko-
men duidelijk zijn. Dan weten we ten 
minste waar we over praten en kunnen 
we er meteen op wijzen, dat de bijzon-
dere scholen op grond van artikel 208 
van de Grondwet de vrijheid hebben 
om hun eigen inrichting - ook op het 
gebied van de democratisering - zélf 
te bepalen. Laat de gemeenschap in en 
rondom de school hier zelf over beslis-
sen. 

Ik heb er goede nota van genomen, 
dat in de antwoorden op onze vragen 
gelukkig in het meervoud wordt ge-
sproken over modellen en voorts dat 
een besluitvormingsmodel niet wette-
lijk zal worden voorgeschreven. 

Mijnheer de Voorzitter, ik verwijl 
nog even bij de democratisering en 
wel in verband met het feit, dat een an-
dere zaak nogal de aandacht heeft ge-
trokken, met name in het zuiden van 
het land. Ik doel hier op de onderne-
mingsraad op school. Volgens persbe-
richten zal de vereniging 'Ons Middel-
baar Onderwijs' er op 1 augustus van 
dit jaar mee beginnen. De Minister van 
Onderwijs heeft in oktober 1975 aan 
zijn collega van Sociale Zaken vrijstel-
ling gevraagd van de verplichting om 
tot oprichting van ondernemingsraden 
binnen het onderwijs te komen. Ver-
geef s. 

Het standpunt van de bewindsman -
althans anno 1975 - is dus bekend. 
Mogen we de Minister vragen of dit 
standpunt sindsdien ongewijzigd is 
gebleven? Is er sedert 1975 voort-
gaand overleg geweest tussen beide 
departementen en zo ja met welk re-
sultaat? 

Mijnheer de Voorzitter, wij wil len 
niet verhelen, dat wij met betrekking 
tot de ondernemingsraden in het on-
derwijs nogal wat problemen en be-
zwaren zien. 

In de eerste plaats moet gezegd wor-
den dat de ondernemingsraden ty-
pisch toegesneden zijn op sociaal-eco-
nomische bedrijvigheid. Is een onder-
nemingsraad feitelijk niet een Fremd-
körper binnen ons onderwijs? 

In de tweede plaats denken we aan 
de talrijke problemen om deze wet toe 
te passen. Om er enkele te noemen: 
Welke invloed kan de ondernemings-
raad uitoefenen op de arbeidsvoor-
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waarden, rechtspositie e tc , daar dit 
soort zaken centraal geregeld zijn? Zie 
onze onderwijswetgeving. Voorts, wie 
moeten de faciliteiten betalen aan de 
leden van de raad? En, waar blijven de 
ouders, die allereerst het initiatief heb-
ben genomen tot oprichting van de bij-
zondere school, en bij deze school ook 
betrokken wil len blijven? Met andere 
woorden hoe krijgt het adagium 'de 
school aan de ouders' hier nog enig re-
liëf? 

Ten slotte wijs ik ook hier op de 
grondwettelijk gegarandeerde vrijheid 
van onderwi js-waaronder de vrijheid 
van inrichting, een klassiek grondrecht 
- hetwelk in de sectoren, waarin de on-
dernemingsraad tot dusver functi-
oneert, niet bekend is. 

Mijnheer de Voorzitter, dit alles 
overziende kunnen we ons goed vin-
den in wat onze Minister in het O & W-
bulletin, nr. 434, opmerkte. Ik citeer: 

'Elke democratisering wordt niet bij 
of krachtens de wet geregeld, maar 
moet groeien in de dagelijkse praktijk 
van ieders school afzonderlijk.'. 

Ik zet een streep onder de woorden 
'groeien' en 'afzonderlijk'. Dit is ons in-
ziens een duidelijke stellingname. De 
vraag is wel hoe de huidige stand van 
zaken is wat betreft de denkbeelden 
van de Regering. Wil de Minister ons 
hierover zo breed mogelijk informe-
ren? 

Mijnheer de Voorzitter, ik wi l me nu 
enige tijd ophouden in het voortgezet 
en hoger beroepsonderwijs. 

Ik begin met enkele zaken uit de sec-
tor van het AVO-VWO en richt me hier 
speciaal tot Staatssecretaris De Jong. 

De knelpuntencommissie voortgezet 
onderwijs is er gekomen. Wat dat be-
treft is er aan onze verlangens, zovele 
malen geuit in deze Kamer, tegemoet 
gekomen. Het is voor ons echter nog 
de vraag of de CAVO - d e commissie 
analyse voortgezet onderwijs - wel 
aan de oorspronkelijke bedoeling zal 
beantwoorden. Is haar taakstelling niet 
zo ruim - en zo verheven - dat over de 
voor het grijpen liggende praktische 
problemen kan worden heengekeken? 
Wat houdt de A van analyse in: een 
analyse van probleemvelden of een 
analyse van knelpunten? Wij stellen 
deze vragen, omdat er met de CAVO 
verwachtingen zijn gewekt, welke niet 
beschaamd mogen worden. In het 
veld verwacht men voldoende aan-
dacht voor de praktische vraagstukken 
op kortere termijn. Zal de CAVO die 
aandacht metterdaad waar maken? 

Binnen het voortgezet onderwijs is 
nu ook de Adviesgroep Landelijk Brug-
klasproject gaan opereren. Er werkte al 

de adviescommissies - brugklason-
derwijs AVO-LBO/LAVO, die bezit was 
met de rapportage over de harmonisa-
tie brugklastabellen. Hoe is nu precies 
de verhouding tussen al deze orga-
nen? Heeft de commissie Scheen haar 
taak volbracht of blijft deze nog enig 
werk verrichten? Is er een zodanige af-
bakening van werkterreinen, dat niet 
iedereen - ik zeg het wat gechargeerd 
- met hetzelfde bezig is? Ter zijde: 
heeft de Staatssecretaris zijn (mis-
schien voorlopig) oordeel over het zo-
juist verschenen rapport van de com-
missie Scheen reeds gevormd? Is het 
Frans in de brugklas veilig gesteld? 

Niet van belang ontbloot is ook de 
verhouding van de CAVO en de ver-
nieuwingscommissie-middenschool. 
Welke binding bestaat er feitelijk tus-
sen deze twee? De Staatssecretaris 
sprak ergens over twee paralelle we-
gen. Of buigen ze ook naar elkaar toe, 
als uitdrukkingsvormen van ontwikke-
ling, respectievelijk vernieuwing? 

Maar als men deze verhikels dan op 
paralelle wegen ziet rijden, hoe brengt 
de CAVO het er dan af wat betreft de 
brandstofvoorziening vergeleken met 
de vernieuwingscommissie midden-
school? Met andere woorden, welke 
post is uitgetrokken voor de eerste in 
vergelijking met de tweede? 

Mijnheer de Voorzitter, we zijn bl i j , 
dat de brugklasproblematiek nu eens 
systematisch wordt aangepakt. Ik dank 
Staatssecretaris De Jong hiervoor. Ei-
genlijk gebeurt dat veel te laat. Wij 
hebben de indruk - getuige onder an-
dere de stukken, welke naar de scho-
len zijn verzonden - dat de Advies-
groep Landelijk Brugklasproject goed 
van start is gegaan. Gaat deze advies-
groep ook de brugklas als éénjarige 
brugperiode nog eens goed bestude-
ren? Ik vraag me namelijk af, of deze 
wel voldoende is uitgeprobeerd. Let 
wel, ik spreek hierbij geen voorkeur 
uit. De vraag is alleen of men op het 
gebied van de observatie en determi-
natie wel al het mogelijke gedaan 
heeft om over het brugjaar een zo 
goed mogelijk oordeel te vormen? Een 
bekend probleem is ook het zoge-
naamde moeraseffect, hetwelk zich 
openbaart in het jaar na de brugperi-
ode. De tweede klas HAVO is daarvan 
een schrijnende voorbeeld. Bestaat 
niet de neiging om zo'n moerasjaar 
maar binnen de brugperiode te halen, 
eerst het tweede en vervolgens het 
derde, zodat we vanzelf een driejarige, 
middenschoolachtige - brugperiode 
krijgen? Zou men, zo men deze nei-
ging wil weerstaan, in elk geval niet 
moeten voorzien in een goede 'nazorg' 
in het moerasjaar, ten einde te berei-

ken, dat het aantal zittenblijvers in die 
klas zo klein mogelijk wordt? 

Het woord 'nazorg' brengt mij in de 
sfeer der verzorging, waarin ik ook de 
begeleiding ontmoet. Uitgangspunt 
van ons is hierbij, dat de deskundig-
heid wat betreft de begeleiding vooral 
binnen de school aanwezig dient te 
zijn. De lerarenopleidingen zullen 
daarin zoveel mogelijk moeten voor-
zien. Dat die begeleiding ook binnen 
ons voortgezet onderwijs nodig is, be-
hoeft geen betoog. We kennen al de 
schooldecanen, die een beperktere op-
dracht hebben dan de begeleiders in 
het basisonderwijs. Toch zijn de deca-
nen niet meer uit de school weg te 
denken. Daarom wordt het als een te- • 
kort ervaren, dat de schooldecaan tot 
nog toe een rechtspositieregeling 
moet ontberen. Na enig treuzelen van 
het departement is het eindrapport der 
ministeriële commissie-schooldeca-
naat, 'De schooldecaan', verschenen. 
Het lijkt ons het beste, dat dit rapport 
binnen niet al te lange tijd met de vas-
te kamercommissie wordt besproken. 
Wellicht kan uit dit overleg meer zeker-
heid voor de decanen worden verkre-
gen. 

In dit verband wi l ik iets meer weten 
over de toekomstige leerlingenbege-
leiders, opgeleid aan het pedagogisch 
didactisch instituut te Utrecht. Is het de 
bedoeling, dat we straks èn een 
schooldecaan èn een begeleider in de 
school aantreffen? Waar denken de 
bewindslieden wat dit betreft straks uit 
te komen? Bij een counselor met een 
ingebouwde schooldecaan? 

Een voorziening, waarom vooral 
grote scholen verlegen zitten, is een 
bibliothecaris. Kan de Staatssecretaris 
ons toezeggen of en wanneer hierin 
kan worden voorzien? 

Een ander probleem in het voortge-
zet onderwijs is de examenproblema-
tiek met het daarvan niet los te maken 
vraagstuk van de vakantiespreiding. 
'Zoveel hoofden, zoveel zinnen', geldt 
stellig als het gaat over de examens. 
Dat betekent dat de Staatssecretaris 
wel niet iedereen zal meekrijgen als hij 
met een nieuwe regeling komt. Hij zal 
dus op kritiek moeten blijven rekenen. 

Op zichzelf verdient de Staatssecre-
taris toch wel kritiek als het gaat om de 
consistentie van zijn examenbeleid, 
vooral als ik denk aan het door elkaar 
heenlopen van het korte- en het lan-
ge-termijn-beleid. Begin 1975 kwam er 
een conceptnota; daarna was er het 
Lochems overleg. De nota ging in een 
bureaula. Toen kwam er een scheiding 
tussen de korte en lange termijn. Een 
nota-korte termijn verscheen in no-
vember 1975. 
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Er was een Lochems overleg in de-
cember 1975 en daarna bleef het stil 
tot december 1975. Alleen werd er me-
dio 1975 een voorstudie-werkgroep 
samengesteld, die moet adviseren met 
betrekking tot een nota op langere ter-
mijn. In september 1976 verschijnt een 
concept-Koninklijk besluit met als be-
langrijkste voorstellen: twee herkan-
singen vóór de zomervakantie, het 
schoolonderzoek wordt vervroegd tot 
in het voorlaatste jaar, de normering 
geschiedt vooraf en een tweede ge-
committeerde treedt op. 

Het veld komt opnieuw in beweging. 
22 November wordt het concept-kb 
besproken in de CCOO samen met het 
onderwerp vakantiespreiding. Op 18 
januari - vorige week dus - kwam de 
mededeling, dat de herkansingen ook 
in 1978 na de grote vakantie zullen 
plaatsvinden. Voor 1979 moet dan be-
keken worden of alles vóór 1 juli kan 
worden afgerond. 

Een paar vragen. Heeft de zgn. voor-
studiegroep langere termijn reeds 
haar advies uitgebracht? Zo ja, zijn de 
resultaten daarvan van invloed ge-
weest op de voorstellen van 18 januari 
jl.7 Wat wordt precies onder korte en 
langere termijn verstaan? Hoe staat 
het thans met de normering vooraf en 
met de tweede gecommitteerde? Vindt 
er in 1978 voor het eerst vervroeging 
van het examen plaats, in verband met 
de dan ingaande vakantiespreiding 
over drie perioden? Of is die vervroe-
ging dan nog niet nodig, omdat de 
herkansing na de zomervakantie 
plaatsvindt? Vandaar het experiment 
in 1978 om te kijken of het in 1979 kan? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zien nog-
al wat bezwaren om het hele examen 
voor 1 juli af te werken op basis van de 
voorgestelde vakantiespreiding, hoe-
zeer we dit de desbetreffende leerlin-
gen ook gunnen. Wij denken echter 
ook aan de andere leerlingen. Zal de 
periode tussen Pasen en 1 juli dan niet 
helemaal bezet worden door de exa-
mens en zal het gevolg niet zijn: een 
nog rommeliger sfeer in de school, de 
noodzaak van meer gecommitteerden, 
meer leerlingen vrijaf, verkorting van 
het leerjaar en dan net in het laatste 
jaar nog vroeger examen doen? Is het 
voorts beslist noodzakelijk, dat het 
schoolonderzoek al in het voorlaatste 
jaar begint? Kunnen representatieve 
repetities trouwens het schoolonder-
zoek op den duur niet geheel vervan-
gen? 

Dit zijn vragen, welke ongetwijfeld 
weer genoeg tegenvragen zullen ont-
lokken. Laten ze in elk geval mede be-
doeld zijn om onze belangstelling voor 

deze zaak tot uitdrukking te brengen, 
maar vooral ook om de Regering te 
prikkelen ter zake spoedig tot een op-
lossing op langere termijn te komen. 

Mag ik concluderen, dat het zgn. 
duimdiploma geen echt diploma is, zo-
dat je, als je net voor het VWO-examen 
bent gezakt, niet voor een geslaagde 
'havist' kunt doorgaan? Een vervloei-
ing van schooltypen - waarbij bijvoor-
beeld de HAVO minusvariantvan het 
atheneum zou dreigen te worden -
moet voorkomen worden. 

Er zijn experimenten geweest met 
een centraal-schriftelijk examen in 
geschiedenis. Vindt de Staatssecre-
taris, dat dit centraal-schriftelijk exa-
men aan zijn verwachtingen heeft vol-
daan? Vindt hij het bovendien wense-
I ij Ie, dat dit centraal-schriftelijk examen 
gezien ook de aard van dit vak ver-
plichtend aan iedere school wordt op-
gelegd? 

Is het wel helemaal consistent, dat 
straks alle MAVO- en HAVO-eindexa-
menkandidaten expressievakken in 
hun pakket kunnen hebben, terwijl het 
Kohnstamm-instituut nog met een 
evaluatieonderzoek bezig is? Vindt de 
Staatssecretaris niet, dat uitbreiding 
van het experiment expressievakken 
tot het VWO betekent, dat ten gevolge 
van de in dat geval noodzakelijke 
verhoging van de basistabellen de 
toch al beperkte marge dan wel erg 
klein wordt? Vooral de kleinere scho-
len zullen dan meer moeite hebben 
om het godsdienstonderwijs onder te 
brengen. Hierbij bedoelden we uiter-
aard niets te zeggen ten nadele van de 
expressievakken als zodanig. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris heeft een maatregel van 
budgettaire aard getroffen ten aanzien 
van de leraarlessen. Deze maatregel 
heeft nogal wrevel gewekt. Wij hebben 
begrepen dat een aantal scholen daar-
door minder leraarlessen krijgen dan 
waar zij werkelijk recht op hebben. 
Vooral de kleine scholen zouden de 
dupe worden. Kan de Staatssecretaris 
nog eens duidelijk aangeven, wat de 
gevolgen van deze maatregel voor de 
scholen zijn en op welke wijze zij hun 
wettig toegemeten aantal kunnen in-
casseren? 

Staatssecretaris De Jong: Kan de ge-
achte afgevaardigde toelichten, wat 
het wettelijk recht is en wat zij dan niet 
krijgen? 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Het 
gaat om het rood staan van leraarles-
sen. 

Staatssecretaris De Jong: Dat is heel 
wat anders. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Dan is 
nu althans bekend, wat ik hieronder 
versta. Ik doel op de maatregel dat 
men niet meer rood mag staan inzake 
de leraarlessen. De Staatssecretaris 
heeft bovendien begrepen dat ik een 
en ander graag zou zien toegelicht. 

Wanneer men deze post niet exact 
jaarlijks kan begroten, vraag ik mij af, 
of het niet zinnig is, deze post via de 
meerjarenbegroting te bewaken. Wij 
hebben onlangs schriftelijke vragen 
gesteld naar aanleiding van het laatste 
scholenplan. De beantwoording van 
onze vragen met betrekking tot de 
stichting van een rijks-HAVO/athe-
neum te Schoonhoven heeft ons niet 
zodanig bevredigd, dat wi j er niet op 
terug zouden wil len komen. 

De vraag is bij ons gerezen of de 
Staatssecretaris de planprocedure wel 
op de juiste wijze hanteert. Uit de ant-
woorden hebben wi j begrepen, dat hij 
tot dependancevorming wi l overgaan 
bij wijze van proef. Immers gesteld 
wordt dat het functioneren van deze 
dependance (het gaat hier over 
Schoonhoven) van grote invloed zal 
zijn op de uiteindelijke beslissing. Be-
rust de beslissing nu op het feitelijk 
leerlingengetal of op de prognose? De-
pendancevorming werd tot nu toe toch 
alleen toegestaan op grond van een 
duidelijke prognose, wanneer tevens de 
moederschool met ernstige ruimtepro-
blemen te kampen had. Men anticipeer-
de dus op een duidelijke situatie. Wat 
gebeurt er nu met zo'n dependance als 
deze niet levensvatbaar blijkt te zijn, ter-
wijl deze op grond van een duidelijke 
prognose toch had kunnen blijven? 

Zo'n beslissing steekt schril af tegen 
de negatieve beslissing met betrek-
king tot het stichten van een christelij-
ke HAVO te Middelharnis, waar de pro-
gnose wel zodanig hard is dat toewij-
zing had moeten plaatsvinden. Wil de 
Staatssecretaris de situatie in Goeree-
Overflakkee nog eens op zich laten in-
werken? Het minste dat hij momenteel 
kan doen is de beroepsprocedure 
dienaangaande zo te versnellen, dat 
Middelharnis een plaats op het vol-
gende scholenplan kan krijgen. 

Ik kom toe aan het middelbaar 
beroepsonderwijs. Het is verheugend 
dat men daar, met name in de techni-
sche richtingen ook zelf druk bezig is 
om de problemen, welke zich daar 
voordoen, aan te pakken. De proble-
men daar zijn legio. Er is een groot 
percentage uitvallers. 'Middelbaar 
beroepsonderwijs voelt zichzelf vuil-
nisbak' luidt de kop van een krantearti-
kel. 'Hoe moet je dat onderwijs nu zo 
inrichten, dat het geschikt is voor al die 
vogels van zo verschillende pluimage', 
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Van Leijenhorst 

is de klacht, die in dit Elsevier-artikel 
geuit wordt. Welnu, het MTO wil daar-
aan meewerken. De Staatssecretaris 
heeft medio 1976 een brief aan het 
MBO gericht om inzicht te verkrijgen in 
de mogelijkheden voor adequate on-
derwijsvoorzieningen in het MBO. Hij 
wi l de toelaatbaarheid tot het MBO 
verruimen. De organisaties van het 
MTO hebben nu voorgesteld om zgn. 
verbredingsexperimenten te starten, 
op grond van vakkendifferentiatie, 
waardoor er drie richtingen ontstaan, 
een technisch-theoretische, een com-
mercieel-technische en een bedrijfs-
technische richting. Onze vraag is nu 
of de bewindsman reeds nu zijn mis-
schien voorlopig oordeel wi l geven 
over dit voorstel. In elk geval zouden 
wi j het op prijs stellen indien op basis 
van een goed overleg met de desbetref-
fende organisaties naar een oplossing 
wordt gezocht. Voor de verbreding van 
het MTO is uiteraard ook geld nodig. 

Het is natuurlijk onmogelijk dat, ter-
wi j l er meer studenten worden toege-
laten, het budget niet zou worden ver-
ruimd. Wil de Staatssecretaris eens 
omstandig mededelen welke plannen 
hij op grond van zijn brief van 5 juni 
verleden jaar, thans heeft? 

Kan de desbetreffende bewindsman 
ons ook mededelen hoe het staat met 
de tweede-graads part-time-opleidin-
gen in de technische vakken? Wil hij 
het Nederlands Genootschap dat be-
reid is om zich daarvoor in te zetten, 
op zijn minst in een interimperiode 
daarbij inschakelen? Kan hij medede-
len wat zijn voornemens ter zake zijn op 
korte termijn? 

De heer Konings (PvdA): Dat mag toch 
niet volgens de motie? U hebt vóór de 
motie-Evenhuis gestemd om de part-
time-lerarenopleiding te verschuiven 
naar de jaren '80. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Die 
gaat over de lerarenopleiding binnen 
het kader van de experimenten. 

De heer Konings (PvdA): In die motie 
zijn de nieuwe lerarenopleidingen 
technisch gesproken niet uitgezon-
derd. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ik 
sprak over de behoefte die bestaat bin-
nen het MTO aan de opleiding van de 
tweede-graads technische leraren. 

De heer Konings (PvdA): U vroeg hoe 
het zit met de part-time-opleidingen 
voor tweede-graads technische lera-
ren. Die hebt u zelf mede geblokkeerd 
door vóór de motie-Evenhuis te stern-
men. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Dat 
klopt, waar het gaat om de nieuwe 
lerarenopleidingen. Wij hebben die 
niet geblokkeerd, maar wi j hebben op 
uitstel aangedrongen via een motie. 

De heer Konings (PvdA): Dan begrijp 
ik de vraag niet. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Nu 
vindt de opleiding van leraren voor 
een groot deel plaats op MO-institu-
ten. Zo zouden ook, via het Nederlands 
Genootschap tot opleiding van leraren 
bij het beroepsonderwijs, de tweede-
graadsopleidingen verzorgd kunnen 
worden. 

Uit de antwoorden op vragen be-
treffende het middelbaar horeca-on-
derwijs blijkt dat de belangstelling 
voor dit soort opleidingen groot is. 

Acht de Staatssecretaris het, ook 
qua spreiding, niet gewenst dat er in 
elk geval nog een vijfde of zesde mid-
delbare horecaschool bijkomt? 

Het experiment vooropleiding hoger 
beroepsonderwijs blijkt aan te slaan en 
in een behoefte te voorzien. Een spoe-
dige evaluatie van de VHBO lijkt ons 
op zijn plaats. Hoe staat het daarmee? 

Ik betreed het terrein van het hoger 
beroepsonderwijs. Eén van de kern-
problemen van het HBO is: hoe krijg je 
degenen die in deze sector wil len stu-
deren, geplaatst? Nadere bestudering 
van de capaciteit leert ons echter, dat 
ervoor bepaalde studierichtingen een 
duidelijke overcapaciteit bestaat. Er-
gens anders krijgen wi j opstoppingen, 
zodat men wie weet welk aantal stu-
denten - als men een goede spreiding 
over de verschillende sectoren zou 
kunnen aanbrengen - in die sectoren 
zou kunnen opvangen; studenten die 
nu vaak naar de pedagogische acade-
mies gaan. 

Moeten wi j daar niet allereerst de 
problemen aanpakken? Ik denk aan de 
mogelijkheden, welke er bijvoorbeeld 
zitten in het HEAO, in het hoger hore-
ca-onderwijs en in de logopedie-oplei-
dingen (aan logopedisten is dringend 
behoefte! ) en aan de hogere opleidin-
gen verpleegkunde. Is het uitbouwen 
van bestaande opleidingen met een 
aantal varianten ook niet veel goedko-
per dan het stichten van nieuwe oplei-
dingen, zoals de algemeen hogere op-
leidingen? Uit het stuk nr. 7 bij de be-
groting blijkt, dat er in het HBO capaci-
teit is voor 40.000 nieuwkomers. Er 
hebben zich ca. 75.000 personen aan-
gemeld. Er werden dus 35.000 studen-
ten geplaatst. Toch lees ik: niet ge-
plaatst 10.000 personen. Hoe zit dat nu 
precies? Kan de Staatssecretaris daar-
over opheldering verschaffen? 

Voorts wi l ik pleiten voor de nood-
zaak, dat er een samenhangend geheel 
van HBO-opleidingen komt in de sec-
tor van de gezondheidszorg, in samen-
hang ook met het MBO. In september 
1977 zullen er 6 HBO-V's zijn en maar 5 
MBO-V's, een vreemde verhouding. 
Wat wordt daaraan gedaan? Gronin-
gen werd zeer teleurgesteld, doordat 
voor dit jaar niet de lang verbeide 
HBO-V op het scholenplan stond. Wil 
de Staatssecretaris bevorderen, dat 
men in elk geval daar in 1978 kan star-
ten? De Staatssecretaris zal ook op de 
hoogte zijn met de problemen van de 
docenten op de HBO-V's. De docenten 
verpleegkunde verkeren in een aan-
merkelijk slechtere positie dan de 
overige docenten van dezelfde instel-
l ing. Wanneer worden de ongelijkhe 
den terzake weggenomen? Wat doet 
de Staatssecretaris om een eerste-
graadsbevoegdheid voor deze docen-
ten te creëren? 

Ook bij de opleidingen van fysiothe-
rapeuten kampt men met moeilijkhe-
den. Zij vormen, meen ik, de jongste 
loot aan de HBO-stam. Terecht wil len 
deze opleidingen graag een volwaardi-
ge positie binnen het HBO innemen. 
Ook hiervoor zijn dringend eerste-
graadsopleidingen vereist. De honore-
ring van de docenten is thans vaak 
veel lager dan wat zij in hun eigen 
praktijk kunnen verdienen. Bovendien 
is er de urenbegrenzingsregeling. Wil-
len de bewindslieden er met kracht 
aan meewerken om zodanige voor-
waarden te scheppen, dat de opleiding 
van fysiotherapeuten een binnen het 
HBO waardige plaats kan innemen? 
Mogen wi j vernemen welke maatrege-
len zij daarvoor op korte en middellan-
ge termijn wil len treffen? 

Ik kom nu toe aan een kwestie, die 
ons al langer bezig houdt, namelijk de 
hogere opleidingen van algemene 
aard; de part-timeopleidingen. Tij-
dens een tot tweemaal toe gehouden 
mondeling overleg met de bewinds-
man hebben wi j ons krachtig verzet te-
gen het starten met experimenten van 
deze opleidingen. De algemene hoge-
re opleidingen vormen naar onze stel-
lige overtuiging een integrerend deel 
van het in de nog te bespreken HOT-
nota ontvouwde beeld voor de toe-
komst. Wij kunnen de algemene hoge-
re opleidingen niet uit het geheel los-
koppelen. Wi j wensen ons niet vast te 
leggen op een deel van de nota, waar-
door bovendien de eigenlijke behan-
deling veel van haar waarde verliest. 

Het is dan ook niet te verwonderen, 
dat wij met verbazing kennis heb-
ben genomen van de circulaire van 19 
januari ]!., - kenmerk HBO '77/001 -
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Van Leijenhorst 
waarin de instellingen worden uitge-
nodigd om deze algemene hogere op-
leidingen tot ontwikkeling te brengen, 
en dat niet alleen een week voor de be-
handeling van vóór de begroting, 
maar ook een week voor - ik citeer de 
Kameragenda - de behandeling van het 
'Verslag mondeling overleg van de Bij-
zondere Commissie over de Nota Ho-
ger Onderwijs in de Toekomst.' 

De heer Konings (PvdA): Hoe ri jmt de 
heer Van Leijenhorst zijn afwijzend 
standpunt met betrekking tot deze op-
leidingen in het licht van de creativiteit 
van het veld, dat een aantal aanvragen 
heeft gedaan? Hij heeft hierover ge-
sproken in het kader van de midden-
school. Nu is er een voorbeeld en staat 
hij afwijzend hiertegenover. Ik kan dit 
niet met elkaar ri jmen. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): De 
heer Konings zal het er toch mee eens 
zijn, dat sprake moet zijn van een orde-
lijke behandeling van nota's. Naar on-
ze mening maakt dit onderdeel van de 
nota een zo integrerend deel van het 
geheel uit, dat wi j het niet kunnen toe-
staan dat voordat de eigenlijke behan-
deling van de HOT-nota in deze Kamer 
aan de orde komt, dergelijke ontwikke-
lingen in het veld kunnen doorgaan. 
Dit doet niets af aan het feit, dat ook 
wi j gaarne allerlei ontwikkelingen in 
het veld als zodanig toejuichen. 

De heer Konings (PvdA): Maar u gaat 
wel zeer selectief te werk bij het beoor-
delen van de creativiteit van het veld. 
Ten aanzien van het hoger onderwijs 
beoordeelt u de creativiteit negatief, 
maar ten aanzien van de experimenten 
met de middenschool beoordeelt u 
haar positief, heb ik begrepen. 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Ik zou 
de heer Konings willen vragen, wat hij 
wi l . Wil hij een ordelijke behandeling 
van nota's? Wil hij straks een nota be-
handelen waarvan de aardigheid gro-
tendeels af is, doordat reeds een aan-
tal elementen ervan is ontwikkeld? 

De heer Konings (PvdA): Ik begrijp de 
problematiek waarvoor u staat, maar u 
moet de vraag niet omkeren. Ik heb u 
gevraagd, hoe u de creativiteit beoor-
deelt. Hierop geeft u geen antwoord, 
begrijp ik. 

De heerVerbrugh (GPV): Ik zou de 
heer Konings erop willen wijzen, dat er 
hierbij geen 'veld' is. Er is precies één 
school waar de leraren hierin zijn ge-
kend. Dat is het gehele veld! 

De heer Konings (PvdA): Dan zou ik de 
heer Verbrugh willen adviseren, con-

tact op te nemen met de hts in Heerlen 
en met het HEAO in Sittard, met de 
docenten waarvan ik contact heb ge-
had en waar de aanvraag door de do-
centen wordt ondersteund. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): De 
heer Konings zou de antwoorden kun-
nen lezen op de schriftelijke vragen die 
mijn fractie hierover heeft gesteld. 

De heer Konings (PvdA): Ik heb ze ge-
lezen! 

De heer Van Leijenhorst (CHU): Mijn-
heer de Voorzitter! Onze fracties ver-
zoeken de bewindslieden dringend tot 
opschorting van vorengenoemd voor-
nemen over te gaan. Anders zien wi j 
ons genoodzaakt hierover een uit-
spraak van de Kamer te vragen. 

In het kort wi l ik iets zeggen over het 
contactorgaan voor de innovatie van 
het onderwijs, het CIO. Wij hebben 
meermalen bezwaren gemaakt tegen 
de institutionalisering van dit orgaan. 
Toch staat er f 1 min. voor op de be-
groting, hoewel het weliswaar ' in-
woont ' bij een landelijk pedagogisch 
centrum. Een aardige vondst! Wij wi l -
len dan ook consequent zijn en dit be-
drag overgeheveld zien naar de begro-
tingspost van de pedagogische centra. 
De Minister zal daartegen zeker geen 
bezwaar hebben! 

Een enkel woord wi l ik besteden aan 
de schipperskinderen. Wij zijn ver-
heugd, dat er met betrekking tot de 
rechtspositie van het internaatsperso-
neel de laatste jaren belangrijke vorde-
ringen zijn gemaakt. Mag ik nog twee 
belangrijke knelpunten onder de aan-
dacht van de Minister brengen? In de 
eerste plaats de reeds lang beloofde 
verlaging van de groepsgrootte in de 
internaten. De beide rapporten 'Vaste 
grond tussen wal en schip' en 'Het getij 
keert ' - de Minister naar ik hoop be-
kend - spreken wat dit betreft duidelijke 
taal inzake de achterstand die op dit 
punt bestaat. Laat hij ook hier het getij 
doen keren! 

In de tweede plaats wijs ik op de 
bouwnormen voor de internaten. Deze 
dienen spoedig te worden aangepast, 
ten einde aan normale internaatseisen 
te kunnen voldoen. Vergelijk deze in-
ternaten maar eens met die in de sfeer 
van CRM. 

Ik zwijg thans over de onrust onder 
de binnenvaartschippers in verband 
met de eventuele verlaging van de 
leerplichtige leeftijd. De bewindsman 
kent dit probleem. Wij verwachten dat 
hij samen met de betrokkenen zodani-
ge oplossingen zal weten te creëren, 
dat zowel de schippersgezinnen - in-
clusief de kinderen - als de integratie 

van kleuter- en lager onderwijs er niet 
door geschaad worden. 

Over de zorg van het departement 
over de Molukse kinderen in ons land 
weten we eigenlijk nog maar heel wei-
nig. Kan de bewindsman ons meede-
len of en in hoeverre deze groep speci-
ale aandacht krijgt? Wordt er met be-
trekking tot het stimuleringsbeleid ook 
gerekend met deze kinderen? Binnen 
de organisaties van de Zuid-Molukkers 
bestaat het plan, te komen tot een 
eigen landelijk sociaal-pedagogisch 
centrum waarin men zich ook wil bezig 
houden met zaken betreffende het on-
derwijs. Mag ik vernemen hoe de Mi-
nister hier tegenover staat? 

Ik kom, ten slotte aan de lerarenop-
leidingen. 

Wij hebben er behoefte aan, de Mi-
nister allereerst te wijzen op de moei-
lijkheden van de afdelingen huishoud-
kunde en tehatex binnen de lerarenop-
leidingen. Dit zijn, wat men zou kun-
nen noemen, multi-disciplinaire oplei-
dingen; voorts zijn theorie en praktijk 
sterk geïntegreerd. Deze opleidingen 
vallen echter wat betreft de bekosti-
ging onder de alfa-sleutel, in tegen-
stelling tot de richtingen wiskunde en 
de natuurwetenschappen welke onder 
de 'duurdere' bèta-sleutel vallen. Wil 
de bewindsman, gelet op de aard van 
deze opleidingen, eens overwegen om 
deze opleidingen, vooreerst de oplei-
ding huishoudkunde, maar ook de te-
hatex-opleidingen onder de wat rui-
mere bekostigingssleutel te brengen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik besluit 
met een brandende vraag. Heeft de 
Minister reeds zijn standpunt bepaald 
naar aanleiding van het door het Over-
leg Plan van Scholen op 22 december 
uitgebrachte advies inzake te stichten 
nieuwe lerarenopleidingen in Neder-
land? De bewindsman weet hoe na de-
ze zaak niet alleen ons, maar ook zeer 
velen in den lande, aan het hart ligt. 

Wij zien met spanning uit welke me-
dedelingen hij ter zake zal doen. 

De vergadering wordt van 18.46 uur 
tot 20.30 uur geschorst. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat het in mijn bedoeling ligt de 
sprekerslijst tot en met de heer Abma 
af te werken. Naar schatting zal het 
dan ongeveer 24.00 uur zijn. Het is de 
bedoeling dat morgenochtend deze 
eerste termijn van de Kamer verder 
wordt afgewerkt en dat daarna de eer-
ste termijnen van de kant van de Ka-
mer inzake enkele andere wetsontwer-
pen, waaronder die met betrekking tot 
de grondwetsherziening en de zomer-
t i jd, aan de orde komen. Daarna kan de 
Regering beginnen met de beantwoor-
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Voorzitter 

ding van de eerste termijn van de Ka-
mer over hoofdstuk VIII van de rijksbe-
groting voor het dienstjaar 1977. Kan 
de Kamer zich daarmee verenigen? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Neen, 
mijnheer de Voorzitter! Wat is, als dit 
uw voorstel is, daarvoor de argumen-
tering? Ik kan mij voorstellen dat de 
Kamer na 23.00 uur door vergadert, 
maar dat kan alleen zin hebben als wi j 
deze termijn van de kant van de Kamer 
afmaken. Nu dat toch niet het geval 
blijkt te zijn, meen ik dat wi j er verstan-
dig aan doen om, zoals gebruikelijk, 
om 23.00 uur op te houden. 

De Voorzitter: Zoals bekend, is van-
middag bij de aanvang van de verga-
dering besloten om tot na 23.00 uur 
door te vergaderen. 'Tot na 23.00 uur' 
betekent niet, dat daarvoor geen enkel 
ander ti jdstip wordt ingevuld. Ik ben 
van mening dat 24.00 uur, weliswaar 
een onredelijke t i jd, de minst onrede-
lijke tijd is om de vergadering te slui-
ten. 

Besluit de Kamer, om 23.00 uur de 
vergadering te sluiten, dan is niets mij 
liever. Wij komen dan echter morgen 
met het programma in de war. Dat is 
de reden waarom het beter is, ook in 
overleg met de leden die nog op de 
sprekerslijst staan, nu tot en met de 
heer Abma te gaan. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ik 
meen dat er voor donderdag niet zo-
veel op de agenda staat. Is het niet mo-
gelijk, de knelpunten die morgen even-
tueel ontstaan, naar donderdag te ver-
schuiven? 

De Voorzitter: Ik geloof dat dit geen 
oplossing voor uw en onze problemen 
geeft. Ik verzoek de Kamer niet te veel 
t i jd aan deze kwestie te verdoen. Als 
de Kamer van mening is, dat wi j de 
vergadering om 23.00 uur moeten 
beëindigen, dan - ik herhaal het - is 
niets mij liever. Ik wil dit de Kamer 
evenwel niet adviseren met het oog op 
de afwerking van het programma voor 
de rest van de dagen van deze week. 
Kan de Kamer zich met mijn voorstel 
om tot en met de heer Abma te gaan, 
verenigen, in de hoop dat het dan niet 
later is dan 23.00 uur? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): U weet 
dat dit een ijdele hoop is. 

De Voorzitter: Maakt u er een voorstel 
van? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Ja, 
mijnheer de Voorzitter. 

De Voorzitter: Dan zullen wij moeten 
stemmen, hoewel op het ogenblik 
geen groot aantal leden aanwezig is. 

Willen degenen die akkoord gaan 
met het voorstel, de vergadering om 
23.00 uur te sluiten, de hand opsteken? 
En willen vervolgens de leden, die 
mijn voorstel om tot en met de heer 
Abma te gaan, ondersteunen, de hand 
opsteken? Ik heb de indruk dat het laat-
ste voorstel een kleine meerderheid 
heeft gekregen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik leg mij neer bij 
uw eigenaardige manier van tellen. 

De Voorzitter: Ik vind dat u een bijzon-
der wijs standpunt hebt ingenomen. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
Mijnheer de Voorzitter! De nieuwjaars-
toespraak van de Minister op 3 janu-
ari j l . tot zijn medewerkers op het de-
partement leek op een testament, 
waarbij het om het even is of hijzelf of 
een opvolger straks de erfenis krijgt 
aangereikt. 

De Minister signaleerde in zijn 
speech enkele grote dilemma's. Hij 
stelt zelfs dat we op een scharnierpunt 
staan in de ontwikkeling van het on-
derwijsbeleid voor de komende decen-
nia. Terugkijkend op het beleid dat zich 
over een viertal begrotingen heeft uit-
gestrekt, zien wi j dat de gesignaleerde 
thema's geheel niet nieuw zijn, ze heb-
ben juist in overwegende mate de dis-
cussie tussen de Minister en onze frac-
ties bepaald. De Minister signaleert de 
spanning tussen de terecht verlangde 
vrijheid van de betrokkenen en dat wat 
gemeenschappelijk geregeld moet 
worden, de deugdelijkheid, zoals hij 
het gemakshalve formuleert. Nieuw is 
dat niet. Vanaf het woordeke 'men' in 
1973 hebben we bijna over niets an-
ders gepraat! 

De Minister noemt het dilemma van 
de groeiende behoefte aan persoonlij-
ke ontplooiing tegenover de roep om 
echte beroepsopleidingen. Wij zitten 
daarmee midden in de problematiek 
van de 12- tot 16-jarigen, waarmee wi j 
ook vandaag druk bezig zijn. De Minis-
ter duidt op de groeiende noodzaak 
van efficiency in beheer en beleid 
tegenover democratisch overleg. Al 
deze jaren heeft hij naar mijn indruk 
zelf in deze spanning gestaan bij al zijn 
voortvaren met nota's en het vatten in 
strakke kaders van al datgene wat inef-
ficiënt leek te functioneren op het on-
derwijsterrein. Daarbij is hij soms ook 
hardhandig gestuit op de begrenzing 
van het democratisch overleg! 

Wanneer vandaag de begroting 
1977 ter discussie staat moet gezegd 
worden dat uit de memorie van toe-
lichting een toon van voldoening 

spreekt, deels wel terecht. Er is hard 
gewerkt op onderwijs door de be-
windslieden en door allen die enigs-
zins onzichtbaar achter hen staan. Met 
durf en ondernemingszin is een beleid 
gevoerd. Daar kunnen wi j waardering 
voor opbrengen, al moeten wi j het ge-
heel wel voortdurend van onze kriti-
sche kanttekeningen voorzien. Toch 
komen ook uit deze memorie van toe-
lichting dilemma's op ons af. 

Daar is bijvoorbeeld de spanning 
tussen vernieuwing en ontwikkeling, 
die niet geheel is opgelost. De sterke 
nadruk op vernieuwing tegenover ont-
wikkeling van 1973 is geëvolueerd. Het 
is nu: vernieuwing mede via ontwikke-
ling. De memorie van toelichting geeft 
op dit punt meer dan een accentver-
schuiving te zien. Toch suggereert de 
formulering nog bedekt, dat de ont-
wikkelingen geschikt dienen te worden 
gemaakt om toegepast te kunnen wor-
den in de vernieuwingsexperimenten. 
De Minister heeft zelf eens geciteerd: 
'democratie moet aan de behoefte ter 
plaatse voldoen, anders krijgt men een 
opgelegde democratie'. Hetzelfde zal 
steeds opnieuw van vernieuwing ge-
zegd moeten worden en dit zal span-
ning blijven geven: vernieuwing moet 
aan de behoefte ter plaatse voldoen, 
anders krijgt men een opgelegde ver-
nieuwing. 

Naast andere belangrijke dilemma's, 
zoals de frictie tussen het realiseren 
van onderwijskundige idealen en de 
harde financiële werkelijkheid waar wi j 
voor staan, het zo graag gegunde 
recht op onderwijs en de spanning ten 
opzichte van de arbeidsmarkt, is het 
ook de vraag in hoeverre een belang-
rijke hoofdli jn, het stimuleringsbe-
leid, een dilemma kan gaan vormen. 

Wij hebben de Ministervan harte 
gesteund in zijn beleid om leerlingen 
met sociaal-culturele achterstanden 
wat van het achterste bankje naar vo-
ren te halen. Het was voor hem en 
voor ons meer dan het berijden van 
een stokpaardje. Tegelijkertijd echter 
worden de achterstanden in de praktijk 
door velen steeds breder uitgemeten, 
vooral als men aan bezuinigingen wi l 
ontkomen. Dan gaat het erop lijken, 
dat alleen de VWO-kinderen niet tot de 
achterstandsgroepen behoeven te 
worden gerekend; kortom, alsof alleen 
de cognitief begaafdsten de groep uit-
maken, waaraan de achterstand zou 
moeten worden gemeten. Dat zou een 
gevaarlijke ontwikkeling zijn, waarin 
alle andere gaven van hoofd, hart en 
handen opnieuw als minder belangrijk 
worden gekwalificeerd. Aan deze inkt-
vlekwerking van het begrip achter-
stand moet paal en perk gesteld wor-
den. Een aantal zeer concrete opmer-
kingen past hierbij. 
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Er dient naar onze mening op korte 
termijn gezocht te worden naar ver-
dere objectivering van de normen 
voor het stimuleringsbeleid. Het be-
grip achterstandsbeleid zou geheel 
vervangen moeten worden door sti-
muleringsbeleid, gezien de stigmatise-
rende werking van het begrip en ook 
het misbruik, dat er soms van wordt 
gemaakt. Wij staan positief tegenover 
de 500 extra stimuleringsonderwijs-
gevenden die voor f 7,4 min. dit jaar 
kunnen worden ingezet. Tegelijkertijd 
zijn wi j hard toe aan een evaluatie van 
de vele stimuleringsactiviteiten. Ik be-
doel niet direct een nationaal onder-
zoek, naar waar men nog met achter-
standen te kampen heeft, hoewel dat 
ook belangrijk is. Ik wi l echter evalu-
eren, wat wi j tot nu toe echt aan stimu-
leringsactiviteiten hebben gedaan en 
wat daarvan is terecht gekomen. Is er 
langzamerhand ook een verzadigings-
punt bereikt? 

Bovendien dienen de wettelijke mo-
gelijkheden, die via art. 56, II, toepas-
sing van taakrealisatie hoofden van 
scholen en dergelijke, uit dezelfde pot 
moeten worden betaald, veilig te wor-
den gesteld. De tijd is naar onze me-
ning rijp om te komen tot een wettelij-
ke regeling van het stimuleringsbeleid, 
al vinden wi j de weg via wetsontwerp 
13 603 oneigenlijk. 

Zolang er geen wettelijke regeling 
tot stand is gebracht lijkt het ons zinnig 
streefpercentages vast te stellen ten 
aanzien van de verdeling van de extra 
onderwijsgevenden. Wij zouden daar-
op graag eens een reactie van de Mi-
nister horen. Als dat bewerkstelligd 
zou worden, zouden sommige catego-
rieën niet te kort komen vanwege te 
grote druk op de beschikbare midde-
len vanuit het stimuleringsbeleid. Het 
departement dient het stimuleringsbe-
leid ook niet zodanige voorrang te ge-
ven boven andere belangrijke activitei-
ten, dat deze stagneren, zoals onlangs 
gebeurde bij de afwerking van de aan-
vragen via artikel 101ter. 

De laatste concrete vraag over het 
stimuleringsbeleid is hoe scholen bin-
nen enkele dagen extra leerkrachten 
kunnen aanvragen. Ik geef een voor-
beeld: de circulaire, gedateerd op 4 ja-
nuari, komt binnen op 11 januari; men 
heeft nog drie werkdagen voor de 
boeg en dan moet men het ook instu-
ren om binnen veertien dagen de zaak 
weer teruggezonden te hebben. 

Steekt hierachter een iepaald be-
leid? Ik wil op dit alles graag een reac-
tie van de Minister. 

De nationale UNESCO-commissie 
heeft een 3-daags colloquium gehou-

den over de problematiek van de vrou-
wen der buitenlandse werknemers. 
Wat doet de Minister met de aanbeve-
lingen van deze commissie? Gaan zij 
als adviezen functioneren in zijn be-
leid? Hoe is bijvoorbeeld de reactie 
van de Minister op het idee ook 'kleu-
terleidsters' van eigen nationaliteit in 
te zetten in het kleuteronderwijs, al zal 
deze buitenlandse hulp niet een offi-
cieel kleuterleidsterdiploma kunnen 
bezitten gewoon omdat het in de be-
treffende landen niet bestaat? 

De kleuters zouden dan in eigen taal 
en sfeer kunnen worden opgevangen 
in het Nederlandse kleuteronderwijs. 
Hoe denkt de Minister over de aanbe-
veling van het colloquium over het be-
houden en ontwikkelen van eigen cul-
turele identiteit van de buitenlandse 
jongeren, door de leerling in het voort-
gezet onderwijs de mogelijkheid te 
bieden de moedertaal in het keuzepak 
ket op te nemen in plaats van een der 
moderne talen? 

Als het gaat over de stimulering heb 
ik ook de kleine-scholenproblematiek 
op het oog. Een enkele vraag. Wil de 
Minister ons eens aangeven hoe in het 
totale regeringsbeleid wat betreft de 
ruimtelijke ordening, leefbaarheid der 
woonkernen, welzijnsbeleid, het on-
derwijsbeleid ten aanzien van kleine 
scholen functioneert? Voor de ontwik-
keling naar een nieuwe basisschool is 
de oplossing van de kleine-scholen-
problematiek van groot belang. 

Neemt deze problematiek een grote 
plaats in de activiteiten van de ICB in? 
Is de Minister bereid de opheffingsnor-
men voor kleuterscholen zeer soepel 
te hanteren, als het gaat over 'lege' ge-
bieden en ontwikkelingen naar een 
nieuwe basischool toe? De Minister 
kan nu afwijken van het 30-getal in bij-
zondere situaties tot 20 leerlingen. Wij 
achten het gewenst dit aantal tot 15 te-
rug te brengen, dus de uitzonderings-
situaties nog iets verruimen. Ziet de 
Minister met ons iets in een dergelijke 
wetswijziging? 

In enkele dagbladen is het bericht 
verschenen dat besloten is bepaalde 
leerlingen vervroegd toe te laten tot 
het lager onderwijs. Welke regeling 
heeft de Minister daarbij precies voor 
ogen? Hoe wordt de concurrentiesitu-
atie vermeden tussen een kleuter-
school en een lagere school als men 
met het leerlingental nu net op de wip 
zit? 

Stimulerende maatregelen om elk 
individueel kind zoveel mogelijk aan 
zijn en haar trekken te laten komen, be-
tekent ook aandacht voor de remedial 
teachers. 

De tweede eenjarige cursus draait 
nu. Het betreft een aanvullende scho-

ling die gegevens zou dienen op te le-
veren voor het opzetten van een twee-
jarige opleiding voor wie nog niet 
werkzaam is in deze functie. Het is mo-
menteel doodstil rondom die tweejari-
ge opzet. Kan de Minister hierover 
uitsluitsel geven? Sommigen wachten 
gewoon angstig af of de opleiding nog 
wel doorgaat? 

Van stimuleringsbeleid ten aanzien 
van jongeren naar activiteiten voor 
vrouwen is niet een grote stap, gezien 
de geringe scholingsmogelijkheden in 
vroeger tijden voor deze bevolkings-
groep en de grote behoefte daaraan 
vandaag. 

De moeder-MAVO zit financieel om-
hoog. Niemand in de Kamer kan daar 
omheen. Gelukkig valt deze dagschool 
voor volwassenen binnen de wetteli j-
ke regeling van het avondonderwijs 
zodat men snel van start kon gaan. Als 
deze structuur toch heel eigenaardige 
problemen blijkt mee te brengen die 
wi j van tevoren niet hadden voorzien, 
dan zullen we daarvoor aan de hand 
van de praktijk naar een oplossing 
moeten zoeken, zoals de Minister 
reeds in het emancipatiedebat mij ant-
woordde. 

Huisvesting, meubilering en inrich-
ting behoeven dringen een financiële 
vertaling. 

Staatssecretaris de Jong was publie-
kelijk niet al te somber gestemd over 
de mogelijkheden die te vinden zou-
den zijn en we zijn erg benieuwd of hij 
ook inderdaad heeft gevonden wat hij 
zocht. 

De MAVO's voor volwassenen over-
dag vormen een fenomeen dat ge-
koesterd dient te worden. 

Het daarin gestoken geld komt er 
dubbel en dwars weer uit, daar kunnen 
we van op aan. En het betekent veel 
voor velen. Wij wachten hoopvol af. 
Kan de Minister er reeds een aandui-
ding van geven of het zwaard van Da-
mocles dit jaar niet opnieuw dreigend 
boven de Huishoudelijke Voorlichting 
ten Plattelande zal worden gehangen? 

Ik heb hierover iets in de memorie 
van toelichting op de begroting gele-
zen, maar misschien is er meer 
nieuws. Een belangrijk gegeven hierbij 
is, dat de aandacht van de stichting 
voor de buitenlandse vrouwen die on-
der ons wonen, is vergroot. Voor hen 
doet ook de Unesco-commissie een 
aanbeveling: er dienen mogelijkheden 
te worden gecreëerd voor deze vrou-
wen om basisvaardigheden te verkrij-
gen en te ontwikkelen die voor een 
goed functioneren in de Nederlandse 
samenleving nodig zijn. 

De Minister heeft in Brussel voor de 
raad van Ministers van Onderwijs 
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gesteld, dat er nog sprake is van een 
duidelijke achterstand van de vrouw 
aan de basis van onze samenleving en 
hij heeft er daar op aangedrongen om 
in 1977 voorrang te verlenen aan 
maatregelen die de onderwijskansen 
voor meisjes moeten verbeteren. De 
lid-staten hebben in een resolutie uit-
gesproken, dat bijzondere acties voor-
bereid en uitgewerkt zouden moeten 
worden. Welk huiswerk voor zichzelf 
had de Minister hierbij voor ogen? 
Hiernaar zijn wi j wel nieuwsgierig. 

Mijnheer de Voorzitter! De Open 
School Commissie heeft het derde ad-
vies uitgebracht, een gewichtig advies 
over structurering en organisatie. Is de 
Minister van plan commentaar te vra-
gen aan de belanghebbende organisa 
ties en instanties en op welke termijn 
komt de Minister dan men zijn beleids-
advies? Het is van groot belang over 
deze gehele materie op niet te lange 
termijn een discussie te kunnen voe-
ren. Een grote operatie zal in gang ge-
zet moeten worden en daarvoor moe-
ten beleidsbeslissingen worden geno-
men. 

In de praktijk begint het eerste en-
thousiasme reeds weg te ebben; 
wordt de opgeroepen motivatie te lang 
op de proef gesteld dan laat men het 
vaak snel afweten. Vooral voor de 
steeds weer uitgestelde start van de 
experimenten geldt dit. Kan de Minis-
ter ons een inzicht geven in de wijze 
waarop de plaatselijke commissies 
worden samengesteld die rond de 
proefprojecten gaan functioneren, hoe 
men de medewerkers aantrekt en of 
daarbij gemikt wordt op een gevari-
eerd sollicitantenaanbod? 

Belangrijk is ook de samenwerking 
tussen de verschillende departemen-
ten op het gehele terrein van de vol-
wassenen-educatie. Ziet de Minister als 
voortouwminister, zoals hij in de on-
derwijsbegroting wordt genoemd, iets 
in de suggestie van de Open School 
Commissie om met zijn betrokken col-
lega's te komen tot één directie of di-
rectoraat-generaal, waarin de zorg 
voor alle voorzieningen van volwasse-
nen-educatie wordt samengebracht? 
Dit is een interessante gedachte, voor-
al als wi j zien hoeveel er moet worden 
gecombineerd als het gaat om educa-
tief beleid tussen Onderwijs en CRM. 

Hoe ziet de Minister eigenlijk de hui-
dige directie Onderwijs voor Volwas-
senen functioneren binnen het directo-
raat-generaal voor voortgezet onder-
wijs als het binnenkort gaat over hoger-
onderwijsprogramma's, alfabetise-
ringsprogramma's en dergelijke. 

Nu ik toch over samenwerking van 
departementen spreek, kan de Minister 
eens een indruk geven van deze sa-
menwerking op het gehele terrein van 
de Internationale Culturele Betrekkin-
gen, het Europees beleid, de Unesco 
en dergelijke. Ik kan me niet aan de in-
druk onttrekken dat er ten aanzien van 
de werkzaamheden op de verschillen-
de departementen nogal wat overlap-
pingen plaatsvinden. Of is er een dui-
delijke taakverdeling ten aanzien van 
de verschillende onderwerpen? 

Wordt er ook op dit terrein wel eens 
gedacht aan een interdepartementaal 
orgaan, met één uitvoerende struc-
tuur? Wat de activiteiten van Neder-
land, het Nederlands beleid op dit in-
ternationaal terrein betreft, valt het op 
dat er zo weinig gestructureerd publi-
citeit aan wordt gegeven. Is het niet 
mogelijk royale publiciteitsactiviteiten 
te ontplooien vanuit de betreffende 
ministeries als bijvoorbeeld de Unesco 
vijf weken vergadert, of, wat belangrij-
ker is ten aanzien van de activiteiten 
die de Unesco op de verschillende vak-
gebieden ontwikkelt ook als er geen in-
ternationale conferentie wordt gehou-
den? 

Het MAVO is en blijft een voorwerp 
van onze aanhoudende zorg en dient 
dat ook voor de Regering te zijn naar 
onze mening. Er is niet niets gedaan 
tijdens deze regeringsperiode ten aan-
zien van de MAVO-vergoedingen: in 
1973 geforceerd door de interpellatie-
Hermes, in 1974 en 1975 een eigen bij-
drage van de Regering, in 1976 een bij-
drage via een CDA-amendement. 

Deze belangrijke onderwijssector 
staat echter toch te weining in de war-
me aandacht van de bewindslieden, 
terwijl hier nu echt eens van achter-
stand gesproken kan worden, gezien 
het licht van wat er bij de invoering 
van de mammoetwet aan harmonisa-
tie binnen het AVO is uitgedacht. 

Wij zijn met de exploitatievergoedin-
gen op de goede weg, maar het stag-
neertte veel; 13 005 zal per 1 januari 
1978 kunnen ingaan. Dat betekent 
weer een verdere achterstand oplo-
pen. Wij zouden graag een daad wil len 
stellen. Ondanks alle bezuinigingen en 
het uitwringen van de begroting zou-
den wi j het bedrag dat nodig is om 
13 005 met ingang van 1 jan. 1977 te 
concretiseren via een amendement 
wil len opvoeren, terwij l dan tegen-
amendementen voor de dekking zou-
den moeten zorgen. De heer Hermes 
zal ten aanzien van de dekking een en-
kele vraag op tafel leggen. Ik verlaat 
mij verder op wat hij zal zeggen. 

De MAVO-amanuensis heeft een 
zeer bescheiden intrede gedaan in het 

onderwijs via Staatssecretaris Veer-
man. Steeds dringender wordt de be-
hoefte aan deze functionaris, gezien 
ook de wijziging van het MAVO-eind-
examenprogram natuurkunde. Een 
ernstige overweging ten aanzien van 
verdere invoeging van de amanuensis 
in het MAVO is voor de volgende be-
groting naar onze mening noodzake-
lijk. Hoe denkt de Staatssecretaris hier-
over? Hoe ziet de Staatssecretaris de 
discussie rond het MAVO tweede 
graad in het licht van de optrekkende 
bevoegdheidsregeling, die rekening 
houdt met de dubbelbevoegde abitu-
riënten van de NLO? Langzamerhand 
wordt deze problematiek weer dringen-
der. Even een vraag tussendoor; wi j 
wachten vol spanning op de ontkno-
ping van het vraagstuk 'start nieuwe 
lerarenopleidingen': kunnen wi j al 
spoedig iets tegemoet zien? 

De uitspraak in de memorie van toe-
lichting dat het vormen van MAVO-
LBO scholengemeenschappen een 
hoofdli jn van beleid zou zijn in relatie 
tot resultaten van het MAVO-project 
(dat praktisch nog niet is begonnen) 
heeft nogal wat irritatie opgewekt. Naar 
onze mening is het van belang voor bei-
de eigensoortige schooltypen, dat de 
relaties bijzonder goed zijn, gezien ook 
de concurrentie die zo gemakkelijk kan 
ontstaan. Mocht de uitspraak maar 
enigszins duiden op een toekomstper-
spectief van de smalle middenschool, 
dan wijzen wij dat af. 

De doorstromingsproblematiek van 
het MAVO wordt ook steeds zorgelij-
ker. Welke visie heeft de Staatssecre-
taris hierop voor de nabije toekomst? 

Ik noem maar de KLOS. Als die 
straks voor die hele categorie meisjes 
niet meer beschikbaar is, heb je al 
weer zo'n terrein waarop de zaak 
wordt afgesneden. Is het niet voor de 
hand liggend, dat ook spoedig een 
MAVO-editie van 'straks studeren' 
gaat verschijnen? Wil de Staatssecre-
taris daartoe actie ondernemen? Er 
zijn al wat uitgaven op de markt. Ik 
denk dat ook het MAVO erop gesteld is. 

De MAVO-3-problematiek is levens-
groot. In de begroting wordt reeds ge-
meld dat er naast de ontwikkeling van 
het MAVO-project een commissie zal 
worden ingesteld die zal adviseren 
over methodes om MAVO-3 vierjarig 
te maken. Waar blijft deze commissie? 
Nog even en de koude sanering heeft 
zover om zich heen gegrepen dat er 
geen MAVO-3 probleem meer is. Wij 
wil len aandringen op een zeer snelle 
instelling van de aangekondigde com-
missie, waarover wi j kort geleden een 
bulletin kregen, die rap aan het werk 
gaat zodat naar wi j hopen op korte ter-
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mijn verantwoorde alternatieven voor 
MAVO-3 op tafel komen. 

Mijnheer de Voorzitter! De SLO-ont-
wikkeling baart ons zorgen. De inpas-
sing van de CML's gaat met vele moei-
ten gepaard. Voor ons blijft essentieel 
dat de secretaris en daarmee de ACLO 
een onafhankelijke plaats behoudt. Wij 
nemen aan dat de Minister hier niet 
een 'buffel achter een steen' beleid 
voert. 

De Minister zal begrijpen, dat ik hier 
mee bedoel: toegeven maar toch ei-
genlijk niet echt toegeven. 

Het hoofdprobleem bij het opstarten 
van de SLO blijkt vooral te zijn dat de 
verschillende functies zijn verknipt. 
Dat mondt uit in een grote onduidelijk-
heid over de taakstelling. Wat moet 
precies worden verstaan onder het 
ontwikkelen van modellen en het doen 
ontwikkelen van modellen? Wij wi l len 
onze stellingname herhalen: bij het 
aanvaarden van de SLO hebben wi j 
aanvaard, dat de aanwezige CML's bij 
de SLO zouden worden binnenge-
bracht. Voor enkele CML's levert dat 
op dit moment grote moeilijkheden 
op. Uitgangspunt voor ons is dan wèl 
de garantie, dat belangrijk werk kan 
voortgaan en niet het tijdstip waarop 
een gewenste structuur optimaal gaat 
functioneren. 

De CML's-expressievakken kampen 
met grote moeilijkheden vanwege 
hun CRM-geboorte-achtergrond, hun 
jonge, nog geheel in ontwikkeling zijn-
de vakken en hun zeer concrete, en 
ook zeer gewenste gerichtheid op bui-
tenschoolse naast binnenschoolse ac-
tiviteiten. Hopelijk geeft de Minister de 
CML's expressievakken een beetje t i jd, 
zodat zij via de eventuele totstandko-
ming van een landelijk ontwikkelings-
instituut kunstzinnige vorming en via 
het afronden van hun opbouwfase hun 
zo essentiële activiteiten veilig kunnen 
stellen. Streefdatum voor de expres-
sievakken voor de gehele overgang in 
de SLO zou dan bijvoorbeeld 1 januari 
1979 kunnen zijn. Op welke termijn kan 
de nota van de adviesgroep - verzor-
gingsstructuur kunstzinnige vorming 
worden verwacht? 

Hierbij een vergelijkbaar maar toch 
ander verhaal over het IOWO, mijn-
heer de Voorzitter. Met de overgang 
van CML-W naar de SLO gaan wi j ak-
koord. Overhaasting leidt tot het mis-
lukken van het experiment. Men denke 
aan wiskobas en nieuw wiskunde 
LBO, waarin men al uitproberende met 
onderwijsgevenden een leerplanmo-
del ontwikkelt waarin de praktijkmen-
sen wat zien omdat het een praktijk-
leerplan is en geen boeken-leerplan. 

Hoe denkt de Minister over het voor-
stel om eventueel de CML-W bij de 
SLO onder te brengen en dan via een 
gevarieerd bestuur het IOWO nog 3 tot 
5 jaar als instituut te laten voortbe-
staan, in samenwerking met de SLO, 
op de plaats, die de Structuurnota 
voor het IOWO aangaf? De vraag is 
echter, wat er van het instituut over-
blijft als CML-W eraf wordt gehaald. 
Daarvoor zou - in een samenwerkings-
verband met SLO - in een tussenlig-
gende tijd iets te verzinnen zijn. 

Minister Van Kemenade: Ik begrijp het 
niet. Wat bedoelt u met de plaats, die 
de nota aangeeft? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
In de Structuurnota wordt IOWO ge-
noemd. 

Minister Van Kemenade: Ik dacht dat u 
de regionale plaats bedoelde. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
Neen, men heeft contacten met de LPC 
en vormt in de verzorgingsstructuur 
een bepaald element. 

Minister Van Kemenade: Maar u wi l t 
vasthouden aan de beslissingen, in de 
Kamer genomen over spreidingsbe-
leid? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
Ja, dat heeft u mij goed horen zeggen, 
maar er is meer dan dat topje, die 
CML-W, dat op het moment het be-
stuur uitmaakt van de IOWO. 

De Minister spreekt over geleidelijke 
opheffing of afbouw van het instituut. Ik 
geloof, dat dit een wat nare terminolo-
gie is. Er moet duidelijkheid komen. Of 
het is afgelopen met het instituut, maar 
ik acht dit niet gewenst, of men moet 
kunnen rekenen op een bepaalde ter-
mijn. Spreekt men over een geleidelijke 
afbouw, dan komen er allerlei moeilijk-
heden omdat mensen niet weten waar 
zij aan toe zijn. 

Wat de IOWO en de expressievakken 
betreft, wil ik de Minister adviseren: 
wees consequent en durf inconsequent 
te zijn. 

De vraag rijst, of de Minister wat be-
treft de bevoegdheidsregeling inzake 
het vak maatschappijleer met de Kamer 
wil komen spreken. Graag zouden wij 
hierover een discussie hebben vóór de 
regeling in werking wordt gesteld. 

Wij hebben een paar maal antwoord 
ontvangen op schriftelijke vragen 
waar wi j niet veel wijzer van zijn ge-
worden. Dat hindert mij nog steeds. 
Wil de Minister nu eens uitleggen 
waarom de vele werkgroepen leraren 
maatschappijleer zo onelegant zijn uit-
gerangeerd? 

Kan de Minister reeds duidelijkheid 
verschaffen over de criteria die zullen 
worden gehanteerd bij de samenstel-
ling van de nieuwe CML-maatschap-
pijleer? Bij de kerngroep die het con-
cept-leerplan voorbereidde was bij-
voorbeeld het MAVO op geen enkele 
wijze betrokken, terwij l het leerlingen-
bestand van het MAVO groot is en 
men er veel aan maatschappijleer 
doet. 

Ik wijs er nog op dat er een dringen-
de behoefte bestaat aan het van start 
gaan van de CML-huishoudkunde. 
Hoe staat het met de totstandkoming 
daarvan? 

Er zijn straks vele vruchten te pluk-
ken van het onderwijsbeleid dat deze 
bewindslieden voerden. Er zullen 
wrange vruchten te vinden zijn: lrrita-
tie, moeilijkheden, veroorzaakt door 
het vooruitlopen op beslissingen en 
dergelijke. Er zullen ook zoete vruch-
ten worden aangetroffen, al was het 
alleen al doordat vele aanduidingen 
van het politiek program van het CDA 
in deze jaren zijn gerealiseerd. 

De heer Worrell (PvdA): Doet me-
vrouw Kraaijeveld deze mededeling 
ook namens de heer Van Leijenhorst? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
Ik heb in het begin van mijn betoog 
niet gezegd dat ik namens ons drieën 
sprak, terwijl ik dat nu wel suggereer. 
Eigenlijk sprak ik wel namens ons drie-
en, maar ons verhaal klopte niet hele-
maal meer. Ik heb het maar wat in het 
midden gelaten. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Kuntu 
dat eens uitleggen? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
Dat is niet zo erg onduidelijk. Wat ons 
gemeenschappelijk CDA-programma 
betreft, heb ik bij de vorige begrotings-
behandeling al een hele lijst bij mij ge-
had. Veel van dat programma is onder 
deze Regering al uitgevoerd. Dat de 
heer Van Leijenhorst een verhaal heeft 
gehouden dat iets anders van toon 
was, is ook nog wel begrijpelijk. In ons 
samenwerkingsverband bestaan toch 
nog wel wat verschillende kleuren. 

De heer Evenhuis (VVD): Het is niet ge-
zellig. 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
Dat zeg ik helemaal niet. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): En gele 
nu juist zo interessant. Ligt het alleen 
aan de toon of zijn er nog meer ele-
menten waarbij u zich niet zo thuis-
voelt? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
Legt u onze speeches maar eens naast 
elkaar. Dan kunt u zelf uw conclusies 
trekken. 
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Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Het in-
teressante was dat u zei: Onze verha-
len klopten niet meer. Dat is zo boei-
end. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (ARP): 
Dat is waar. Dat is heel interessant. Ik 
wi lde zeggen dat wi j met gemengde 
gevoelens naar het onderwijsbeleid 
kijken. Als wi j vruchten gaan plukken, 
verwacht ik echt wel wat wrange 
vruchten. Wij zijn heus niet kritiekloos. 
Hier en daar heb ik in de loop der jaren 
echt wel kritische kanttekeningen bij 
het beleid gezet. Tegelijkertijd zijn er 
ook heel veel goede vruchten te vin-
den. Ik denk alleen maar aan het sti-
muleringsbeleid, waarover ik zojuist 
uitvoerig heb gesproken. Er zijn ook 
goede dingen gebeurd, waar wi j ach-
ter hebben gestaan en nog achter 
staan. 

Nu het over vruchten van het beleid 
gaat, wi l ik de bewindslieden nog een 
klein uitsmijtertje meegeven, een 
doordenkertje: Zwarte bessen zijn 
rood als zij nog groen zijn. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): En gele 
bessen? 

D 
De heer Beinema (ARP): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoofdzakelijk over het we-
tenschappelijk onderwijs wi l ik een 
aantal opmerkingen maken, mede na-
mens de fracties van KVP en CHU. 

In de memorie van toelichting lezen 
wi j : 

'De Regering streeft ernaar te komen 
tot een hoger onderwijs voor velen, 
hetgeen wi l zeggen dat een ieder die 
bevoegd is en dat wenst, een oplei-
ding in het hoger onderwijs moet kun-
nen volgen.'. 

Deze leus, die voor het HO in zijn al-
gemeenheid wordt aangeheven, geldt 
blijkbaar, een enkele faculteit uitge-
zonderd, ook het WO, want de bewinds-
lieden wil len - ik citeer weer - : 

'met het totale formatiebestand van 
1977 inde eerstkomende jaren de nog 
stijgende studentenaantallen en wei-
licht enige nieuwe activiteiten' opvan-
gen. 

Ik vrees dat de door mij geciteerde 
leus in de nabije toekomst zal verkeren 
in een kreet, dat er illusies worden ge-
wekt die zich zullen ontpoppen als des-
illusies. Ik zie namelijk niet dat de vol-
gende doelstellingen en randvoor-
waarden van en bij het wetenschappe-
lijk onderwijs elkaar de eerstkomende 
jaren zullen kunnen verdragen: ten 
eerste het opnemen van het groeiende 
aantal studenten; ten tweede dit de 
eerstkomende jaren te blijven doen 
met het formatiebestand van 1977; ten 
derde het wetenschappelijk onderwijs 
toch wetenschappelijk onderwijs te la-
ten blijven. Ik zie wel de wenselijkheid 
van deze drie punten, maar niet de 
mogelijkheid daartoe. 

Zeker, er is in het wetenschappelijk 
onderwijs hier en daar nog ruimte om 
hetzelfde met minder geld te doen of, 
beter nog, met hetzelfde geld meer te 
doen. Hierbij denk ik aan punten als 

onderwijsdichtheid en arbeidsproduk 
tiviteit, aan de mobiliteit van de uni-
versitaire onderzoekers; aan het per-
centage onderzoektijd dat als regel be-
ter niet aan personen, maar aan vak-
groepen zou kunnen worden verbon-
den. Realisering van dergelijke en an-
dere besparingsmogelijkheden, zeker 
voor zover zij raken aan de uiteraard te 
respecteren rechtspositie van reeds 
aangestelden, vraagt veel t i jd. Hetzelf-
de geldt voor de door de bewindslie-
den overschatte mogelijkheid tot 
reallocatie van personeel. De grotere 
aantallen studenten komen al dit jaar en 
volgend jaar. 

In dit verband een opmerking over 
de student-assistent; ik vermoed, dat de 
functie van student-assistent zich heeft 
ontwikkeld van een functie die overal 
eenvoudig was tot een, die hier min-
der, daar meer ingewikkeld is. Ik meen 
dat de Staatssecretaris met de huidige 
salarisvaststelling de meeste van deze 
functionarissen geen onrecht doet; 
sommigen dus wel. Dit vermoeden zie 
ik graag snel bevestigd of ontkend 
door middel van een functie-analyse. 

Enerzijds is er ruimte in de begro-
t ing. Anderzijds valt te vrezen dat op 
andere punten te weinig geld beschik-
baar wordt gesteld en dat, bijvoor-
beeld bij de investeringen in gebou-
wen, begrijpelijke zuinigheid de wijs-
heid bedriegt en dat het eind de lasten 
zal dragen. Al met al is het een situatie 
waarin planning en overleg steeds be-
langrijker worden. Daarom willen wi j 
graag weten hoe en in welke mate de 
Regering gevolg heeft gegeven aan de 
op 8 april 1976 door de Kamer aanvaar-
de motie-Ter Woorst inzake een advies-
groep van onafhankelijke deskundigen, 
kundigen. 

Het is evenzeer een situatie waarin 
het gewenst is dat de universiteiten en 
hogescholen, zonder meer geld te ont-
vangen, meer vrijheid krijgen om hun 
eigen specifieke mogelijkheden te be-
nutten om hun eigen specifieke moei-
lijkheden op te lossen. Een te zeer in 
de finesses uitgewerkte toewijzing be-
lemmert de flexibele opstelling die 
door de dynamische ontwikkelingen 
binnen onze maatschappij terecht van 
de universiteiten wordt gevraagd. Bij 
de huidige regeling kunnen overschot-
ten op geoormerkte posten niet zonder 
toestemming van het departement ter 
dekking van tekorten elders worden 
aangewend. Het indienen van aanvra-
gen hiervoor door de universiteit en 
het behandelen en beantwoorden 
daarvan door het departement vragen, 
zacht gezegd, een zekere t i jd, waar-
door problemen, die een snelle oplos-
sing behoeven onopgelost blijven. Staatssecretaris De Jong en mevrouw Kraaijeveld-Wouters 
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Zou achterwege laten van het oormer-
ken al iets meer manouvreerruimte ge-
ven, een nog veel grotere verruiming 
zou ontstaan, indien de universiteit 
één totaalbudget zou worden toege-
wezen voor personeel en overige las-
ten samen. Is de Staatssecretaris be-
reid om met de colleges van bestuur in 
overleg te treden om na te gaan in 
hoeverre een globalere toewijzing van 
middelen, wenselijk en mogelijk is? 

In de memorie van toelichting is niet 
alleen sprake van grotere aantallen 
studenten, maar ook van nieuwe acti-
viteiten. Die zullen onder andere be-
staan uit de nieuwe programma-vari-
anten, die de herprogrammering met 
zich meebrengt. Daardoor zal bij de 
herprogrammering de kost deels voor 
de baat uitgaan en deze voor een deel 
beslag leggen op de toch al niet groter 
wordende financiële ruimte. 

Kan de Staatssecretaris al zeggen 
welke mogelijkheden hij heeft om op 
te roeien tegen de te verwachten 
stroom van misplaatste solidariteit 
van de faculteiten en instellingen, die 
merendeels de indruk wekken plannen 
voor een 4-jarige cursusduur binnens-
kamers te laten liggen en voorstellen 
voor 5 jaar te doen uitgaan? 

Ik vraag dit omdat ik wel hoop -
maar niet verwacht - dat de eerst toet-
sende instantie, de Academische 
Raad, zich aan deze misplaatste solida-
riteit zal onttrekken. Nieuwe activitei-
ten zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. 
Ik verwijs in dit verband naar de be-
handeling van de begroting van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne, waarbij 
de heer Tilanus verlangend heeft ge-
sproken over een nieuwe tak van de 
medische faculteit, door hem aange-
duid als 'gezondheidskunde'. Ik ver-
wijs daarnaar kortheidshalve, maar 
ook omdat collega Tilanus een en an-
der deskundiger heeft geformuleerd 
dan ik zou kunnen. Staatssecretaris 
Hendriks heeft daarop toen positief -
bijna enthousiast-gereageerd. Onge-
twijfeld heeft Staatssecretaris Klein 
hiervan kennis genomen. Ik zou daar-
om graag een reactie van hem verne-
men, die naar ik hoop ook positief zal 
zijn. 

Toch in de medische sfeer verke-
rend, wil ik een vraag stellen over de 
rijksuniversiteit Limburg. De laatste 
weken suggereerden persberichten 
dat de Staatssecretaris de toekomst 
van deze rijksuniversiteit, met name 
wat het academische ziekenhuis be-
treft, minder somber ziet dan eerst. Wil 
hij ons daarover nauwkeurig informe-
ren? 

Ik kom terug op de drie door onze 
fracties onverenigbaar geachte doel-
stellingen en randvoorwaarden. Wij 
zijn van mening dat de kwaliteit van 
het wetenschappelijk onderwijs ge-
handhaafd dient te worden, dat met 
een relatief gelijk blijvend budget wel 
meer, maar waarschijnlijk niet alle zich 
aanbiedende studenten opgenomen 
kunnen worden en dat het de eerste ja-
ren noch mogelijk noch verantwoord 
zal zijn, de begrotingspost van het we-
tenschappelijk onderwijs relatief te 
verhogen ten einde allen, die bevoegd 
zijn tot studeren - en dat wensen te 
doen - tot het wetenschappelijk onder-
wijs toe te laten. Dit is niet verant-
woord omdat zolang wi j uitgaan van 
de opvatting dat het wetenschappelijk 
onderwijs meer is dan alleen een wel-
zijnsvoorziening ook de plaatsbaar-
heid in de maatschappij, de arbeids-
markt dus, ons beperkingen gaat op-
leggen. 

Wij zijn immers in toenemende mate 
bezig, hooggeschoolde mensen op de 
arbeidsmarkt te brengen, die - en nu 
citeer ik Albeda uit het Onderwijsver-
slag 1975 - 'slechts de keuze hebben 
tussen werkloosheid en arbeid, die 
niet voldoet aan hun verwachting.'. 
Die overscholing - ik stem weer met 
Albeda in - is niet slechts nationaal-
economische verspil l ing, maar leidt 
ook tot persoonlijke frustraties. Wel 
heb ik de neiging, maar ik ben dan ook 
geen economist, het laatst genoemde 
kwaad erger te achten dan het eerste. 

De grens, die de arbeidsmarkt ons 
stelt, is, zeker vooralsnog een vage, 
vaak zelfs niet waarneembare grens. 
Bij beroepsgerichte studies, zoals me-
dicijnen, denken we er al wel wat kijk 
op te hebben. Of moet ik zeggen 'dach-
ten', nu het EEG-gebied één grote ar-
beidsmarkt voor alle EEG-medici 
wordt met onoverzienbare, althans 
voor mij, perspectieven? Valt inder-
daad te vrezen en te verwachten dat 
vele Nederlandse medici gelokt door 
nog hogere salarissen, naar West-
Duitsland zullen gaan? En voert - Je 
weet maar nooit! - de Staatssecretaris 
wellicht al onderhandelingen met zijn 
Westduitse ambtgenoot om voor onze 
medische faculteiten subsidies in mar-
ken te krijgen? 

Hoe vager de grenzen zijn, die de ar-
beidsmarkt stelt, des te moeilijker is 
het, er rekening mee te houden. Wij 
hopen dat ook juist op dit punt op snel-
Ie resultaten van het Nationaal Pro-
gramma Arbeidsmarktonderzoek. Dat 
zal het Staatssecretaris Klein waar-
schijnlijk vergemakkelijken om te ko-
men met een door onze fractie al her-
haaldelijk gevraagde en door hem niet 

geweigerde nota over de relatie ar-
beidsmarkt-hoger onderwijs, want het 
wordt hoog t i jd, dat de Kamer zich 
diepgaand over deze problematiek 
buigt. 

Wanneer het inderdaad onvermijde-
lijk wordt de numerus-fixus-richtingen 
in aantal en tijd meer te doen groeien 
dan we aanvankelijk - op capaciteits-
gronden overigens - meenden dat no-
dig zou zijn, komt de selectiemethode 
(nu 'gewogen loting') in een ander licht 
te staan. Ik wil bij voorbaat stellen dat 
te zijner tijd bij de bespreking van het 
nog in te dienen wetsonwerp ter ver-
vanging van de Machtigingswet ln-
schrijving Studenten de mogelijkheid 
van een universitair toelatingsexamen 
de volle aandacht verdient, zonder 
daarmee nu al een keuze te doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Met de be-
windslieden zijn wi j stellig van mening 
dat een van de plichten van de over-
heid is, de burger zoveel mogelijk ge-
legenheid tot zelfontplooiing te geven, 
ook in het wetenschappelijk onderwijs. 

En als wij vrezen dat onze universi-
teiten en hogescholen in de nabije toe-
komst niet alle gegadigden zullen kun-
nen opnemen, betekent dit niet dat wi j 
wanhopen en menen dat er nooit ver-
betering in zal komen. 

Als wij vrezen dat onze universitei-
ten en hogescholen in de nabije toe-
komst alle gegadigden zullen kunnen 
opnemen, betekent dat niet dat wi j 
wanhopen en menen dat daar nooit 
verbetering in kan komen. Er zijn mid-
delen om het aanbod van dan wel de 
vraag naar afgestudeerden te beïnvloe-
den zoals verlaging van het te ver-
wachten inkomen en verhoging van 
het aantal gespecialiseerde functies op 
hoog niveau. Bij het laatste valt niet al-
leen te denken aan uitbreiding van ge-
avanceerde industrie, maar ook aan 
geavanceerde ideeën, zoals de door de 
Groningse hoogleraar Wattel in het 
Christelijk Historisch Tijdschrift van 
april 1976 gelanceerde gedachte van 
een 6-daagse werkweek met 3-daagse 
betrekkingen. Des te radicaler dergelij-
ke oplossingen echter zijn, des te meer 
tijd en moeite kost het een gemeen-
schap daartoe bereid te maken. 

Ik keer snel terug tot het onderwijs in 
engere zin. Wij vrezen, zoals gezegd en 
gemotiveerd, dat in de eerstkomende 
jaren öf het aanbod van óf de vraag naar 
WO-studenten beperkt moet worden. 
Het eerste verdient de voorkeur. Voor-
lichting kan daarvoor een middel zijn 
dat evenwel zeker niet snel en waar-
schijnlijk niet afdoende zal werken. Be-
perking zal dan, hopelijk tijdelijk, opge-
legd moeten worden. 
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Even zeer als bij het wetenschappe-

lijk onderwijs is voor ons bij het weten-
schappelijk onderzoek in zijn alge-
meenheid de grens van verantwoorde 
besparingen bereikt. Ik neem als voor-
beeld de FOM, waarbij de bezuinigin-
gen, op een totaal van f 70 min., nog 1 
min. meer bedragen dan de f 2,9 min. 
die de begroting doet vermoeden. 

Velen, en wi j scharen ons daaron-
der, menen dat wi j voor onze toekomst 
uitbreiding van hoogwaardige, ge-
avanceerde industrie behoeven. Dat 
vergt de opleiding van hoogwaardige 
onderzoekers en met die doelstelling 
is een verder kortwieken van de FOM 
strijdig. Ik kan me zelfs voorstellen, dat 
dat voor de FOM in de komende jaren 
een ruimere wiekslag noodzakelijk 
maakt. 

In het algemeen menen wi j trou-
wens dat de tweede geldstroom bin-
nen het totaal van onderzoekgelden 
wel wat meer accent mag gaan krij-
gen, zonder zover te gaan dat universi-
teiten en hogescholen zelf geen we-
zenlijke beleidsruimte meer zouden 
hebben om eigen onderzoek te st imu-
leren en te schiften, dan zouden het 
geen universiteiten en hogescholen 
meer zijn. Versterking van de tweede 
geldstroom lijkt ons wenselijk, omdat 
de beoordelingsmethode van ZWO 
- zonder de interne beoordeling van de 
universiteiten te onderschatten - veel-
al toch objectiever en deskundiger ge-
acht mag worden. In dit kader zou ik 
stellig een passage hebben gewijd aan 
het TNO, maar het feit dat wi j daarover 
met Minister Trip een mondeling over-
leg zullen voeren, weerhoudt mij daar 
uiteraard van. 

Buiten het WO treden wil ik, bijna 
ten slotte, een enkele opmerking ma-
ken over de algemene hogere oplei-
dingen. Nog geheel afgezien van het 
feit dat dit onderwerp niet los gezien 
kan worden van de HOT-nota in zijn to-
taal, blijf ik van mening dat een spoe-
dig aanvangen met deze instituten 
onverantwoord is. 

Ik kan verwijzen naar het verslag van 
het daarover gevoerde mondeling 
overleg - stuk 13 733, nr. 5 - omdat de 
toen door mij gegeven tegenargumen-
ten door de Minister niet zozeer weer-
legd als wel anders gewogen zijn. Wij 
blijven van mening, dat het niet aan-
gaat zonder verdere voorbereiding en 
uitwerking van de plannen studenten 
experimenteersgewijs met een schinv 
mig leerplan naar een duistere ar-
beidsmarkt te voeren. Eerst moet er 
wat meer duidelijkheid komen. 

Ik heb mijn betoog voor een groot 
deel gebruikt om te trachten verder te 

kijken dan het begrotingsjaar 1977 lang 
is. Dat kan wellicht welhaast ongepast 
lijken, nu het gaat om de laatste be-
groting van deze bewindslieden, de 
laatste in ieder geval in deze ambtster-
mijn. Maar ik sta tegenover bewinds-
lieden die in de memorie van toelich-
ting ook enkele jaren verder kijken, om 
nog maar te zwijgen over hun nota's. 
Bovendien en bovenal meen ik dat de 
meest betrokkenen er recht op hebben 
te weten wat de partijen in deze Kamer 
in de nabije toekomst van het WO wil-
len en voor het WO hopen of vrezen. 

Ten slotte een enkel woord over en 
tot de bewindsman die het meest be-
trokken is bij de door mij besproken 
zaken. Van hem las ik, in een blad van 
zijn politieke partij eens: 'zijn naam is 
Klein, zijn daden benne groot.' De ex-
marine-officier, die impliciet vergele-
ken wordt met een historische admi-
raal. Die admiraalsrang heeft hij niet 
bereikt. Ik vermoed dat zijn tactische 
vaardigheden niet groot genoeg wa-
ren om alle voorafgaande rangen te 
passeren. Zijn strategisch inzicht daar-
entegen, schat ik van admiraalsniveau 
te zijn. 

Piet Hein is in sommiger oog een na-
tionale held; anderen zullen hem veel-
eer als een hoger soort zeerover be-
schouwen. Een kwalijk berover van 
geld is Staatssecretaris Klein stellig in 
sommige opvattingen, niet in de onze. 
Een nationale held zien wi j niet in hem 
- nog niet misschien - maar wel een 
bewindsman die, het evenwicht bewa-
rend tussen een gevoel voor efficien-
cy, opgedaan in de sfeer van het 
groot-kapitaal én politieke ideeën, op-
gedaan bij Nieuw-Links, op moedige 
wijze geld haalde waar het was. Tot 
nog toe was het er, maar het weten-
schappelijk onderwijs heeft nu geen 
Spaanse mat meer te missen. 

D 
Mevrouw Andela-Baur (KVP): Mijn-
heer de Voorzitter! De samenleving is 
voortdurend in ontwikkeling. Wil on-
derwijs zijn dienstverlenende functie 
aan mens en samenleving blijven ver-
vullen, dan zullen die veranderingen 
en vernieuwingen binnen dat onder-
wijs niet meer weg te denken zijn. Tel-
kens ontdekken wi j dat het vandaag 
functionerende, het vertrouwde mo-
del, niet meer voldoet aan de behoef-
te. Er worden plannen bedacht, ver-
nieuwingen ingevoerd, experimenten 
ontwikkeld; maar omdat vernieuwin-
gen nooit volledig te overzien zijn in 
hun uitwerking op langere termijn, is 
het best begrijpelijk dat hier en daar 
onrust heerst, maar zo blijft de span-
ning erin. Zo ook bij het lager beroeps 

onderwijs, de sector waarover ik zal 
spreken. 

Het LBO is vierjarig geworden. De 
motivatie hiertoe is hoofdzakelijk ge-
weest de behoefte aan verbreding van 
het onderwijspakket binnen het LBO. 
Er wordt veel ti jd en aandacht besteed 
om de leerling de gelegenheid te bie-
den een basis te vinden, waarop hij of 
zij later kan voortbouwen om zichzelf 
tot een behoorlijk functionerend mens 
te ontwikkelen. 

Het ontwikkelen van het denkvermo-
gen van de leerling staat centraal. 
Daarbij worden algemene technieken 
aangeleerd; dit is eigenlijk een verbre-
ding van het handvaardigheidsbegrip 
zoals wi j dat eerder kenden in deze on-
derwijssoort. Het is de bedoeling dat 
de leerling tegelijk met de handvaar-
digheid ook tot het oplossen van pro-
blemen komt die zich voordoen in alle 
praktijk-beroepen. De invoering van de 
algemene technieken duidt ook aan 
dat dit onderwijs een beroeps-oriënte-
rend karakter heeft. Daarnaast is de 
bredere algemene ontwikkeling be-
doeld om de leerling te laten ontdek-
ken hoe ingewikkeld de structuur van 
onze samenleving is. Door de ingewik-
kelde brij van rechten en plichten heen 
te komen is geen kleinigheid. Vandaar 
dat het toe te juichen is dat deze kinde-
ren, die niet allemaal gemotiveerd 
naar school gaan en ook niet met 
spanning zitten te wachten wat de le-
raar vandaag voor hen in petto heeft, 
toch op een aangepaste manier te we-
ten komen waar zij als volwassen 
mensen straks mee te maken zullen 
krijgen. Het zal toch niet eenvoudig 
voor hen zijn om nu al alles te door-
zien. Er moet een goed evenwicht 
blijven tussen de algemene en de 
praktijkvakken. 

Deze kinderen vragen ieder een ei-
gen benadering. De docent heeft hier 
geen eenvoudige taak. Hij zal de theo-
retische vakken voor de meeste kin-
deren zó moeten benaderen dat zij 
snel de link ontdekken met de praktijk 
De manier waarop die algemene vak-
ken gebracht worden, zal sterk meebe-
palend zijn voor de graad van motiva-
tie van de leerling. Voor het merendeel 
zijn het geen luister-kinderen, maar 
doe-kinderen. Zij verwerven kennis 
vanuit praktische situaties. 

Ik wil ervoor pleiten dat dit onder-
wijs herkenbaar blijft als beroepso-
riënterend. Vandaar dat ik nog eens 
extra wil benadrukken dat de veelsoor-
tigheid die wij binnen het LBO hebben, 
ook bewaard blijft. Door die veelsoor-
tigheid heeft juist ieder kind de beste 
kans om zijn unieke kunnen te ontwik-
kelen. De praktijk heeft uitgewezen dat 
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dit onderwijs een begin maakt om de 
leerling zo ver te brengen dat hij of zij 
goud in de vingers krijgt. 

Het is nog niet verdwenen, dat 
beeld: 'een beetje meewarig doen als 
ouders zeggen dat hun kind naar een 
vorm van LBO gaat'. Maar toch komt 
er meer waardering voor de praktisch 
gerichte intelligentie. Gelukkig, naar ik 
meen! De theoretische intelligentie 
kan in de volwassenenwereld niet zon-
der de praktijkmensen en omgekeerd! 

Deze kinderen behoeven individuele 
begeleiding van de docent. Het ant-
woord op de vragen 123 en 125 - waar 
ik blij mee ben - geeft aan dat de be-
windsman waarde hecht aan de meer 
persoonlijke aandacht voor deze kin-
deren. De groepsgrootte is namelijk 
sterk bepalend voor de mate waarin de 
leraar of lerares aandacht aan ieder 
kind kan geven. Met name denken wi j 
aan het ITO en het IHNO. Wij hopen 
dat de vaststelling van de leraar-lesfor-
mule van het LBO, na het grondig 
overleg tussen de Minister, het overleg-
orgaan en vooral ook het grondvlak 
uiteindelijk tot een gunstig resultaat 
zal leiden en in het bijzonder voor de 
kleinere en kleine scholen. Een ongun-
stig resultaat zou niet passen in het be-
leid dat de Minister voor ogen heeft, 
namelijk veel onderwijs voor veel kin-
deren, vooral voor kansarmen die 
veelal wonen op het dunbevolkte plat-
teland. Vandaar mijn zorg voor de klei-
nere school. 

Samenwerking en integratie van 
scholen is ook een onderwerp waar-
over ik zou spreken. Het samenwerken 
van scholen is toe te juichen als dit ge-
beurt in het belang van het kind; bo-
vendien blijven wi j de uitdrukkelijke 
voorwaarde uitspreken, dat deze sa-
menwerking gebeurt op vri jwil l ige ba-
sis. In het onderwijsverslag van het 
jaar 1975 komt men tot de conclusie 
dat de begaafdheidsgraad van de leer-
lingen die het LBO binnen stappen, 
daalt. Het AVO neemt veel leerlingen 
aan. Blijkt na enkele maanden dat het 
niet lukt in het AVO, dan worden deze 
kinderen verwezen naar de LTS of an-
dere vormen van het LBO. Zij voelen 
dit als een degradatie. 

Als deze LBO-onderwijsvormen in 
één samenwerkingsverband werken, 
gaat deze overgang haast geruisloos. 
De leerlingen blijven toch op dezelfde 
school! 

De emancipatiegedachte kan in deze 
schoolvormen ook gemakkelijker ge-
stalte krijgen. Andere positieve punten 
zijn: sociaal effect en keuze-uitstel. 
Kortom: Het stempel dat het LBO heeft 
- nog wel - van vergaarbak voor kin-

deren die elders niet meer aan bod 
kunnen komen, kan op deze manier 
weggewerkt worden. 

Wij wil len de initiatieven steunen als 
zij zich vanuit het veld aandienen, om-
dat de wet die mogelijkheid biedt. 
Toch roepen we niet bij ieder samen-
werkingsverschijnsel'Hoera! ! '. 

Wij hebben immers al gezegd er-
voor te wil len pleiten dat zo veel mo-
gelijk verschillende vormen van het 
LBO bewaard blijven. Samenwerking 
tussen LBO en MAVO komt ook voor. 

Als deze beide vormen van onder-
wijs het eerste of misschien de beide 
eerste leerjaren hun leerprogram gaan 
integreren, komt dan geen gevaar om 
de hoek kijken van niveauverlaging, 
met name voor het MAVO? Ik wil gaar-
ne de Minister uitnodigen om hier nog 
eens zijn mening over te geven. Des te 
meer wacht ik met spanning op zijn uit-
eenzetting, omdat in de memorie van 
toelichting op enkele plaatsen door de 
Minister wordt gesproken over dit as-
pect. Op blz. 60 bovenaan: 

'Het ligt daarom niet in de rede het 
aantal categoriale scholen uit te brei-
den'. 

Duidt dit niet op een vooruitlopen op 
een ontwikkeling waarover nog uit-
voerig overleg gaande is? Vandaar ook 
onze bezwaren om al te hard deze ont-
wikkeling van integratie en samenwer-
king te stimuleren. Enige vorm van di-
rigisme in deze richting wijzen we af. 
Door het opschroeven van bestaans-
normen en voorwaarden tot differenti-
atiemogelijkheden zouden kleine 
scholen in eikaars armen kunnen wor-
den gedreven. 

Nog even een praktisch punt. 
Uitvoering geven aan samenwer-

kingsvormen vraagt veel inzet van di-
recties en docenten. De Minister 
spreekt op blz. 56 van de memorie van 
toelichting 'over enige faciliteiten voor 
samenwerkingsscholen'. Zou deze zin 
vertaald kunnen worden in concrete 
zaken? In de praktijk blijkt dat in geval 
van samenwerken de éne directie min-
der taak-uren ter beschikking heeft dan 
directies van meerdere scholen. Bo-
vendien zullen voor de docenten bij-
scholingsfaciliteiten beschikbaar moe-
ten komen om deze mensen een bete-
re toerusting te geven voor hun ver-
nieuwingstaak. Wij weten dat hiermee 
een commissie belast is. Is de Minister 
bereid hierover iets naders mede te 
delen? 

Het examenbesluit LBO/LAVO 
vraagt ook onze aandacht. Dit examen-
besluit heeft nu één keer gefunctio-
neerd. Zou de Staatssecretaris bereid 
zijn een evaluatie te geven over de toe-
passing van genoemd besluit? 

De doorstromingsmogeli jkheden 
naar het MBO vanuit het hele LBO-sca-
la zijn met deze regeling, waarin de 
examens op verschillende niveaus uit-
gewerkt zijn, wel verbeterd. Maar toch 
is het nog maar de bovenlaag van het 
LBO die naar het MBO kan gaan. Mijn 
collega de heer Hermes zal hierop te-
rugkomen. 

Een groot manco bij dit examenbe-
sluit is wel, dat er tot nu toe geen duide-
lijkheid bestaat over de inhoud van het 
examenprogramma voor het C-ni-
veau. De onrust hierover in den lande 
is dan ook terecht. Men moet nog een 
jaar met deze onzekerheid werken; al-
les ten koste van de leerling. 

In een schrijven van de commissie 
regionaal eindexamen Z.W.-Neder-
land gericht aan de Staatssecretaris, 
staat de hele problematiek duidelijk op 
een rij. Het is natuurlijk ook een vreenv 
de gewaarwording voor scholen, als 
een voorstel van een examenprogram 
C-niveau na hard werken terugge-
stuurd wordt met de boodschap: 'af-
gekeurd'. De scholen waren ertoe uit-
genodigd om zelf aan het C-niveau in-
houd te geven. 

Gedurende het weekend bereikte 
mij het heuglijke nieuws, dat de goed-
keuring verleend is onder restrictie, 
dat zij alleen voor dit jaar geldt. Wil de 
Staatssecretaris nog enige duidelijk-
heid verschaffen over deze gang van 
zaken? 

Dat is nu een voorbeeld waardoor 
de onrust echt niet weggenomen 
wordt. 

De begroting 1977 van Onderwijs 
laat niet veel mogelijkheden tot ver-
nieuwingen, waar wi j met zijn allen 
toch steeds de mond vol van hebben. 
Erger nog, ook het onderwijs moet on-
der het mes van de bezuinigingen 
door. Daar is niets aan te doen. Maar 
juist nu moet het beleid heel secuur en 
weloverwogen vastgesteld worden. 

Het LBO is een dure vorm van on-
derwijs, omdat de gebouwen qua in-
richting en omvang aangepast moeten 
zijn om er deugdelijk te leren omgaan 
met machines. Daarbij komt de dure 
post van materialen. Het hoeft geen 
betoog dat alle prijzen en ook de b.t.w. 
sterk gestegen zijn in vergelijking met 
enkele jaren terug. Bovendien zijn de 
indices sterk in aantal toegenomen. En 
toch is nu voor de tweede keer geen 
verruiming gegeven in de exploitatie-
post. Deze scholen moeten nu wel zo 
ongeveer kunnen toveren om niet in 
de rode cijfers te komen. Natuurlijk 
moet er zuinig met energie en brand-
stof omgesprongen worden. Maar is 
de grens niet haast overschreden? Ko-
men de praktijkvakken niet in de knel? 
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Het zijn juist weer deze kinderen die 
dreigen het kind van de rekening te 
worden. Komt de school door deze be-
perking noodgedwongen niet in de 
verleiding om de tekorten van de ma-
terialenpost te verwerken in de ouder-
bijdrage? Juist deze gezinnen kunnen 
en mogen niet te zwaar belast worden. 
Dit onderwijs moet kosteloos blijven. 

Hoe ziet de bewindsman dit voor de 
toekomst? Kan de Staatssecretaris toe-
zeggen dat dit geen herhaling zal heb-
ben? 

Het zou aan te bevelen zijn, en wi j 
vragen hierom, dat de criteria om tot 
een duidelijke differentiatie in het vast-
stellen van de vergoedingsnormen te 
komen, met de hoogten van de toege-
kende normen op een rijtje te zetten. In 
een t i jd, dat men de uiterste zuinigheid 
moet betrachten is het zaak dat men 
de juiste aantallen leerlingen kan laten 
meetellen. 

Het AVO en MAVO neemt in het be-
gin van het schooljaar veel leerlingen 
aan. De schoolkeuze blijkt dan wel 
eens minder goed geweest te zijn. Zij 
gaan dan na drie a vier maanden naar 
het LBO. Zou U wil len overwegen het 
LBO de gelegenheid te geven nog een 
tweede opgave leerlingen te kunnen 
doen, om daardoor voor een aanvul-
ling op de exploitatievergoeding in 
aanmerking te komen? Hoe denkt de 
Staatssecretaris hierover? 

Daarnaast zijn er postieve punten: 
de contributie-kostenvergoeding is op-
getrokken, de administratiekostenver-
goeding voor EAO en LAVO is ver-
ruimd. Toch komt het voor dat een 
school van 300 leerlingen geen midde-
len heeft om een typiste in de laagste 
rang aan te stellen. Deze post zou dus 
wel wat meer kunnen gebruiken. Mo-
gen wij erop rekenen dat deze verho-
ging volgend jaar voortgezet wordt? 

Het zal ongetwijfeld de coördinatie 
van het LBO en het MBO ten goede ko-
men nu op het departement een reor-
ganisatie heeft plaatsgehad en boven-
dien de inspectie is samengevoegd. In 
deze overgangsperiode bestaat nog 
wel enige onduidelijkheid over de op-
zet en de uitvoering. Dit vraagt natuur-
lijk ti jd en overleg binnen deze secto-
ren op het departement. Hoe ver is de-
ze operatie? 

Nog even doorgaande op het depar-
tement, het werkterrein van onze ver-
antwoordelijke mensen voor het on-
derwijs, doet bij mij de vraag rijzen: 
Wanneer is de grens van de steeds 
verdergaande groei van het departe-
ment bereikt? Het departement drukt 
vrij zwaar op de totale begroting. Na-
tuurlijk moet er veel werk verzet wor-

den en moeten er deskundige mensen 
aangetrokken worden, maar mijn 
vraag is uit bezorgdheid gesteld. De 
scholen moeten efficiënt en met over-
leg te werk gaan. Zij worden ook ge-
maand tot het stellen van prioriteiten! 
Misschien is het niet ten overvloede 
aan het departement ook gericht. 

De INAS-opleiding moet nog even 
voor het voetlicht. Het middelbaar 
beroepsonderwijs is volop in bespre-
king. In deze tijd heeft de INAS-oplei-
ding te maken met een overgangspro-
bleem. De leerprogramma's zijn on-
duidelijk. De scholen moeten het zelf 
uitzoeken, maar daarbij zijn de finan-
ciële middelen om aan deze hen toe-
vertrouwde vrijheden te werken niet 
toereikend. In de praktijk blijkt dat leer-
lingen die in hun studietijd meer dan 
een halfjaar stage moeten maken - dit 
is een heel praktisch p u n t - , net niet 
aan het benodigde aantal wekelijkse 
lesuren toekomen om in aanmerking 
te komen voor studie-toelagen. Dit 
komt bij de INAS-opleiding voor, maar 
ook nog bij enkele andere opleidingen 
in de verzorgende sector. Een al te 
strakke getalsnorm kan deze leerlin-
gen wel eens in een minder aangena-
me situatie brengen. Het zijn juist ook 
dikwijls kinderen uit financieel zwakke-
re milieus. Tegelijk met de bespreking 
van het totale stage-beleid kan hier 
wel dieper op ingegaan worden, maar 
dit acute geval zou wellicht nu al eens 
even onder de loep genomen kunnen 
worden. Ik geef dit graag aan de 
Staatssecretaris ter overweging. 

De INAS is een belangrijke schakel, 
met name voor de leerlingen uit het 
LHNO. Het biedt hun een reële door-
stromingsmogelijkheid naar de sector 
van de verzorgende beroepen. Of hun 
ook een kans geboden wordt via deze 
school naar de welzijnssector te ko-
men is nog een open vraag op dit mo-
ment naar ik meen. Misschien kan ik 
de bewindsman uitnodigen er al even 
op in te gaan. Het zal vele leerlingen en 
scholen interesseren hoe de Staats-
secretaris hierover denkt. De naam ' in-
terim algemene schakelklas' geeft ei-
genlijk toch wel meer mogelijkheden 
aan! Hoe staat het met de financiële 
middelen voor de werkgroep 'INAS-
nieuwe stijl ' en voor de projecten? 

Een volgend onderwerp dat ik zal 
bespreken is de ouderparticipatie. Sa-
menspel tussen gezin en school is 
noodzakelijk voor een gezonde ontwik-
keling van het kind. Ouders die niet 
vertrouwd zijn met de denkwereld, de 
taal en de cultuur van het onderwijs, 
spreken niet gemakkelijk met hun kin-
deren over alles wat er op school ge-
beurt. Directe betrokkenheid van de 

ouders is nodig om de kwaliteit van 
het onderwijs optimaal te doen zijn. 
Deze theorie is bij monde van de Mi-
nister, met veel mooiere woorden, bij 
vele gelegenheden al naar voren ge-
bracht. 

Er zijn ouderverenigingen naar ei-
gen inzicht georganiseerd en werk-
zaam. Deze zouden veel kunnen doen 
aan bijscholing van ouders omtrent de 
vernieuwingen binnen het onderwijs. 
Pas als iemand weet wat er omgaat in 
het onderwijs, wordt hij of zij geboeid 
en kan inderdaad dan pas werkelijk 
meepraten op een niveau waar beslis-
singen genomen worden. 

Wij gaan ervan uit dat het onderwijs 
aan de ouders toe behoort. Het moet 
dan ook aan de ouders mogelijk ge-
maakt worden om volledig op de 
hoogte te komen en te blijven van alles 
wat er binnen het onderwijs gebeurt. 
Er is wel eens een enkele financiële te-
gemoetkoming geweest bij het hou-
den van een enquête, maar verder 
niet, ofschoon wi j dit al eens eerder 
hebben aangehoord. 

Is de Minister met ons van mening, 
dat het goed zou zijn als iemand op het 
departement van Onderwijs en Weten-
schappen dit aspect van het onderwijs 
ging behartigen? 

Als landelijke of andere centraal ge-
organiseerde ouderverenigingen con-
crete projecten aanbieden, bijvoor-
beeld in de vorm van kadercursussen, 
kan dan opfinanciële hulp gerekend 
worden? Deze vraag is aan de bewinds-
man gericht. 

Deze ondersteunende taak binnen 
het onderwijs behoort tot de bevoegd-
heid van de verantwoordelijke 
besturen c.q. de ouders! De overheid 
kan voorwaarden scheppend, in de 
vorm van een financiële ondersteu-
ning, optreden. Opvallend is wel, dat 
in de memorie van toelichting heel 
weinig over de ouders en over het ge-
zin gesproken wordt. Toch zal het pro-
bleem van de achterstand niet los ge-
zien kunnen worden van het gezin en 
de opvoeders van het kind! 

Vandaar ook is het gezin een onmis-
bare schakel om succes te hebben met 
deze doelstelling van het onderwijs. 
Het is dan ook geen luxe om binnen de 
begroting nog te zoeken naar moge-
lijkheden om aangediende projecten 
mee te financieren, waardoor ouders 
hun achterstand inhalen. Dan is er 
meer kans aanwezig dat hun kind ook 
een stuk achterstand inhaalt. Mis-
schien is er een mogelijkheid te vinden 
in de nabije toekomst als er een duide-
lijk beleid komt over onderwijs en bij-
scholingsmogelijkheden voor volwas-
senen. Mevrouw Kraaijeveld heeft 
daarover uitvoerig gesproken. 
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Mij rest nu nog één onderwerp, na-

melijk de scholenbouw. Inkrimping 
van de begrotingspost geeft vertra-
ging in de uitvoering van de voorge-
stelde planning. Ik hoef niet nader aan 
te duiden waarop ik doel. Het tussen-
schuiven van nieuwe aanvragen kan 
noodzakelijk zijn in het kader van ver-
nieuwingen of bij projecten, maar dat 
moet dan wel in alle openheid gebeu-
ren en de beslissingen daarover moe-
ten wel via de adviserende lichamen 
lopen. 

Er komt niet veel, om niet te zeggen 
niets terecht van de mooie plannen op 
korte termijn en de plannen op lange 
termijn. Er is, pas in december 1976, 
een handboek uitgegeven over Bouw-
zaken Voortgezet Onderwijs, dat naar 
alle betreffende scholen en gemeente-
besturen is gestuurd. Op deze manier 
heeft dat echter weinig effect. 

Gezien het antwoord opvraag 164 
zal de Staatssecretaris niet met mij 
eens zijn dat de behandelingsprocedu-
re van een aanvrage wat lang duurt. 
Kan niet gezocht worden naar een 
snellere werkwijze? Dikwijls moeten 
plannen meerdere malen heen en 
weer worden gezonden om kleine wi j-
zigingen aan te brengen of om meer 
informatie toe te voegen. Wellicht zou 
ook door gebruik te maken van een ze-
kere uniformiteit - via zogenaamde 
bouwstromen, maar dan wel op basis 
van vri jwil l igheid - een snellere afwer-
king bereikt kunnen worden. Het be-
zwaar van een te saaie seriebouw van 
scholen, dat misschien aanwezig is, 
hoeft er natuurlijk niet te zijn. 

Hier dreigt toch wel een ernstige 
aanval op de kwaliteit van ons onder-
wijs. Wat wij aan de ene kant winnen 
met het uitdenken van vele soorten 
vernieuwingen en veranderingen aan 
moderne structuren, kunnen wij straks 
niet waarmaken in de uitvoering door 
gebrek aan lokaliteiten. Zuinigheid kan 
hier misschien bedriegen. Bezuinigin-
gen op de bouwpost van deze begro-
ting werken - ik zeg het nog eens - de 
werkloosheid in de hand. 

Het stuwmeer van werkgelegen-
heidsobjecten is niet leeg, maar toch 
zouden urgentiegevallen van scholen-
bouw ook misschien door de advise-
rende centrale commissies als hoog-
ste urgentiegeval(len) gezien kunnen 
worden. Wellicht kunnen juist gebie-
den, waar hoge werkloosheid heerst, 
voorrang hebben. Ik denk aan het 
Noorden, het Zuiden en Zuidoost-
Drenthe. Er is bijvoorbeeld een aan-
vraag voor een MAVO-school in Em-
men - het zal de Staatssecretaris be-
kend zijn - die op dit moment zeer te-

leurgesteld is. Het zou een prachtige 
gelegenheid zijn om in positieve zin 
mee te werken aan de werkgelegen-
heid. Overleg met de Minister van So-
ciale Zaken zou hier wel urgent zijn. 
Het balanceren op deze wip bij de 
scholenbouw is gevaarlijk, zowel voor 
het onderwijs als voor de begrotingen 
voor de komende jaren. Hoe denkt de 
bewindsman dit probleem tot een op-
lossing te brengen? Het gat wordt hier 
natuurlijk steeds groter en dat gaat vrij 
snel. Scholen willen zekerheid en vra-
gen om hun rechten, als zij toezeggin-
gen zwart op wit hebben. Is de Staats-
secretaris te optimistisch geweest 
over de budgettaire middelen? Of is de 
uitvoeringsgraad van de in uitvoering 
gegeven projecten tegengevallen? 
Stonden er dus te veel plannen op de 
lijst van uitvoering? Wij willen graag 
een uitvoerig antwoord op al deze vra-
gen. 

Het is toch wel een moeilijk te verte-
ren zaak te ontdekken, dat de bezuini-
gingen juist in de bouwsector van het 
onderwijs moeten vallen. Twee jaar 
geleden is zo veel energie en tijd be-
steed aan het scholenbouwplan. Is dat 
plan gemaakt om het naast ons neer te 
leggen? Dat is niet onze bedoeling. 

Door twee keer rigoreus het mes te 
zetten in de post voor de scholenbouw 
wordt weer de benarde situatie van 
1974 opgeroepen. Erger nog, de chaos 
dreigt omdat de planning niet functio-
neert. De middelen die besteed wor-
den dreigen daarte komen waar men 
echt nog niet het ergste toe was aan 
verbouwing of vernieuwing. 

Er is een adviescommissie-bouwza-
ken ingesteld, waarin de meest betrok-
kenen vertegenwoordigd zijn. Deze ad-
viescommissie maakt bij de opstelling 
van haar advies aan de Staatssecre-
taris gebruik van objectieve criteria, 
geformuleerd door de werkgroep 
VUC. Er is een coördinatie gelegd tus-
sen de Directie Bouwzaken Onderwijs 
en het Adviescentrum van de Rijksge-
bouwendienst. 

Als dan echter om al deze mensen 
heen wordt gelopen en hier en daar, 
misschien via relaties, min of meer 
door toeval bevoegde besturen be-
paalde projecten een toezegging krij-
gen waardoor zij aan het werk kunnen 
gaan, dan is er echt niet meer sprake 
van een duidelijke lijn. 

Er wordt ook gesproken over meer-
voudig gebruik van lokalen-'multifunc-
tioneel gebruik'. Het is een goede zaak 
om hier ook meer uitvoering aan te ge-
ven. Hoe staat het met het overleg in 
deze tussen de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen en de bewindsman 
van CRM? Gemeentebesturen en be-

voegde gezagen van scholen of andere 
instellingen zullen méér bereidheid 
moeten tonen om eikaars gebouwen te 
gebruiken! Met overleg is er veel te be-
reiken. 

Het is jammer te moeten constate-
ren dat de vreugde over het goede 
plan wat wi j meenden te hebben om-
trent het bouwen van de benodigde 
scholen en lokalen niet erg lang ge-
duurd heeft, feitelijk maar één jaar! 

D 
De heer1 Hermes (KVP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks de bezuinigingen 
en ondanks de beleidsombuigingen 
zitter er heus nog wel aantrekkelijke 
punten in deze begroting van Onder-
wijs en Wetenschappen voor 1977, zo-
als verbetering van de vergoedingsre-
geling voor administratiekosten bij LA-
VO, LEAO en MEAO, de leerlingen-
schaalverlaging voor kleuter- en basis-
onderwijs, verdergaande maatrege-
len voor taakverlichting en uitbreiding 
van het stimuleringsbeleid. Daarvoor 
is waardering zeer zeker op haar 
plaats. 

In het kader van het financiële beleid 
is er echter in de verzorgingsstructuur 
een ontwikkeling gaande, die om een 
kritische beschouwing vraagt. De 
meerjarenramingen geven ons daar-
van een duidelijk beeld. 

De landelijke dienstverlende institu-
ten, zoals SLO, SVO en CITO, vallen 
vanwege de sterke groei daarbij het 
eerst in het oog: 

SVO: in 1973 nog 9 min., in 1977 15 
min., 

in 1981 19 min.; dat is tweemaal zo-
veel als in 1973. 

CITO: in 1973 nog 4 min., in 1977 12 
min., 

in 1981 20 min.; dat is een vervijf-
voudiging ten opzichte van 1973. 

SLO: in 1973 nog 3,5 min., in 1977 24 
min., 

in 1981 30 min., dat is ten opzichte 
van 1973 bijna tienmaal zoveel. 

De sector begeleiding wordt daaren-
tegen minder gunstig bedeeld. Welis-
waar wordt de subsidiëring van de 
schoolbegeleidingsdiensten sterk ver-
hoogd (van 5 min. in 1973, via 36 min. 
in 1977, naar 53 min. in 1981), maar dit 
is zonder meer het gevolg van een be-
tere subsidieregeling, waardoor het 
Rijk meer en de gemeenten minder aan 
de schoolbegeleidingsdiensten gaan 
bijdragen. Juist bij de LPC's is de on-
derwaardering voor de begeleidings-
sector het meest opvallend. De subsi-
diëring van de LPC's was in 1973 11 
min., in 1977 19 min. en in 1981 23 
min.; dat is net het dubbele van 1973. 
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Waarom zo'n aandacht voor de centra-
Ie organen en niet voor de directe on-
dersteuning? 

MinisterVan Kemenade: Dat is toch 
maar een rekensom die wordt ge-
maakt. Het hangt af van het startni-
veau. 

De heer Hermes (KVP): Natuurlijk, dat 
geef ik toe. 

Dat betekent eerder een bevordering 
van het verticale systeem, terwij l wij 
juist bij de behandeling van de struc-
tuurnota hadden afgesproken dat een 
echelonsgewijs systeem, een horizon-
taal model, waarbij de begeleidingsor-
ganen als schakel zouden fungeren, 
verre te prefereren viel en ook bevor-
derd zou worden. 

Onderzoek, leerplanontwikkeling, 
toetsontwikkeling en dergelijke dienen 
voor het onderwijs zoveel mogelijk 
geïntegreerd behandeld te worden. 
Die integrale benadering kan alleen 
door begeleidingsorganen vervuld 
worden, die zich als schakel bevinden 
tussen de centrale instituten en het on-
dèrwijsveld. Bij versterking, uitbrei-
ding of verdere ontwikkeling van de 
centrale instituten dienen de begelei-
dingsorganen gelijke of nagenoeg ge-
lijke tred te kunnen houden. Het ziet er 
naar uit dat dit nu net niet zal geschie-
den. 

Dat betekent niet alleen, dat te zijner 
ti jd diverse zaken bij het onderwijsveld 
onsamenhangend zullen overkomen, 
maar het bevordert bovendien de 
technocratie, omdat de wisselwerking 
van het onderwijsveld naar de centrale 
instituten nauwelijks meer zal plaats-
vinden. 

Ook binnen de sector van de bege-
leiding is de zaak niet geheel even-
wichtig. Er wordt wel ruim aandacht 
geschonken aan de begeleiding via de 
schoolbegeleidingsdiensten, maar 
niet via de landelijke pedagogische 
centra. Niet alleen door een betere 
subsidieregeling, maar ook door het 
stimuleringsbeleid en de experimen-
ten gaan er nogal wat extra middelen 
voor de begeleiding naar de schoolbe-
geleidingsdiensten. 

Maar betekent dat dan, omdat de 
schoolbegeleidingsdiensten praktisch 
alleen het kleuter- en basisonderwijs 
begeleiden, dat de Minister het buiten-
gewoon onderwijs en het voortgezet 
onderwijs geen begeleiding wi l geven, 
want die laat hij dan in de kou staan? 

Bovendien dienen we ons nog te be-
denken dat de landelijke pedagogische 
centra ook tot taak hebben: 

a. de ondersteuning van de school-
begeleidingsdiensten: 

b. specifieke taak met betrekking tot 
de indentiteit en levensbeschouwelijk 
heid. 

Als de landelijke pedagogische een-
tra in het kader van de groei van de 
verzorgingsstructuur hun positie niet 
kunnen behouden - dit betekent, dat 
zij niet bevroren kunnen worden; zo 
moeten de bedragen, zoals zij in de 
meerjarenraming zijn opgenomen, wor-
den uitgelegd - , zullen zij aan beteke-
nis inboeten. De schoolbegeleidings-
diensten van verschillende grote ste-
den zijn inmiddels al groter dan de lan-
delijke pedagogische centra. De on-
dersteuningsrelatie met de schoolbe-
geleidingsdiensten dreigt voor de lan-
delijke pedagogische centra verloren 
te gaan, omdat men de nodige man-
kracht mist om deze taak naar behoren 
te kunnen vervullen. Daardoor ont-
staat er vanuit de schoolbegeleidings-
diensten steeds meer druk om te be-
werkstelligen dat het werkverband van 
de plaatselijke regionale onderwijsbe-
geleidingsdiensten deze begeleiding 
zelf ter hand gaat nemen. Het risico dat 
het werkverband van de plaatselijke re-
gionale onderwijsbegeleidingsdiensten 
een vierde landelijk pedagogisch cen-
trum gaat worden is dan levensgroot. 
Tegen een dergelijke ontwikkeling zou-
den wi j onoverkomelijke bezwaren heb-
ben. 

Omdat ook andere tendensen in een 
dergelijke richting wijzen, is het alleen 
maar bittere noodzaak dat wi j nu reeds 
laten blijken, dat een dergelijk vierde 
landelijk pedagogisch centrum voor 
ons niet acceptabel zal zijn. 

MinisterVan Kemenade: Ook als zij 
het zelf willen? Of heeft u alleen be-
zwaar tegen subsidiëring van de nati-
onale overheid? Ik zeg niet, dat ik er-
voor of ertegen ben, maar 

De heer Hermes (KVP): Ik blijf van me-
ning, dat zij met overheidsgeld wer-
ken. 

Minister Van Kemenade: Het zijn de 
gemeenten die subsidiëren. 

De heer Hermes (KVP): Ik zou geen 
moeite hebben met een vierde lande-
lijk pedagogisch centrum als dit op 
grond van denominatie nodig was 
voor een levensbeschouwelijke rich-
t ing. Als overkoepeling van de school-
begeleidingsdiensten zou het geen 
juiste zaak zijn. 

Minister Van Kemenade: Als de ge-
meenten dit nu doen met de gelden 
van het gemeentefonds? 

De heer Hermes (KVP): Het blijft toch 
overheidsgeld? 

Minister Van Kemenade: Jawel, maar 
er is toch een zekere autonomie in de 
besteding van de gelden van het ge-
meentefonds? 

De heer Hermes (KVP): Ik heb ook het 
idee, dat de gemeenten op dit terrein 
geen landelijke taken moeten vervul-
len, omdat zij dan op een gegeven mo-
ment vreemd uitkomen. 

Onder de gegeven omstandigheden 
lijk het ons alleszins aanbevelenswaar-
dig niet alleen het bedrag dat voor het 
CIO geraamd is over te boeken naar de 
landelijke pedagogische centra, maar 
ook de begrotingspost van de landelij-
ke pedagogische centra nader te bekij-
ken. 

Overigens rijzen bij het geraamde 
bedrag van f 1 000 000 voor het CIO 
toch wel enkele vragen. Hoe komt het, 
dat onder deze post is geraamd 
f 300 000 voor onderzoek naar de her-
komst van leerlingen bij het voortgezet 
onderwijs? Hoort zoiets niet onder het 
Onderwijsplanbureau thuis? Waarom 
dan na de toelichting en de nota naar 
aanleiding van het verslag geen nota 
van wijziging? 

Wat betekent overigens in diezelfde 
toelichting: 'coördinatie centrale werk-
groepen: f 200 000'? Heeft dat wel iets 
met dat informatiepunt te maken? 

Wat de landelijke pedagogische een-
tra betreft zouden wi j er bij de Minister 
op wil len aandringen zich nog eens 
naderte willen bezinnen opde verde-
ling van de gelden over de meerjaren-
ramingen met betrekking tot de ver-
zorgingsstructuur. Daarvoor zijn twee 
aanknopingspunten: 

a. de binnenkort te verwachten 
nieuwe 3-jarenplannen van de landelij-
ke pedagogische centra en 

b. de aangekondigde nieuwe subsi-
dieregeling voor de landelijke pedago-
gische centra. 

Is de Minister bereid de subsidiere-
geling van de landelijke pedagogische 
centra in de komende jaren open te 
houden, zodat een en ander in een la-
ter stadium nog eens beoordeeld kan 
worden, mede aan de hand van de dan 
ingediende plannen van de landelijke 
pedagogische centra? 

Met betrekking tot de schoolbegelei-
dingsdiensten willen wi j niet vooruit-
lopen op de discussie, die verwacht 
mag worden bij het aan de orde ko-
men van de toegezegde bekostigings-
beschikking. Een tweetal kanttekenin-
gen zijn echter niet te vermijden. 

In hoeverre is het mogelijk de dis-
cussie nog reëel open te houden met 
betrekking tot de vraag, of de school-
begeleidingsdiensten ook de begelei-
ding van het voortgezet onderwijs tot 
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hun taak moeten kunnen rekenen? Wij 
hechten er nogal aan om juist de des-
kundigheid binnen de school te ver-
sterken en te vergroten. Uitgerekend 
bij het voortgezet onderwijs, mede 
vanwege de stafformatie, zijn de mo-
gelijkheden daartoe zeker aanwezig. 
Hierdoor kan begeleiding door de 
SBD's achterwege blijven en kan de 
nog nodige specifieke begeleiding 
eventueel door de LPC's verzorgd wor-
den. 

Wanneer kan hierover een beslis-
sing genomen worden? Bij de behan-
deling van de bekostigingsbeschik-
king? Wij vrezen, dat, als op dat punt 
niet spoedig een duidelijk standpunt 
wordt ingenomen, de vrijkomende 
gelden door de nieuwe subsidierege-
ling van het Rijk aangewend zullen 
gaan worden door de gemeenten voor 
het voortgezet onderwijs, waardoor 
een betere regeling van de begelei-
ding van het voortgezet onderwijs 
wordt doorkruist, zo niet onmogelijk 
gemaakt. 

Minister Van Kemenade: Ik zie uw pro-
bleem wel, maar ik zie niet in hoe de 
Kamer, respectievelijk de Minister 
daarover zou kunnen beslissen, want 
bij de schoolbegeleidingsdiensten 
gaat het nog steeds voor 80% om gel-
den, die door de gemeenten worden 
gefinancierd. Ik zie niet in welke beslis-
singsprocedure u voor ogen staat. 

De heer Hermes (KVP): Wellicht zal het 
via een wettelijke regeling moeten ge-
beuren. De zaken kunnen dan zo wor-
den geregeld, dat het alleen via be-
paalde kaders kan verlopen. 

Minister Van Kemenade: Dan heb je 
waarschijnlijk ook 100% subsidiëring. 

De heer Hermes (KVP): Dat hoeft niet. 
Er zijn mogelijkheden denkbaar, ook 
wettelijk, waarbij je de lagere overhe-
den inschakelt. Ik vraag mij af of wi j op 
dit punt niet een bepaald beleid moe-
ten voeren. Als wi j dit zaakje niet op de 
een of andere manier regelen, geloof 
ik dat het in de toekomst niet meer te 
regelen valt, omdat het dan al door an-
deren is gedaan. 

Overigens is het ons een raadsel, 
mijnheer de Voorzitter, hoe de Minis-
ter aan het bedrag van f 70 min. komt, 
dat in Nederland in totaal zou worden 
uitgegeven aan schoolbegeleiding 
(antwoord 60 in de nota naaraanlei-
ding van het verslag). Een vuistregel 
van f 10 per inwoner - en er zijn 
schoolbegeleidingsdiensten waar de 
kosten hoger liggen - maakt ons reeds 
duidelijk dat het bedrag eerder rond 
f 140 min. ligt. Trouwens als de Minis-

ter naar aanleiding van vraag 62 ant-
woordt dat de gezamenlijke SBD's cir-
ca 2000 medewerkers in dienst heb-
ben, dan wijst een eenvoudig reken-
sommetje - gemiddelde kosten per 
medewerker f 80.000 - uit dat het be-
drag rond f 160 min. zou liggen. Het 
genoemde bedrag van f 70 min. raakt 
kant noch wal. Ik hoop dat de Minister 
zijn beleid onder andere met betrek-
king tot de bekostigingsbeschikking 
niet op dit soort gegevens baseert. 

Ten slotte zouden wij ten aanzien 
van de verzorgingsstructuur het op 
prijs stellen een duidelijker standpunt 
en oordeel van de Minister te verne-
men over het onderzoek dan in de me-
morie van toelichting te vinden was. 
Op de bladzijden 38 en 40 van de me-
morie van toelichting worden wel en-
kele fraaie zinnen aan het onderzoek 
gewijd, ook aan een tweetal rapporten, 
maar de mening en het oordeel van de 
Minister zijn ver te zoeken. Als het met 
het onderzoek (incl. ontwikkeling) niet 
100% goed zit, wat vindt de Minister 
dan niet goed en waarom? Kan hij de 
analyse van de verkenningscommissie 
onderschrijven en hoe denkt hij over 
het rapport 'Programmering van on-
derwijsonderzoek'? 

Met betrekking tot het kleuter-basis-
onderwijs is het vaststellen van de 
bedragen voor de exploitatievergoe-
dingen van het kleuteronderwijs het 
frappantst. De Minister heeft in de af-
gelopen jaren de vergoedingen voor 
het kleuteronderwijs aanzienlijk verbe-
terd. In drie fasen zijn de vergoedings-
bedragen structureel - en de Minister 
heeft dat niet onder stoelen of banken 
gestoken - verbeterd. Daarmee was de 
ontstane achterstand nog niet geheel 
weggewerkt, hetgeen voor mij aanlei-
ding was om bij de vorige begrotings-
behandeling te vragen naar een 4e fa-
se voor structurele verbetering. Ik heb 
mijn zin gekregen. Er is nu inderdaad 
een vierde structurele fase gekomen, 
maar niet van verbetering. Hetgeen nu 
is voorgesteld is een structurele ver-
slechtering. Het bedrag per lokaal 
stijgt nog geen 2,5%, en het bedrag 
per kleuter nog geen 3%. De Minister 
breekt hiermee zijn eigen beleid weer 
af. 

Het antwoord op vraag 87 is ove-
rigens nauwelijks acceptabel; hetgeen 
hier wordt aangehaald kan hoogstens 
gelden als verklaring, maar iedereen 
en ook de Minister weet dat de werke-
lijke oorzaken voor de lage vergoedin-
gen voor het kleuteronderwijs elders 
gezocht dienen te worden. Daarvoor 
zijn er immers teveel rapporten en ad-
viezen van de Raad voor de Gemeen-
tefinanciën. Overigens blijven wi j van 

mening, dat het alleszins billijk is, dat 
de gemeenten die géén openbaar 
kleuteronderwijs in stand houden, de 
vrijheid krijgen om, indien zij dat zelf 
wensen, aanvullende subsidie te ver-
strekken aan de bijzondere kleuterscho-
len. Wettelijke beletselen hiertoe die-
nen dan ook te worden weggenomen. 

De taakverlichting of taakrealisatie 
van de hoofden van scholen is een van 
de pluspunten van het beleid van de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, maar hoe denkt de Minister 
eigenlijk over enige taakverlichting 
voor de hoofden van zeer kleine scho-
len? Hebben die geen taakverlichting 
nodig? Als ik nu hoor, dat het in de be-
doeling zou liggen om detaakverlich-
ting voor de achtmansscholen uit te 
breiden van 3 naar 4 schooltijden per 
week, dan frons ik toch wel even mijn 
wenkbrauwen, en vraag mij af of deze 
capaciteit ook niet zou kunnen worden 
benut om de driemansscholen, die 
momenteel geen enkele schooltijd 
taakverlichting krijgen te helpen. Wel-
ke motieven spelen hierin nu een rol? 

Is het overigens juist dat er gedacht 
wordt aan experimenten met taakreali 
satie-gelden voor het invoeren van 
een onderwijsassistent? Zou er niet 
eerder behoefte zijn aan experimenten 
met huishoudelijke of administratieve 
hulp? 

Ook met betrekking tot de leerlin-
genschaalverlaging bestaat er bij ons 
waardering, al word je dan wel eens 
voor verrassingen geplaatst. Op welke 
wijze wordt nu de verlaging van de 
leerlingenschaal bij het kleuteronder-
wijs met 1 punt, ingaande 1 augustus 
1977, zoals door de Minister medege-
deeld op de jaarvergadering van de 
KOV, gefinancierd? Waarom is daar-
voor geen nota van wijzigingen ver-
schenen? Moet het parlement hier dan 
niet over beslissen? 

Een verdergaande verlaging van de 
leerlingenschaal is nog in de meerja-
renramingen opgenomen. Zijn er nog 
mogelijkheden en zijn er nog andere 
jaarvergaderingen te verwachten, dat 
die ook naar voren worden gehaald? 

Minister Van Kemenade: Ik geloof, dat 
die al allemaal zijn gehouden, mijn-
heer de Voorzitter. 

De heer Hermes (KVP): Mijnheer de 
Voorzitter! Als er nog mogelijkheden 
zijn, zou dit een goede zaak zijn in de 
strijd tegen de werkloosheid. Vandaar 
de vraag, vraag of de Regering nog 
plannen heeft om gelden uit te trekken 
voor de bestrijding van de werkloos-
heid, waarbij een dergelijke verschui-
ving van de leerlingenschaalverlaging 
kan worden meegenomen? 
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In dit verband is het belangrijk om 
stil te staan bij de grote aantallen afge-
studeerden, die in de toekomst van de 
opleidingsscholen verwacht kunnen 
worden, die geen aanstelling als leer-
kracht zullen kunnen krijgen. Wordt er 
hierover nu wel voldoende voorlich-
t ing gegeven? Er verschijnt van 'On-
derwijs' heel wat voorlichting, maar 
omtrent dit punt heb ik nauwelijks iets 
gezien. Zou hier toch niet meer aan ge-
daan moeten worden? 

Overigens is het opvallend en ook 
verheugend, dat de bijzondere peda-
gogische academies en opleidings-
scholen voor kleuterleidsters zich wel 
degelijk houden aan de oorspronkelij-
ke richtli jn, niet méér studenten aan te 
nemen, dan tot het aantal dat ook in 
voorgaande jaren was toegelaten; zie 
het antwoord op vraag 156. Geeft de-
ze informatie nog aanleiding voor de 
Minister om daarmee in zijn beleid re-
kening te houden? 

Het is een goede zaak, dat eindelijk 
het rapport-randvoo.rzieningen buiten-
gewoon onderwijs is verschenen. Hoe-
wel voor de invoering van het plan 
wetswijziging nodig is en uit dien 
hoofde het parlement dus geconfron-
teerd kan worden met de inhoud van 
het rapport, rijst toch de vraag of het 
niet verstandig is, dat de Minister op 
korte termijn overleg pleegt met de 
vaste Kamercommissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen over de inhoud van 
dit rapport. Wellicht is een aantal punten 
op korte termijn te realiseren, zónder 
wetswijziging. Wij zijn van oordeel, dat 
dit voor een enkel punt dringend nood-
zakelijk is. Trouwens, de Regering 
spreekt óók over fasering. Nader over-
leg over welke fasering is dan ook niet 
overbodig, terwijl ook bedacht dient te 
worden, dat het niet alleen gaat om 
technische problemen, maar ook om in-
houdelijke; bijvoorbeeld, hoe men 
denkt over sommige disciplines: 

- fysiotherapie alleen bij lichamelijk 
gebrekkigen; 

- de arts ook psychiatrisch ge-
schoold; 

- een aparte orthopedagoog of o<-
thodidacticus; 

- in hoeverre maatschappelijk 
werk? 

Daarnaast zijn het het bekostigings-
model en de relatie met de Nota speci-
aal onderwijs en de Nota schoolbege-
leiding aspecten, die een afzonderlijk 
overleg met de Minister hoogst ge-
wenst maken. Hoe het ook zij, een enkel 
knelpunt moet met spoed opgelost 
worden. 

De Nota speciaal onderwijs moet 
nog uitkomen, maar kan de Minister 
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misschien nu reeds mededelen, waar-
om deze nota per se een beleidsnota 
moet zijn? Het verwante hoofdstuk in 
de Contourennota staat immers ook 
nog ter discussie. Bovendien is de in-
houd van de ontwerp-nota toch zovele 
malen en ook zo radicaal gewijzigd, 
dat dit alleen al een aanwijzing had 
moeten zijn om eerst maar eens met 
een discussienota te komen. 

Het is verder verheugend dat over-
eenstemming is bereikt over een an-
dere opzet van artikel 15 eerste lid van 
het BLO-besluit. Omdat dit artikel al 10 
jaar oud is, rijst dan wel de vraag 
waarom niet medegedeeld kan wor-
den wanneer dit artikel volledig zal zijn 
ingevoerd. Het gaat nog om 6,4 mil-
joen. Is hier dan geen rekening mee 
gehouden in de meerjarenramingen, te 
meer omdat nu over een betere opzet 
overeenstemming is bereikt? 

Als grote verrassing mag ook ge-
noemd worden het activeringspro-
gramma integratie kleuter-basisonder-
wijs, waarbij het buitengewoon onder-
wijs ook mag meedoen. Alhoewel de-
zer dagen nog overleg met de Minister 
zal plaatsvinden over de integratie 
kleuter-basisonderwijs, ontkom ik er 
niet aan om tenminste over het acti-
veringsprogramma en wat daaraan 
annex is nu bij deze begrotingsbehan-
deling te spreken. Is dit programma nu 
wel wetenschappelijk gefundeerd? 
Hoe kan men nu aan breedte-strategie 
beginnen, als er nog geen diepte-stra-
tegie is? De experimenten zijn immers 
net op gang of moeten nog beginnen. 
Er zijn nog geen resultaten. Gaat men 
dan 'ins Blaue hinein' een breedte-
strategie doorvoeren? Er is immers 
nog geen totaal innovatieplan, het-
geen ook in de memorie van toelich-
ting wordt betreurd (zie blz. 29). Ster-
ker nog, hoe kan men in de breedte-
strategie, dus in het activeringspro-
gramma, wel het buitengewoon on-
derwijs opnemen, terwijl het in de 
diepte-strategie, de experimenten, 
nog in het geheel niet is betrokken? 

Het kiezen van de twee aspecten 
'creativiteit' en 'differentiatie', waar-
mee de scholen moeten gaan werken, 
is zeer wil lekeurig, en derhalve aan-
vechtbaaren bovendien centralistisch. 
De organen die ondersteuning 
en begeleiding moeten geven zijn in 
dit plan niet gekend, maar worden nu 
wel ingeschakeld om de zaak uit te 
voeren. 

Met recht kan gevreesd worden, dat 
dit alles tot gevolg zal hebben dat 
scholen met hoge verwachtingen en-
thousiast beginnen, maar later teleur-
gesteld zullen worden omdat de condi-
ties voor de realisering niet zijn ver-
vuld. Intussen schermt men met de 
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mogelijkheid dat er volgend jaar nog 
500 scholen bijkomen. Krijgen de 
schoolbegeleidingsdiensten voldoen-
de faciliteiten om deze scholen speci-
fiek te begeleiden? Dit alles lijkt sterk 
op een innovatieplan, waarbij golf na 
golf het nieuwe systeem moet worden 
ingevoerd, terwij l de eerste resultaten 
van de experimenten niet eens bekend 
zijn. Het lijkt ook op het plan - de 
geschiedenis herhaalt zich - van 
staatssecretaris Schelfhout, die des-
tijds met een ontwikkelingsplan van 
jaarlijks 200 a 300 scholen wilde begin-
nen, maar moest bekennen dat er nog 
te weinig bekend was om reeds een in-
novatieplan in te voeren (begrotings-
debatten 1973). Daar komt nog bij, dat 
de taakstelling en de werkwijze van het 
communicatienetwerk onduidelijk zijn 
en dat het juridisch en administratief 
kader niet afdoende is bezien; erger 
nog in feite wordt het parlement met 
deze zaak voor het blok gezet. Immers, 
de circulaires zijn reeds uit naar de 
scholen zodat zij zich kunnen aanmel-
den bij de eerste 100. 

De financiële middelen zijn hiervoor 
echter door het parlement nog niet be-
schikbaar gesteld. De begroting moet 
immers nog behandeld worden. Ik 
neem aan dat de benodigde gelden 
zijn opgenomen onder artikel 284, ont-
wikkelingswerk, waaronder 17,4 mil-
joen voor integratie KBO. Maar hoe 
kan de Minister dan reeds over deze 
middelen beschikken? Als het parle-
ment nu eens 'neen' tegen deze post 
zegt, moeten er dan weer circulaires 
de deur uit, met de mededeling dat het 
feest niet doorgaat? 

MinisterVan Kemenade: Natuurlijk! 

De heer Hermes (KVP): De Ministerzet 
het parlement daarmee natuurlijk wel 
voor het blok. 

Minister Van Kemenade: In heel veel 
gevallen geldt natuurlijk ook, dat wi j 
voor de uitvoering van activiteiten in 
feite gebruik maken van mogelijkhe-
den waarop wi j vooruit lopen. 

De heer Hermes (KVP): Wij kunnen 
rustig nadenken, maar als er dergelijke 
circulaires de deur uit zijn gegaan, 
wordt het voor de Kamer bijzonder 
moeilijk 'neen' tegen zo'n post te zeg-
gen. 

Minister Van Kemenade: Het voorne-
men daartoe is ver voor de behande-
ling in december aangekondigd. 

De heer Hermes (KVP): Wat doet dat 
ertoe? Ik vraag mij af of men bij dit 
soort zaken kan vooruit lopen. Het is 
zelfs de vraag of een en ander wel wet-
telijk kan. Wordt hier niet in strijd met 
de wet gehandeld doordat het Rijk 

2686 



Hermes 
rechtstreeks financiële middelen voor 
de exploitatie uitkeert aan kleuter- en 
lagere scholen? Ingevolge de wet kan 
dit toch alleen via de gemeenten? Ik 
zou daarom een duidelijke verklaring 
van de Minister in dezen wil len krijgen. 

De hele zaak heeft veel meer weg 
van een goedkope reclamestunt met 
4000,5000 en 6000 gulden als premie-
geld. Inmiddels heeft de Minister, in 
casu de overheid, verwachtingen 
gewekt. In feite is de overheid reeds 
moreel gebonden. Deze plannen niet 
accepteren en de Minister het geld 
onthouden om deze premies uit te ke-
ren, zou door de samenleving en de 
onderwijswereld niet begrepen wor-
den. Sterker nog, het zou wellicht wor-
den uitgelegd als een bestrijding van 
de integratie kleuter-basisonderwijs. 
Daarom heeft de Minister de Kamer 
hier met de rug tegen de muur gezet. 

Is dit soms bovendien een poging 
om daarmee een zeer omstreden wets-
ontwerp alsnog door de Kamer aan-
vaard te krijgen? Het is namelijk niet 
uitgesloten dat, indien wetsontwerp 
13 603 zou worden aanvaard, het ge-
hele activeringsplan wel weer gele-
galiseerd kan worden. Op die manier 
wordt de Kamer dubbel onder druk ge-
zet. 

In dit stadium kunnen wi j tot geen 
andere conclusie komen dan de vol-
gende: 

a. wij aanvaarden de financiële con-
sequenties van het plan in de begro-
t ing; 

b. wij verbinden hieraan de restric-
tie, dat dit slechts voor 1977 door ons 
geaccepteerd kan worden; 

c. de Minister dient goed te weten 
dat naar ons oordeel deze manier van 
werken niet correct is; 

d. over het plan zelf wil len wi j nog 
wel eens praten, juist gezien enkele 
bedenkelijke aspecten, maar dat kan 
via het mondeling overleg; 

e. het is duidelijk dat een en ander 
behoorlijk gelegaliseerd zal moeten 
worden; dat is ook onze opvatting, al 
betekent dit niet dat wi j in onze gedre-
venheid tot legalisering het in behan-
deling zijnde wetsontwerp 13 603 dan 
ook maar zullen aanvaarden. 

f. zo nodig zullen wij andere juridi-
sche constructies bedenken om de in-
tegratie kleuter-basisonderwijs via ex-
perimenten en innovatie mogelijk te 
maken. 

MinisterVan Kemenade: U zult met 
mij erkennen dat deze zaak in zeer uit-
voerig overleg met het onderwijsveld 
tot stand is gekomen. 

De heer Hermes (KVP): Dat zal ik niet 
ontkennen. Misschien is het niet nodig 
daar nog iets aan toe te voegen, maar 
ik meen dat het laatste woord altijd bij 
het parlement ligt. Dat weet de Minis-
ter heel goed; hij heeft het altijd zelf 
ook gezegd. 

Minister Van Kemenade: Ik miste de-
ze constatering in de totale opsom-
ming. 

De heer Hermes (KVP): Dat begrijp ik 
wel ! 

Ik kom thans aan het verhaal van de 
twee lijnen, die elkaar ontmoeten. Zul-
len zij elkaar snijden of zullen deze lij-
nen samengaan? 

De algemene vorming is in het 
beroepsonderwijs en vooral in het la-
ger beroepsonderwijs behoorlijk toe-
genomen. Daardoor kwamen de be-
roepsvorming en de beroepsopleiding 
in de knel. Niet voor niets is het lager 
beroepsonderwijs enige jaren geleden 
vierjarig geworden. Door de beroepen-
oriëntering, nodig in verband met 
grotere mobiliteit, werden eveneens 
de mogelijkheden voor de beroepsop-
leiding beperkt. Indien men daarover 
zijn zorgen uitspreekt, krijgt men het 
verwijt tegen de algemene vorming te 
zijn; zie het verhaal van Minister Van 
Kemenade op de jaarvergadering - hé, 
alweer een jaarvergadering - van St. 
Bernardus, als reactie op hetgeen de 
heer Kremers bij de herdenking van 
100 jaar landbouw-onderwijs-onder-
zoek-voorlichting hierover had ge-
zegd. 

Niets is echter minder waar. De alge-
mene vorming is een goede zaak. Door 
de ontwikkeling van de moderne sa-
menleving heeft de mens meertoerus-
t ing nodig om als mens te kunnen 
functioneren. De maatschappij is inge-
wikkelder geworden, en ook de demo-
cratisering, de medezeggenschap kan 
alleen tot bloei komen, als de mens 
daarop wordt voorbereid. Zo zijn er 
nog wel enkele andere argumenten te 
noemen, die ook de Minister heeft ge-
bruikt in zijn toespraak bij St. Bernar-
dus. Zij worden door ons onderschre-
ven. Die algemene vorming is dan ook 
niet meer weg te denken, maar men 
dient wel de consequenties van deze 
vernieuwing en ontwikkeling van het 
beroepsonderwijs te aanvaarden. De 
beroepsopleiding mag hier niet het 
kind van de rekening worden. 

De beroepsopleiding mag niet ver-
waarloosd worden. Het is niet voor 
niets, dat zich allerlei verschillende 
verschijnselen voordoen. Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan. 

Allereerst maakt reeds circa 25% 
van de gediplomeerden van het LBO 
van de mogelijkheid gebruik om het 
vierde jaar LBO nog eens over te 
doen, maar dan meer beroepsgericht 
of om het profiel te verbeteren. Vervol-
gens merken we op dat de roep om het 
vijfde leerjaar bij het LBO steeds ster-
ker wordt. Daarnaast hebben verschil-
lende LBO-scholen reeds voorstellen 
en plannen op tafel gelegd om ver-
volgcursussen aan het LBO te verbin-
den. Anderen daarentegen komen 
weer met de suggestie om het MBO te 
verbreden en sterker te differentiëren, 
waarbij als het ware het LBO (d.w.z. 
het verlengd LBO) in het MBO wordt 
geschoven. Ten slotte zien we in het 
bedrijfsleven, dat men daar weer a11er-
lei beroepsopleidingen gaat verzor-
gen. 

Dat laatste beeld maakt in ieder ge-
val één ding duidelijk: dat men niet kan 
doen alsof er niets aan de hand is en 
dat sussend beeld riep de Minister wel 
enigszins op, toen hij sprak op de jaar-
vergadering van St. Bernardus. Het 
wordt de hoogste ti jd dat we gaan na-
denken over wat er moet gebeuren. In 
ieder geval dient voorlopig, zolang er 
nog geen duidelijke voorzieningen zijn 
getroffen, artikel 31 van het examen-
besluit niet ingetrokken te worden. Het 
gerucht ging, dat hieromtrent plannen 
bestonden. Kan de Staatssecretaris 
hieromtrent duidelijkheid verschaffen? 

Als het gaat om een mogelijke op-
lossing voor de toekomst, dan denk ik 
dat het niet moeilijk is, te verdedigen, 
dat zowel het overdoen van het vierde 
leerjaar, als het vijfde leerjaar, als de 
opleidingen in het bedrijfsleven geen 
aan te bevelen oplossingen zijn. Bin-
nen het MBO dient inderdaad gewerkt 
te worden aan differentiatie. Deze dif-
ferentiatie kan alleen maar bevorderd en 
toegejuicht worden omdat daardoor 
meerdere leerlingen een kans krijgen 
een middelbare beroepsopleiding te 
volgen, maar of deze differentiatie zo-
danig verbreed kan worden, dat alle 
leerlingen van het LBO doorstromen 
naar het MBO waag ik te betwijfelen. 
Het zou al een belangrijke onderwijs-
verbetering zijn, als binnen het MBO 
een twee- of drievoudige differentiatie 
gerealiseerd zou kunnen worden, 
maar dan nog zullen de leerlingen die 
een LBO-diploma hebben behaald op 
A- of gemengd A/B-niveau hun weg in 
dat gedifferentieerde MBO niet kun-
nen vinden. 

Ook bij de besprekingen rond de 
herstructurering MHNO-MSPO heb-
ben wij hiervoor reeds gewaarschuwd. 
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Bovendien gaat het bij het MHNO-
MSPO nog om experimenten. Uiter-
aard kan binnen het MBO nog verder 
gedifferentieerd worden, maar nog af-
gezien van de vraag of dat onderwijs-
kundig verantwoord is, rijst dan wel de 
vraag of daarmee de doelstellingen 
van het MBO niet te zeer zullen wor-
den aangetast. Het MBO dient wel 
middelbaar beroepsonderwijs te bli j-
ven, d.w.z. een opleiding voor middel-
baar kader en middelbare functies. Dat 
is een van de redenen waarom er 
vraagtekens gezet kunnen worden bij 
de brief van de Staatssecretaris over 
de verbreding naar de toelating tot het 
MBO. 

Een dubbele taak, nl. èn opleiden 
voor LBO èn opleiden voor MBO-ni-
veau met interne differentiatie, zie ik 
nauwelijks als verwezenlijkbaar, 
slechts alleen door streaming zou een 
combinatie LBO-MBO mogelijk zijn. 

De vraag rijst dan: waarom deze af-
delingen LBO verbinden aan het MBO, 
en niet als een vervolg op het reeds 
bestaande LBO. Want dat is dan de 
ontwikkelingsli jn, die dan automatisch 
overblijft. 

Verdient het daarom geen aanbeve-
ling na te gaan in hoeverre dergelijke 
vervolgcursussen aan het huidige LBO 
kunnen worden verbonden? Daarbij 
spreken toch wel de volgende voorde-
len: 

1. een behoorlijke spreiding, zowel 
levensbeschouwelijk als geografisch; 

2. nuttig gebruik van de bestaande 
outillage; 

3. iets waar de Minister op de jaar-
vergadering van St. Bernardus ook uit-
drukkelijk op heeft gewezen, als zijnde 
van grote betekenis: inhaken op know 
how en de verworvenheden van het 
LBO. 

Met deze vervolgcursussen hoeft 
het dan niet bij woorden te bli jven, 
maar kan deze waardering ook werke-
lijk op korte termijn geëffectueerd wor-
den? Bovendien is het uitermate 
belangrijk om te moeten constateren 
dat deze lijn een andere ontwikkelings-
lijn, door ons eerder uitgezet bij de be-
handeling van de nota Naar het partici-
patieonderwijs, ontmoet. Zouden deze 
lijnen niet samen kunnen gaan vloeien 
en elkaar aldus kunnen ondersteunen? 

Immers in onze motie bij de nota _ 
Naar het participatieonderwijs hebben 
wi j gepleit voor een tweesporig be-
leid: naast het samengaan van vor-
mingswerken beroepsbegeleidend 
onderwijs, ook het bevorderen van de 
integratie van vormingswerk met an-
dere vormen van beroepsonderwijs. 
Ook hier zie ik integratie met MBO nog 
niet zo gemakkelijk zitten, maar wel 

met deze vervolgcursussen van het 
LBO. Hier liggen mogelijkheden voor 
een nieuwe werksoort waarbij het vor-
mingswerk voortreffelijk kan aanslui-
ten. Inmiddels heeft ook de ICP in haar 
eerste advies gepleit voor een tweede 
weg. Heeft de Minister inmiddels de 
gelegenheid gehad deze zaak nog 
eens nader te overwegen en hoe denkt 
hij aan dit onderdeel van de motie ver-
der uitvoering te geven? 

Ook de regionalisatie was een on-
derdeel van de motie. Wij hebben op 
hoofdstuk VI geen 'ja' kunnen zeggen, 
maar dit hoofdstuk uitdrukkelijk aan-
gehouden. Daarom kan de Minister 
ook niet zeggen dat de nota door de 
Kamer is aanvaard, zoals hij hier en 
daar wel eens doet. Wij hebben aange-
drongen op nader onderzoek, studie 
en overleg en dat willen we nu nog 
eens onderstrepen. 

Inmiddels is ons bekend dat er alter-
natieve suggesties op tafel liggen of 
nog binnen zullen komen. De Minister 
kan dus niet stellen dat er geen alter-
natieven of overige bouwstenen wor-
den aangedragen. 

Zonder ons in dit stadium definitief 
te wil len uitspreken, wil len wi j nu 
reeds opmerken, dat de notitie van de 
Landelijke Organisatie voor het Chris-
telijk Vormingswerk zeker waardevolle 
elementen bevat. Maar wi j willen niet 
vooruitlopen en wachten de nadere 
studie en het overleg omtrent deze 
materie af. 

Over het niet doorgaan van eerste 
dag partiële leerplicht voor 17-jarigen 
met ingang van 1 augustus 1977 wordt 
in onze fracties zeer verdeeld gedacht, 
maar men was niet verdeeld over de 
ongewenstheid van de voorgestelde 
bezuinigingen in deze sector. 

Betreffende de groepsgrootte is des-
tijds door ministervan Veen aan de 
Kamer toegezegd dat geen verdere 
wijzigingen in de formatie zouden 
worden aangebracht, nadat eerst een 
onderzoek was ingesteld naar de taak 
en functie van de vormingsleider. Er 
is inmiddels wel een rapport versche-
nen, maar dat heeft niets met functie-
waardering te maken, althans niet zo-
danig dat daaruit een stafformatie kan 
worden afgeleid. Wij zijn van oordeel 
dat de Regering zich aan de destijds 
gedane toezegging dient te houden en 
dat eerst een reëel onderzoek plaats-
gehad dient te hebben alvorens aan de 
groepsgrootte c.q. de stafformatie ge-
sleuteld kan worden. 

Blijkens informatie behoeft dit voor 
de onderhavige begroting nog geen 
consequenties te hebben, omdat het 
bedrag van deze bezuiniging eerst op 
de begroting van 1978 tot uitdrukking 
zou komen. 

Ook de bijdrage voor kampen en 
weekends kan men niet zomaar af-
schaffen; deze elementen hebben al-
ti jd wezenlijk tot de methodiek be-
hoord. Reeds in de eerste dagen van 
het vormingswerk waren deze pro-
gramma-onderdelen opgenomen. Er 
zijn overigens meer pedagogische si-
tuaties, waarbij kampen en weekends 
als een wezenlijk onderdeel van de 
methodiek worden gehanteerd. 

Over het vormingswerk jong-vol-
wassenen dient slechts opgemerkt te 
worden dat met de nieuwe subsidiere-
geling die in voorbereiding is, spoed 
betracht dient te worden. Is het daarbij 
niet verstandig te overwegen de per-
soneelslasten voor 100% voor rijksre-
kening te nemen en de overige kosten 
te laten subsidiëren door provincies en 
gemeenten? Daarmee zouden de pro-
blemen rondde rechtspositieregelin-
gen wel eens gemakkelijk kunnen wor-
den opgelost. 

Dat bevordert wellicht de snelle tot-
standkoming van de nieuwe subsidie-
regelingen en de rechtszekerheid aan 
de medewerkers. Als ik goed ben ge-
informeerd, kan deze operatie budget-
tair neutraal worden geregeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom, spre-
kend over budget, aan het slot van mijn 
betoog. Ik wi l een aantal opmerkingen 
maken van budgettaire aard en ik wi l 
een aantal vragen aan Staatssecretaris 
Klein stellen. Er is een aantal posten in 
de begroting die naar ons gevoelen 
amendering behoeven. Wij hebben in-
tussen kennisgenomen van diverse 
plannen van andere kamerleden en 
fracties. Enkele van die plannen ko-
men ons sympathiek voor. Wij zouden 
bepaalde voornemens die in deze 
amendementen tot uitdrukking komen, 
beslist willen steunen. Het grote pro-
bleem is echter, wanneer je gaat den-
ken over het steunen van amende-
menten, dat je zekerheid moet hebben 
over een verantwoorde dekking. 

Met betrekking tot die dekking be-
staat er een belangrijk probleem. Onze 
fracties zouden het op prijs stellen, om 
over de amendementen verder te kun-
nen nadenken tijdens deze begrotings-
behandeling, reeds in eerste termijn 
omtrent één aspect van de dekking na-
dere informatie te krijgen. Die informa-
tie zouden wi j graag van de Staats-
secretaris vernemen, omdat zij betrek-
king heeft op de subsidiëring van de 
academische ziekenhuizen. 

Met de subsidiëring van de acade-
mische ziekenhuizen is het op het 
ogenblik zo gesteld dat - de Staats-
secretariszal bij de beantwoording 
van mijn vragen wel zeggen of ik gelijk 
heb of niet - zij voor een deel door het 
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Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen en voor een ander deel uit 
de verpleeggelden worden bekostigd. 

Als ik goed ben geïnformeerd, be-
droegen de totale uitgaven van de zie-
kenhuizen voor 1976f 1,1 mld. Diekos-
ten zouden voor f 719 min. u i tdever-
pleeggelden worden gefinancierd en 
voor f 430 min. uit de rijksbijdragen van 
het Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen. Dat zou betekenen dat 
de verhouding van de bijdragen aan 
de totale kosten van de academische 
ziekenhuizen als volgt zou zijn: 37% 
wordt door het Ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen bijgedragen, 
terwijl uit de verpleeggelden 63% 
komt. 

De huidige begroting geeft een an-
der beeld: de totale kosten bedragen 
f 1,2 mld. ; de bijdrage uit de verpleeg-
gelden bedraagtf 747 min.; de bijdrage 
van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen bedraagtf 481 min. 
Daarmee ontstaat een verschuiving, 
dat wi l zeggen dat de rijksbijdrage van 
het Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen op 39% - dat is 2% hoger 
- komt; de bijdrage uit de verpleeggel-
den komt 2% lager uit. 

Men zou hieruit kunnen concluderen 
dat het redelijk was om het niveau pro-
centueel te handhaven, dat wil zeggen 
ook op 37%. Dat betekent echter dat 
men dan de andere sector met het ver-
hogen van de verpleeggelden belast. 
Dat is geen aanvaardbare zaak; men 
kan niet zomaar de subsidie aan de 
academische ziekenhuizen verlagen 
als dat tot gevolg heeft dat de ver-
pleeggelden omhoog moeten. Nu 
blijkt echter - en nu komt het pro-
bleem - dat de verpleeggelden niet 
omhoog behoeven te gaan als de zaak 
toch in dezelfde percentageverhou-
ding als vorig jaar rechtgetrokken zou 
worden, hetgeen betekent een verla-
ging van de subsidie metf 20 min. Dat 
zou niet betekenen dat de verpleeggel-
den mee omhoog zouden moeten 
gaan, omdat er een fonds bestaat; een 
fonds dat inmiddels — als ik goed ben 
geïnformeerd - is opgelopen tot f 180 
min., een fonds dat jaarlijks - dat zijn 
althans mijn informaties, ik heb echter 
inmiddels gehoord dat het bedrag nog 
hoger i s - met f 20 min. toeneemt, om-
dat een bepaald bedrag van de ver-
pleeggelden opzij gelegd wordt in ver-
band met de mogelijkheid om te zijner 
ti jd de salarissen van bepaalde speci-
alisten te regelen. Zij zouden in een 
overgangssituatie een toelage moeten 
hebben. Inmiddels blijkt het fonds zo 
hoog opgelopen te zijn, dat men bijna 
uit de rente van dat fonds het jaarlijkse 

bedrag voor de toelage zou kunnen 
putten. De vraag rijst of het bedrag dat 
jaarlijks aan het fonds wordt toege-
voegd, nog wel nodig is. Indien dat be-
drag niet nodig is, zou het aangewend 
kunnen worden voor een verlaging 
van de subsidie van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen, zonder 
dat de verpleegprijzen worden ver-
hoogd. 

Ik kom nu tot vier vragen. Ten eer-
ste: is mijn verhaal juist? Ten tweede: 
is het juridisch en technisch mogelijk 
om een dergelijke verschuiving toe te 
passen? Ten derde: heeft het inder-
daad geen consequenties voor de ver-
pleeggelden? Ten vierde: is dit inder-
daad tegenover degenen die de gel-
den voor de verpleegprijzen opbren-
gen, te verantwoorden in de verhou-
ding tot de bijdrage van het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen aan 
de academische ziekenhuizen? Op de-
ze vier vragen wi l ik graag een duide-
lijk antwoord hebben. 

De vergadering wordt van 22.30 uur 
tot 22.40 uur geschorst. 

D 
Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen (DS'70): Mijnheer de Voorzitter! 
Bij de behandeling van dit begrotings-
hoofdstuk heb ik uit de veelheid van 
onderwerpen een keuze gedaan. Ik zal 
mij voornamelijk bepalen tot het we-
tenschappelijk onderwijs - en een ge-
deelte van het wetenschappelijk on-
derzoek-, tot deschoolbegeleidings-
diensten en de verzorgingsstructuur, 
tot het kleuteronderwijs en het lager 
onderwijs en wat hiermee samen-
hangt - zoals de werkloosheid van het 
onderwijzend personeel - en tot het 
beroepsgerichte onderwijs en de ook 
daarmee samenhangende zaken, 
waarbij ik met name aan de jeugd-
werkloosheid denk. Ik zal beginnen 
met een enkele korte opmerking over 
het wetenschappelijk onderwijs. 

Met het betreffende gedeelte Weten-
schapsbeleid van het begrotings-
hoofdstuk waarover wij spreken kun-
nen wi j ons in grote lijnen verenigen. 
Wij vinden Staatssecretaris Klein geen 
'zeerover' en ook geen 'admiraal', 
maar gewoon een bewindsman die 
heeft ontdekt, dat de bomen niet tot 
aan de hemel groeien; hij heeft dit 
wellicht tot zijn eigen verbazing ont-
dekt. Echter, ondanks instemming in 
grote lijnen hebben wij toch enkele 
korte opmerkingen te maken. 

Wat de bevordering van het weten-
schappelijk korps betreft, zou ik willen 
vragen of het mogelijk is, het automa-
tisme in de bevorderingsprocedure 
van wetenschappelijk medewerker 

naar wetenschappelijk medewerker 
eerste klas af te schaffen. Hiervoor zou 
wellicht, evenals bij de technisch-ad-
ministratieve staf het geval is, een 
commissie moeten worden ingesteld 
die richtlijnen kan geven. De tech-
nisch-administratieve staf komt vaak 
niet uit een bepaalde schaal. 

Dit zou ook voor het wetenschappe-
lijk korps kunnen gelden. Het mes 
snijdt dan aan twee kanten: er wordt 
bezuinigd en men gaat de vaak ge-
noemde 'vergrijzing' tegen, doordat 
wetenschappelijke medewerkers 
waarschijnlijk eerder een andere be-
trekking zullen zoeken en zodoende 
weer plaats maken voor pas afgestu-
deerden. Overigens merk ik op, dat het 
voor sommige pas afgestudeerden erg 
wenselijk is, eerst ervaring buiten de 
universiteit op te doen. Het lijkt ons 
een zaak die de Staatssecretaris toch 
nog eens zou moeten bekijken. Wij ho-
pen dat hij dit wi l doen. Naar ons oor-
deel zou het belangrijke organisatori-
sche verbeteringen kunnen opleveren 
en wellicht ook enige financiële ruimte. 

Ik kom tot de financiering en de stu-
dentenstops. Het is bekend dat DS'70 
meent dat de eigen bijdrage van de 
student voor de kosten van zijn studie 
fors zou moeten worden opgetrokken. 
Daarmee zou een adequate studiefi-
nanciering gepaard moeten gaan. Ook 
wij wachten met grote spanning de 
voorstellen van deze Regering af met 
betrekking tot de studiefinanciering, 
gelet op de verschillende berichten die 
de Kamer daarover hebben bereikt. 
Wij menen dat onder andere daardoor 
een ongezonde groei van het aantal 
studenten kan worden voorkomen. 

Onze fractie geeft de voorkeur aan 
verzwaring van de eisen van toela-
ting tot het wetenschappelijk onder-
wijs. Studentenstops en loting kunnen 
daardoor worden voorkomen. Wij vin-
den dat een verantwoorde selectie be-
ter is dan een loterij, als het éénmaal 
zover is gekomen dat uit verschillende 
slechte oplossingen de minst slechte 
moet worden gekozen. 

Op een aantal plaatsen in de rijksbe-
groting voor 1977 voor Onderwijs en 
Wetenschappen - ik spreek over de 
natuurwetenschappelijke research en 
het technisch onderzoek - blijkt, dat de 
bezuinigingsoperatie sterk ingrijpt in 
de middelen voor natuurwetenschap-
pelijk— inclusief het medische - onder-
zoek. In een moderne samenleving als 
de onze, die in hoge mate afhankelijk 
is van de natuurwetenschappen en de 
daarop stoelende techniek, dient bij-
zondere aandacht te worden gegeven 
aan de instandhouding van het natuur-
wetenschappelijk onderzoek, daar de-
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ze activiteiten noodzakelijk zijn om ook 
in de nabije toekomst de posistie van 
Nederland ten opzichte van de ons 
omringende sterk ontwikkelde landen 
te waarborgen. De overheid heeft de 
mogelijkheid en de plicht door middel 
van de tweede geldstroom dit soort 
onderzoek te bevorderen, niet alleen 
het toegepast natuurwetenschappelijk 
onderzoek maar ook het zuivere na-
tuurwetenschappelijk onderzoek. Het 
vervult ons met zorg dat de bevorde-
ring van het onderzoek op het gebied 
van de maatschappijwetenschappen 
wordt nagestreefd ten koste van het 
natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Het natuurwetenschappelijk onder-
zoek is ook in de jaren 1974 tot en met 
1976 reeds het 'kind van de rekening' 
geweest. Het komt ons onjuist voor en 
getuigt van een verkeerde visie op de 
behoeften van onze maatschappij, dat 
opnieuw op dit lange-termijnonder-
zoek wordt bezuinigd. Het blijkt uit de 
begroting van ZWO (artikelen 185 en 
249) dat het jaar 1977 opnieuwtot in-
krimping van het natuurwetenschap-
pelijk onderzoek zal leiden. Het blijkt 
met name uit de grote beperkingen die 
de begroting onverwacht oplegt aan 
een goed functionerende onderzoek-
organisatie als de Stichting FOM. Ook 
anderen hebben daarover gesproken. 

De natuurkunde, met inbegrip van 
de technische natuurkunde, is een zo 
fundamentele basiswetenschap, dat 
het bevorden van dit onderzoek een 
grote prioriteit verdient. 

In dit verband is het merkwaardig 
dat de toewijzing van middelen aan de 
universiteiten deze in staat stelt bedra-
gen te reserveren voor een onderzoek-
beleid volgens eigen criteria, terwijl 
het naar ons oordeel beter is bij de se-
lectie van het onderzoekingswerk te 
steunen op de ervaring van ZWO. Het 
versterken van de tweede geldstroom 
lijkt ons derhalve een beter middel ter 
bevordering van het natuurweten-
schappelijk onderzoek bij de universi-
teiten dan het op basis van een niet al-
ti jd even kritische universitaire selectie 
uitkiezen van de gebieden van onder-
zoek. 

Waar in het voorgaande over na-
tuurwetenschappelijk onderzoek is ge-
sproken, wordt tevens het toegepast 
wetenschappelijk onderzoek daaron-
der verstaan. Zo zal ook bij de bevor-
dering van het natuurkundig onder-
zoek - waar de Stichting FOM actief is 
- tevens grotere aandacht aan de tech-
nische natuurkunde via de tweede 
geldstroom moeten worden gegeven. 
De technische natuurkunde heeft tot 
nu toe nauwelijks steun uit de tweede 

geldstroom ontvangen. De daarvoor 
nodige extra middelen ter versterking 
van de tweede geldstroom voor zuiver 
en toegepast natuurwetenschappelijk 
en medisch onderzoek zijn - wij herha-
len het nog eens - noodzakelijk voor 
ons land. In het kader van de beperkte 
rijksmiddelen zal op andere minder ur-
genteen een minder grote draagwijd-
te bezittende plannen moeten worden 
bezuinigd om de gelden vrij te maken 
die ter versterking van de tweede geld-
stroom nodig zijn. 

Ook in de samenstelling van de 
Raad van Advies voor het Weten-
schapsbeleid missen wi j node een ver-
tegenwoordiger van de zuivere wis- en 
natuurkunde. 

In deze begroting vinden wi j terecht 
een post voor subsidie aan schoolbe-
geleidingsdiensten. Wij weten - ook 
de heer Hermes heeft daarover uitvoe-
rig gesproken - dat daarnaast op de di-
verse gemeentelijke begrotingen be-
langrijke subsidies staan vermeld voor 
dit werk. In de gemeente Den Haag za-
gen wi j deze post in twee jaar stijgen 
van ruim vier miljoen in 1975 tot ruim 
zeven miljoen in 1977. Dat is een toe-
name van meer dan 50% in twee jaar. 
Ik kan niet zo voortreffelijk cijferen als 
de heer Hermes, maar het is toch een 
cijfer dat ons aanleiding heeft gegeven 
hierover iets te zeggen. De Minister 
zegt natuurlijk dat hij met Den Haag 
niets heeft te maken en dat het 
gemeentelijke autonomie is. Wij vin-
den dat ook. 

Wij wil len daar niet in treden. Dit cij-
fer wil len wi j alleen maar gebruiken 
omdat het ons aanleiding gaf tot het 
stellen van een aantal vragen die er bij 
ons over dit soort zaken liggen en die, 
naar het ons voorkomt, in grote delen 
van het onderwijsveld optafel liggen. 
Wij menen, dat wij na vele jaren on-
derwijsbegeleiding ons toch eens 
moeten gaan afvragen: wat levert dat 
op voor het individule kind in de klas? 
Wat wordt dat kind, waar alles toch om 
gaat, er nu beter van? Is er tussen die 
begeleidingsdiensten altijd en overal 
een open en vertrouwensvolle relatie 
tussen onderwijsgevenden en begelei 
ders? 

Wat betekent de wijsheid van de be-
geieider voor de man of de vrouw in 
de klas? Denken begeleidingsdiensten 
in het algemeen niet te veel in lijnen en 
schema's om dan aan de scholen te 
vertellen op welke wijze deze in zo'n 
schema kunnen functioneren, op welke 
wijze de school orthodidactisch een 
bepaald probleem kan hanteren? On-
ze vrees is, dat daarbij de zorg voor het 
individuele kind, de zorg voor het uit-
zonderingsgeval, bij al die lijnen en 

structuren toch steeds meer op de ach-
tergrond dreigt te komen, ondanks alle 
kreten dat het juist gaat om dat kind in 
die achterstandssituatie. Ik zeg dat niet 
uit eigen vrees of uit eigen wijsheid, 
maar ik heb dat beluisterd bij vele er-
varen onderwijzers en onderwijzeres-
sen, wijze mensen, die in het directe 
contact met dat voor hen altijd cen-
traal staande kind hun sporen hebben 
verdiend. Gaan de schoolbegelei-
dingsdiensten niet te veel hune i -
gen weg en spelen ze niet te weinig in 
op initiatieven die uit het onderwijs 
zelf voortkomen? 

Begeleiding en stimulering gaan een 
beetje hand in hand. Ik wil daarover 
geen misverstand laten bestaan. Ook 
wi j vinden dat er hulp en steun moet 
zijn voor scholen, maar vooral voor 
leerlingen in achterstandssituaties. Wij 
beseffen ook, dat juist de scholen in 
achterstandsgebieden meer zoeken 
naar structuren die openheid geven 
naar de maatschappij, naar bijvoor-
beeld het jeugd- en opbouwwerk. Wij 
moeten evenwel bedenken dat de uit-
werking daarvan er één is van heel lan-
geadem. 

Maar ook hier is er bij ons een stukje 
vrees. Te veel zien we dat een struc-
tuur ontworpen wordt met oiogen en 
agogen en deszelfs coördinatoren en 
begeleiders van de coördinatoren. 
Maar komt men werkelijk zover dat aan 
de man of de vrouw gezegd wordt wat 
zij nu voor de klas voor hun kinderen 
kunnen doen? Hoe komen zij aan de 
weet wat naar mijn mening nog ner-
gens op de hele wereld is uitgevonden, 
namelijk hoe je in het onderwijs achter-
standen opheft? 

Ik denk aan: 
achterstanden in taalverwerving, 
achterstanden in sociale vaardighe-

den, en 
achterstanden in emotionele ontwik-

keling. 
Handelen we in dit opzicht niet een 

beetje naar Amerikaans model? Als we 
ten aanzien van een situatie een slecht 
geweten hebben, stoppen we er een 
som geld in, want dan hebben we ten 
minste iets gedaan. Op welke wijze 
kunnen we nu werkelijk het kind in 
achterstandssituaties helpen, zodat het 
werkelijk een resultaat heeft dat in ver-
houding staat tot de kosten die eraan 
ten grondslag liggen? Na alles wat er 
op dit terrein is gedaan, is er nog geen 
antwoord op die vraag. 

Samenvattend zou ik over dit onder-
werp het volgende willen zeggen. In 
een tijd dat het in feite de grootste 
moeite kost om de financiële midde-
len, die voor het bestaande onderwijs 
ter beschikking worden gesteld, op 
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een constant niveau te houden, bete-
kent het financieren van een aantal 
nieuwe verzorgende organisaties, zo-
als de SLO, het CITO en de CML's en 
de OBD-en, dat geld wordt onttrokken 
aan het reguliere onderwijs. 

Een beperking van de financiële in-
slag betekent vrijwel altijd, dat de 
meest kansarmen het slachtoffer wor-
den en in veel gevallen dreigen te wor-
den veroordeeld tot kanslozen. Ik kom 
daar straks nog uitvoeriger over te 
spreken. 

De Minister moet toch wel bijzonder 
zeker van zijn taak zijn indien hij steeds 
meer geld beschikbaar stelt voor acti-
viteiten die door een deel van de on-
derwijsgevenden als niet geheel nood-
zakelijk worden ervaren. Dat is onze 
conclusie uit vele gesprekken met on-
derwijsgevenden, zowel bij het lager 
onderwijs als het voortgezet onder-
wijs. De bewijsvoering dat de Minister 
en niet het onderwijsveld het bij het 
rechte eind heeft, hebben we niet kun-
nen vinden. 

Als wij als voorbeeld de langst be-
staande, de CML-wiskunde, mis-
schien beter bekend als IOWO, nemen, 
kunnen wij alleen maar constateren, 
dat in de onderwijssoorten, waarop de 
deskundigen van deze CML hun activi-
teiten hebben gericht, de chaos zo 
langzamerhand compleet is. Ter ad-
structie van deze constatering wijs ik 
op het artikel van de heer Ahlers in Het 
Schoolblad van 28 augustus jongstle-
den, dat als titel had 'Wiskunde aan-
slag op het LBO', met als tussenkopjes 
'Protest'en 'Knettergek.' 

Is het niet gewenst, dat vóór een ver-
dere uitbouw van de zogenaamde ver-
zorgingsstructuur plaatsvindt, de Mi-
nister nagaat of hij wel op de goede 
weg is? Zouden degenen, die hun 
werkkring vinden in de zogenaamde 
verzorgende organisaties, waar ik op 
zich zelf veel respect voor heb, wat te 
ver van het onderwijsveld afstaan, dik-
wijls elke praktische ervaring missen 
en zich in korte ti jd los theoretiseren 
van de realiteit? Zou het niet een goe-
de zaak zijn, als van elke te benoemen 
deskundige geëist werd dat hij of zij 
zijn of haar deskundigheid voor de klas 
heeft bewezen en dat hij of zij, na 
bijvoorbeeld 3 of 5 jaar in de verzor-
gende structuur werkzaam te zijn ge-
weest, weer een aantal jaren voor de 
klas gaat staan, opdat de wellicht ver-
loren gegane relatie met de onderwijs-
praktijk wordt hersteld. 

Nu kom ik dan bij het kleuteronder-
wijs en lager onderwijs. Bij dit hoofd-
stuk van de begrotingsbehandeling 
denken wij allereerst aan het streven 

van de Minister om vóór mei 1977 aan 
de Staten-Generaal een wetsonwerp 
voor het basisonderwijs voor te leg-
gen. Er is evenwel een concept-ont-
werp en wi j weten dus nu al welke kant 
de Minister uit wi l . Wij zijn het met de 
Minister eens, dat het wenselijk is het 
kleuter- en het basisonderwijs in één 
wettelijk kader te regelen. Wij stern-
men ook in met experimenten, con-
form de voorstellen van de Innovatie-
commissie. Wij menen evenwel, dat 
het aantal scholen, dat bij deze experi-
menten wordt betrokken, beperkt 
moet zijn. Als hierbij te veel scholen 
zouden worden betrokken, zolang de 
wetgever zich niet over de integratie 
heeft uitgesproken, kan de volksverte-
genwoordiger straks in moeilijkheden 
komen met het 'zijn stem in vrijheid te 
kunnen bepalen'. Te veel nevenaspec-
ten kunnen dan een rol gaan spelen bij 
de beoordeling. Wij weten, dat de Mi-
nister een voortvarend mens is. Wij 
hebben daar ook waardering voor, 
maar in zijn voortvarendheid vergeet 
hij nog al eens ti jdig met betrokkenen 
overleg te plegen. Wij vinden dat ook 
de volksvertegenwoordiging alle ruim-
te voor eigen beslissingen moet houden. 

Bovendien zijn wi j beducht dat de 
betrachte spoed of haast - dat is wei-
licht beter uitgedrukt - tot gevolg zal 
hebben, dat een onvoldragen wetsont-
werp wordt ingediend, dat bovendien 
te veel het karakter heeft van een 
raamwet, waarin veel wordt gedele-
geerd aan Kroon en Minister. 

In schrille tegenstelling daarmee 
staat in het concept de beperking van 
de bevoegdheden van de gemeente-
besturen. Ik dacht, dat deze Regering 
decentralisatie en spreiding van macht 
nastreefde. Verwacht zou daarom mo-
gen worden dat rijkstaken zouden wor-
den overgedragen aan de gemeenten. 
Volgens het concept wi l de Regering 
bevoegdheden overdragen aan de 
provincies. Zijn dat 11 of 24 provin-
cies? Wij missen het gevoel voor de 
bestuurlijke mogelijkheden voor de 
gemeenten. Democratie moet aan de 
behoefte ter plaatse voldoen, zei de 
Minister eens. 

Uitgaande van de gedachte, dat de 
gemeentelijke bestuurslaag het dichtst 
bij de basis ligt, stel ik vast, dat het 
voornemen van de Minister te weinig 
democratiserende tendensen heeft. 
Nog afgezien van de principiële kant is 
de overdracht van gemeentelijke be-
voegdheden naar de provincie naar 
ons oordeel ook ondoelmatig, omdat 
deze niet voor deze taak zijn toegerust. 
Wij spreken daarom nu de wens uit, 
dat het definitieve ontwerp grondig 
zal zijn herzien, als het aan de Staten-
Generaal zal worden voorgelegd. 

Ons inziens is het noodzakelijk dat 
de leerlingenschaal bij het kleuter- en 
basisonderwijs verder wordt verlaagd 
dan de Minister in zijn meerjarenra-
ming heeft opgenomen. 

De werkloosheid bij degenen die les 
geven in het kleuter- en basisonder-
wijs moet en kan verminderen. Nu is 
dan de tijd gekomen om die leerlin-
genschaal drastisch te verlagen. De 
werkloosheid in deze sector is schrik-
barend. Door een dalend kindertal en 
door het bewoningspatroon staan 
nogal wat klaslokalen leeg, ingericht 
en wel. Zowel die leegstand als die 
werkloosheid vragen financiële mid-
delen, zij het soms uit een andere pot 
dan uit deze begrotingspot. Toch vra-
gen wij de Minister met klem een 
maatregel te nemen die ertoe leidt dat 
in die gebieden waar èn lokalen èn 
werkloos onderwijzend personeel be-
schikbaar zijn, deze ook op de juiste 
wijze worden benut en ingezet, name-
lijk in het onderwijs. Daarmee doen wi j 
dan aan een stukje werkloosheids-
bestrijding die een kwetsbare groep als 
kleuters en lagere schoolleerlingen ten 
goede komt. Wij rekenen op een posi-
tief en duidelijk antwoord van de Mi-
nister. 

Minister Van Kemenade: U zegt dat de 
werkloze onderwijzers en kleuterleid-
sters ingezet moeten worden. Bedoelt 
u dat ongeacht het aantal dat in het ge-
ding is? 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen (DS'70): Ik begrijp dat de Minis-
ter de vele duizenden die er zijn, niet 
allemaal kan inzetten. Wij vinden ech-
ter dat het op het ogenblik met de 
TAP-regeling te weinig gebeurt. 

Bij de leegstand van lokalen doet 
zich echter ook een probleem voor bij 
het vervoer. Wellicht kunnen school-
bussen hier een uitkomst brengen. Wij 
vinden de huidige situatie onaan-
vaardbaar. Er zijn te veel leerlingen in 
een klas, er is te veel werkloosheid on-
der het onderwijzend personeel én 
lege klaslokalen. Deze situatie mag 
niet langer blijven voortbestaan. Wij 
verwachten dat de Minister kans ziet 
uit de pot werkloosheidsbestrijding het 
nodige te halen. Nogmaals, niet voor 
de velen duizenden die werkloos zijn, 
maar toch wel zodat er enige verrui-
ming kan komen. Wellicht kan een ver-
lichting van de kleine-scholenproble-
matiek nog enig soelaas bieden. Wij 
zijn benieuwd naar het antwoord op 
een desbetreffende vraag van me-
vrouwKraaijeveld. 

Het stimuleringsbeleid ten aanzien 
van het kleuter- en basisonderwijs 
wordt door ons positief beoordeeld. Er 
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is een punt waarmee wi j wat moeite 
hebben. 

Wij vragen ons af of met name voor 
de categoriale MAVO-scholen dit be-
leid niet moet worden doorgetrokken. 
Deze scholen herbergen naar onze me-
ning een vrij grote categorie uit de 
kansarme groepen. De verhoging van 
de gemiddelde groepsgrootte klopt 
dunkt ons dan ook niet met het beleid 
van de Minister, dat hi j , zo hij zegt, 
vooral wi l richten op de kansarme 
groepen. Wij vragen hem daarom of 
hij de toezegging wi l doen dat het die 
MAVO-scholen, die kunnen aantonen 
dat zij in belangrijke mate leerlingen 
betrekken van lagere scholen die als 
stimuleringsschool zijn erkend, wordt 
mogelijk gemaakt te komen tot een la-
ger groepsgemiddelde. 

Ik hoef nauwelijks te herhalen dat 
DS'70 vindt dat deze Regering ten aan-
zien van de Surinaamse onafhankelijk-
heid een funest beleid heeft gevoerd. 
Nu de Surinamers er eenmaal zijn en 
voor het Nederlanderschap hebben 
gekozen, hebben wi j de plicht hun in-
tegratie zoveel mogelijk te bevorde-
ren. 

In de memorie van toelichting lezen 
wij op blz. 43: 'Ook in 1977 zal extra 
aandacht worden besteed aan het op-
vangen en begeleiden van kinderen uit 
Suriname en de Nederlandse Anti l len, 
onder meer door het verlenen van per-
soonli jkefacil iteiten'. Wij gaan hier-
mee helemaal akkoord! Maar deze toe-
zegging wordt ons inziens in belangrij-
ke mate ontkracht door 2 omstandig-
heden, namelijk 

het slechts meetellen voor extra 
hulp van leerlingen die korter dan 2 
jaar in Nederland zijn en 

de mededeling van de zijde van het 
ministerie aan diverse gemeentebe-
sturen dat met ingang van 1 augustus 
1977 in het bijzonder binnen het voort-
gezet onderwijs geen extra faciliteiten 
meer zullen worden verleend ten be-
hoeve van Surinaamse leerlingen. 

Bij deze groep is in de Nederlandse 
samenleving duidelijk sprake van 'kans-
armen'. Wij weten dat er over deze 
zaak overleg is geweest, samen met 
het Ministerie van CRM. Is de Minister, 
evenals zijn ambtgenoot van CRM, be-
reid toe te zeggen, dat hij wat betreft 
deze mededeling met de betrokken 
gemeentebesturen over een fasering 
zal spreken en dus de datum 1 augus-
tus 1977 niet als fatale datum wil laten 
gelden. 

Hiermee kom ik tot het laatste punt 
van mijn betoog, het beroepsonder-
wijs. Terecht heeft de Minister in de 
memorie van toelichting veel aan-

dacht besteed aan de problemen rond 
de aansluiting van onderwijs en ar-
beidsmarkt. Ook in zijn nieuwjaarstoe-
spraak ging hij hieraan niet voorbi j . De 
laatste tijd wordt in steeds minder be-
dekte termen, zowel in de pers als 
door vertegenwoordigers van werkge-
vers- en werknemersorganisaties, ver-
band gelegd tussen onderwijs en 
werkgelegenheid, of nog nadrukkelij-
ker: tussen beroepsonderwijs en 
jeugdwerkloosheid. 

Ik heb de indruk, dat zo langzamer-
hand een onhoudbare situatie is ont-
staan en dat nieuwe initiatieven en 
wellicht een geheel nieuwe aanpak 
noodzakelijk zijn. Overleg tussen On-
derwijs en Sociale Zaken is belangrijk. 
Een aantal maatregelen is genomen, 
maar heeft weinig veranderd. Hoe is 
de situatie? Eerst een beperkte, vrij 
willekeurige greep uit de toenemende 
stroom van berichten: 

Stelling op studiedag van Rijksuni-
versiteitvan Maastricht: Het onderwijs 
van hoog tot laag dreigt door zijn sterk 
algemeen vormend karakter zich 
steeds verder te verwijderen van een 
opdracht die het óók heeft: 'Leerlingen 
en studenten voor te bereiden op een 
professionele toekomst'. Het onder-
wijs heeft daarom schuld aan bijvoor-
beeld de jeugdwerkloosheid. Het be-
drijfsleven, werkgevers en werkne-
mers doen tot nu toe vergeefse pogin-
gen met onderwijsdeskundigen in 
vruchtbaar contact te komen. De vri j-
heid van onderwijs wordt duur be-
taald. 

Uit het weekblad van het Neder-
lands Christelijk Werkgeversverbond: 
Onderwijs levert onbruikbare jonge-
ren. De jeugdwerkloosheid wordt voor 
een deel veroorzaakt door de autono-
me doelstellingen als persoonlijke ont-
plooiing en externe democratisering, 
die het onderwijs steeds meer heeft 
gekozen. Mr. Kruse, plaatsvervangend 
directeur-generaal voor de Arbeids-
voorziening, vindt een radicale koers-
wijziging in ons onderwijssysteem no-
dig om de steeds grotere kloof tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te 
overbruggen. 

Volgens het ANP: De hoofdinspec-
teur-directeurvoorde arbeidsvoorzie-
ning in Zeeland, drs. J. W. Janssen, 
heeft verklaard dat de animo voor de 
bouw onder de schoolverlaters zeer 
gering is en dat de aannemers veel kri-
tischer te werk gaan bij het aanstellen 
van nieuwe werkkrachten dan enkele 
jaren geleden. 

Deze berichten duiden op ontwikke-
lingen in de Nederlandse samenleving 
die de welvaart van ons volk en het ge-
luk van zeer vele landgenoten bedrei-

gen. Het is niet meer te ontkennen dat 
in Nederland een grote werkloosheid 
samengaat met een zö groot tekort 
aan geschoold personeel, dat zelfs de 
continuïteit van bedrijven daardoor in 
gevaar begint te komen. Het wordt t i jd, 
dat wi j ons afvragen wat de oorzaken 
hiervan zijn. 

Wij menen een aantal oorzaken aan 
te kunnen geven zonder uitputtend te 
wil len zijn. 

Het lijkt erop alsof het beroeps-
onderwijs en in het bijzonder het tech-
nisch onderwijs faalt bij het geven van 
opleidingen, die aansluiten op de be-
hoeften van het bedrijfsleven. Wij ken-
nen allen de cijfers omtrent de jeugd-
werkloosheid onder schoolverlaters. 

De animo om te gaan werken, vooral 
bij jeugdige schoolverlaters wordt, zo 
lijkt het, geringer. De liefde voor het 
vak is iets dat vaak als overdreven 
wordt aangemerkt en het raakt steeds 
meer uit de 'mode'. 

Te veel jonge schoolverlaters wor-
den gedwongen te kiezen op 16- en 
17-jarige leeftijd voor een werkloos-
heidsuitkering inplaats van te zoeken 
naar verdere studiemogelijkheden, 
omdat er te weinig motivatie aanwezig 
is om te studeren, maar bovenal om-
dat voor deze groep jeugdigen te weinig 
zinvolle doorstudeermogelijkheden 
aanwezig zijn. 

Vooral jongeren stellen steeds hoge-
re eisen aan een baan voor wat betreft 
sfeer, beloning, regelmatige werkti j-
den enz., terwijl zij tegelijkertijd steeds 
minder vakbekwaamheid mee-
brengen, die op korte termijn voor de 
onderneming profijt kan opleveren. 
Ook de werkgevers tonen zich kriti-
scher dan enkele jaren geleden. Ik 
vond het erg verheugend dat de heer 
Konings het begrip 'passende arbeid' 
in dit verband nadrukkelijk heeft ge-
noemd. Wij zijn niet meer de enige 
roependen in de woestijn. 

De heer Konings (PvdA): Ik heb het wel 
in een iets ander verband gezegd dan 
u gewoonli jk doet! 

Mevrouw Van Veenendaal-Van Megge-
len (DS'70): Dat moet natuurlijk, anders 
zou het ook heel saai worden, maar het 
komt wel op hetzelfde neer. Is het on-
derwijs de grote boosdoener? 

Uit de hiervoor gegeven beschrijving 
van de situatie, alsmede uit vele, de 
laatste maanden verschenen artikelen 
komt het beroepsonderwijs en in het 
bijzonder het technisch onderwijs als 
grote boosdoener te voorschijn. Het 
falen van het beroepsonderwijs bij het 
geven van een adequate voorberei-
ding op de beroepsuitoefening, wordt 
de voornaamste oorzaak genoemd 
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van het enorme aantal vacatures dat 
niet kan worden vervuld en zou daar-
mee dus ook oorzaak zijn van een aan-
zienlijk deel van de huidige jeugdwerk-
loosheid. 

De betrokkenen bij het technisch on-
derwijs behoeven aan één kant niet 
rouwig te zijn om deze 'beschuldi-
ging', omdat daarmee de zeer grote in-
vloed en het grote belang van het 
beroepsonderwijs in onze samenle-
ving worden aangetoond. Maar is 
de beschuldiging wel terecht? 

De schikbarend hoge werkloos-
heidscijfers van LTS-ers duiden op een 
te kort schieten van het beroepsonder-
wijs de laatste jaren in het verzorgen 
van een adequate beroepsvoorberei-
ding. Wij ontmoeten maar weinig 
technische leerkrachten, werkzaam bij 
de grootste tak van het beroepsonder-
wijs, het technisch onderwijs, die deze 
beschuldiging ontkennen. Het een 
tiental jaren geleden nog voortreffelijk 
functionerende lager technisch onder-
wijs is veranderd in een onderwijstak, 
waar de meerderheid van de leraren -
dunkt o n s - niet helemaal meer in ge-
looft en waarin de leerlingen in grote 
mate ongemotiveerd studeren, terwijl 
het bedrijfsleven geen raad weet met 
de ruim 30.000 leerlingen die elk jaar 
worden afgeleverd. Dan moet er toch 
iets mis zijn. 

Hiet is minder dan twintig jaar tot 
volle ontwikkeling gekomen middel-
baar technisch onderwijs, waarvan 
vrijwel elke abituriënt tot voor kort 
welkom was in het bedrijfsleven, vecht 
voor het behoud van de oorspronkelij-
ke doelstellingen. 

De kritiek is gerechtvaardigd, maar 
die kritiek mag niet worden gericht op 
leerkrachten en directies in dit onder-
wijs. Zij zijn namelijk niet de schuldi-
gen, zo er al sprake is van schuldigen. 
Zij zijn, net als de afgestudeerden die 
nu zonder werk lopen, de slachtoffers 
van een stroming in de onderwijskun-
de, waarvan de aanhangers menen dat 
algemene kennis (ontwikkeling), ook 
als is dat door aanlegfactoren maar 
een beetje, een betere voorbereiding 
op een nuttig en gelukkig leven vormt 
dan vakmanschap. Het falen van het 
technische onderwijs wordt niet ver-
oorzaakt door gebrek aan deskundig-
heid of aan inzet van de mensen die 
het geven. Integendeel, dikwijls tegen 
de richtlijnen in proberen zij met grote 
ijver er nog van te maken wat er van te 
maken valt. 

De feitelijke oorzaak van het falen is 
een beleid dat andere doelstellingen 
voor het technische onderwijs na-
streeft dan die, welke enkele jaren ge-

leden nog centraal stonden. Wij teke-
nen daarbij aan, dat wi j grote twijfels 
hebben omtrent de nieuwe doelstellin-
gen. 

Wat is er misgegaan bij het tech-
nisch onderwijs? Het meest sprekende 
voorbeeld vindt men in het LTO. Heel, 
heel lang geleden was de lagere tech-
nische school een bloeiende tak van 
het onderwijs, die studiemogelijkhe-
den bood aan al diegenen, die een 
praktisch gerichte instelling hadden en 
niet direct opvielen door goede studie-
resultaten op de lagere school. Vooral 
zij, die zelf in een dergelijk milieu zijn 
opgegroeid, weten dat de LTS feitelijk 
veel corrigeerde van wat er bij het la-
ger onderwijs was fout gegaan. Op de 
lagere scholen werd en wordt een vrij 
grote groep kinderen, die wat minder 
aanleg hebben voor, of wat minder 
vlug zijn in het aanleren van Neder-
landsetaal, lezen, rekenen en dergelij-
ke, systematisch een minderwaardig-
heidscomplex opgedrongen. Zelfs in-
dien zij niet behoefden te doubleren, 
werd toch wel dagelijks gedemon-
streerd, dat anderen béter waren en 
meer presteerden. Voor velen was dan 
ook het einde van de lagere school een 
stukje bevrijding uiteen minderwaar-
digheidssituatie. 

De lagere technische school, of am-
bachtsschool zoals hij toen heette, die 
voor grote groepen 12-jarigen de min 
of meer vanzelfsprekende vervolgstu-
die op minder goede prestaties bij het 
lager onderwijs was, bleek voor vele 
kinderen al gauw een andere wereld 
met heel andere criteria te zijn. Vanaf 
de eerste dag werden de leerlingen ge-
confronteerd met de verschijningsvor-
men van de techniek van dat ogenblik. 
Het duurde dan ook niet lang of de 
leerling bracht zijn eerste, liefst bruik-
bare werkstuk mee naar huis. 

De overdreven lijkende waardering, 
die ze daarvoor van hun omgeving on-
dervonden, was soms ontroerend 
maar werd misschien verklaard door 
het feit dat men voor de eerste keer 
echt trots kon zijn op de studiepresta-
ties van de pupil. 

Het aantal jonge mensen, dat door 
deze eerste blijken van waardering 
voor hun studieresultaten een stukje 
zelfvertrouwen terugkreeg en daar-
door steeds sterker gemotiveerd aan 
het studeren ging, is moeilijk te schat-
ten. De waardering, de erkenning als 
goed vakman heeft vele jonge mensen 
zóveel vertrouwen gegeven en hen zó 
sterk gemotiveerd dat ook de 'moeili j-
ke' Nederlandse taal en het rekenen 
opnieuw werden aangepakt en op een 
voor een vervolgstudie noodzakelijk 
niveau werden gebracht. 

Na de veralgemening van het eerste 
en tweede jaar van het LTO is de hier-
voor gesignaleerde corrigerende wer-
king van het LTO vrijwel geheel ver-
dwenen. De leerlingen, die tenminste 
6 jaar met de Nederlandse taal hebben 
geworsteld, krijgen er op de LTS ten-
minste nog één vreemde taal bij, ter-
wijl de techniek onder de noemer 'AI-
gemene Technieken' zodanig is ver-
vreemd van de techniek, waarmee 
men dagelijks in de samenleving 
wordt geconfronteerd, dat het door de 
leerlingen moeilijk meer serieus kan 
worden genomen. 

Misschien nóg belangrijker is het 
feit, dat de met behulp van het vak 'AI-
gemene Techniek' verworven techni-
sche vaardigheden op geen enkele wi j-
ze meer kunnen bijdragen tot waarde-
ring, erkenning en tot het herwinnen 
van zelfvertrouwen. 

Als dan in de derde klas van de LTS 
de normale techniek weer een plaatsje 
krijgt, is het meestal te laat en het aan-
deel van de vaardigheidsaspecten in 
de technische lessen té gering om het 
in de eerste klas van de lagere school 
begonnen proces nog om te buigen. 

Bovendien wordt tegelijkertijd de 
techniek tot een tweede rangs activi-
teit gedegradeerd, doordat toelating 
op een MTS afhankelijk wordt gesteld 
van de resultaten bij de algemene vak-
ken zoals Nederlands, wiskunde, na-
tuurkunde, Engels enz. en niet door de 
technische verworvenheden. 

Het uiteindelijke resultaat is bijzon-
der verdrietig. Feitelijk zijn de LTS-abi-
turiënten van de laatste jaren, op en-
kele uitzonderingen na, niet meer ge-
schikt voor vervolgonderwijs doordat 
studiezin en motivering ontbreken. 
Kenmerkend voor de ontstane situatie 
is wel, dat de opleidingen in het kader 
van het leerlingenstelsel zich volgens 
recente uitspraken van opleidings-
functionarissen uit het bedrijfsleven 
'maar moeten gaan richten op MAVO-
abituriënten'. 

Een andere ons inziens negatieve 
ontwikkeling die kenmerkend is voor 
het huidige onderwijsbeleid en die on-
gunstige effecten zal hebben op de 
omvang van de werkloosheid, is de zo-
genaamde 'harmonisatieoperatie' van 
de overheid. 

Door de onderwaardering van de 
vaardigheidsaspecten in het beroeps-
onderwijs en in het technisch onder-
wijs in het bijzonder is de laatste jaren 
bij herhaling bezuinigd op specifieke 
faciliteiten van het technisch onder-
wijs. Globaal beschouwd ... kan men 
stellen dat de overheid de laatste jaren 
een aantal nieuwe onderwijssoorten 
en voorzieningen, zoals vormingson-
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derwijs, participatieonderwijs, onder-
wijsbegeleidingsdiensten, de SLO en 
dergelijke tracht te realiseren, terwijl 
het totale onderwijsbudget vrijwel 
constant blijft. Een van de consequen-
ties van dit beleid is, dat moet worden 
bezuinigd op het bestaande onderwijs. 

Aangezien een bezuiniging in Ne-
derland moeilijk is te verkopen met de 
argumentatie 'er moet worden bezui-
nigd op de bestaande onderwijsvoor-
zieningen, omdat we graag iets 
nieuws wil len proberen en er eigenlijk 
geen geld voor hebben', heeft de Mi-
nister een harmonisatie-theorie gelan-
ceerd, die inhoudt dat de bestaande 
onderwijssoorten gemeten naar de ge-
middelde grootte van de klassen en 
het aantal wekelijkse lessen van de 
leerlingen dezelfde faciliteiten moeten 
krijgen. Door vervolgens de school-
soorten met de grootste klassen en het 
kleinste aantal wekelijkse lessen als 
maatstaf te nemen, creëerde men een 
ideologische basis voor een drastische 
bezuiniging bij in het bijzonder het 
middelbaar en lager technisch onder-
wijs. 

De hiervoor gesignaleerde ontwik-
keling is rampzalig voor elke tak van 
onderwijs die door aanlegpatroon en 
instelling van de leerlingen te maken 
heeft met een type leerling, dat wel 
eens wordt aangeduid met het 'doe-
type', leerlingen die misschien net zo-
veel aanleg hebben voor de theoreti-
sche aspecten als de leerlingen die op 
'doceer-scholen' studeren, maar die 
door de theorie alleen en het 'verbaal' 
presenteren van de lesstof niet vol-
doende worden gemotiveerd. 

De veel ti jd en mankracht vergende 
praktijk- en practicumlessen zijn dan 
het enige alternatief, vakken die door 
hun geaardheid en gebondenheid aan 
de inventaris niet op dezelfde globale 
wijze kunnen worden meegeteld als 
bijvoorbeeld wiskunde of Duits. Alleen 
al vanwege het verschil in huiswerkbe-
lasting zou het logisch zijn het aantal 
wekelijkse lessen bij het technisch on-
derwijs 20% hoger te maken dan bij 
het algemeen vormende 'doceer'-on-
derwijs. 

Verder is de wijze van participatie 
van de leerling in het praktisch gerich-
te technische onderwijs zo wezenlijk 
verschillend van hetgeen van de leer-
ling in het algemeen vormend onder-
wijs wordt gevergd, dat een simpele 
vergelijking van het aantal wekelijkse 
lestijden, ook als een correctie plaats-
vindt in verband met de huiswerkvrije 
lessen, eigenlijk kant noch wal raakt. 
Instructie en training in vaardigheids-
aspecten zijn niet alleen moeilijk ver-

gelijkbaar met theorielessen, ze ver-
gen bovendien bijzonder veel t i jd, 
voor het bedrijfsklaarmaken (en hou-
den) van apparatuur, dat min of meer 
vanzelfsprekend tijdens de lessen 
moet geschieden. 

'Het technisch vakmanschap, zowel 
praktisch als theoretisch is in de laat-
stet i jd in Nederland verwaarloosd', 
laat de Unie van MTO-verenigingen 
ons onder andere weten. Het is daar-
om niet te verwonderen, dat in vele 
landen het techniech onderwijs met 
een aanzienlijk groter aantal wekelijk-
se lessen werkt dan het algemeen vor-
mend onderwijs. Verschillen van 10 
lestijden komen daarbij veelvuldig 
voor. De vraag of Nederland zich kan 
permitteren om op den duur, met be-
houd van de gebruikelijke cursusduur, 
het aantal wekelijkse lessen op 30 te 
fixeren, moet ons inziens juist gezien 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 
ontkennend worden beantwoord. Bij 
de enorme concurrentiestrijd tussen 
de landen, die voor hun economie af-
hankelijk zijn van hun industriële ex-
port, zal door het complexer worden 
van de produktiemiddelen de vakbe-
kwaamheid van de deelnemers aan 
het produktieproces een steeds belang-
rijker factor worden. 

De heer Laban (PvdA): Wil mevrouw 
Van Veenendaal de leerlingen in het 
Nederlandse onderwijs nog een 
zwaardere weektaak geven dan de 
normale werknemers hebben, meer 
dan 40 uur, als ook het huiswerk wordt 
meegeteld? 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen (DS'70): Neen, dat wi l ik niet. 

De heer Laban (PvdA): Daar vraagt u 
om! 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen (DS'70): Daar vraag ik helemaal 
niet om. Ik vraag om een andere ver-
deling tussen de uren. 

Te weinig wordt onzes inziens door 
de overheid beseft dat het technisch 
onderwijs onder steeds grotere druk 
staat van het bedrijfsleven dat, door de 
realiteit van vandaag gedwongen, ei-
sen moet stellen aan kennis en vaar-
digheden van de abituriënten. Als wi j 
met de heer Konings vinden dat het 
bedrijfsleven de taak heeft op te leiden 
voor de beroepssituatie, dan toch zul-
len wij aan het bedrijfsleven meerfaci-
liteiten moeten geven dan nu. De veel 
te ver doorgevoerde veralgemenise-
ring van het lager beroepsonderwijs 
en van het lager technisch onderwijs 
in het bijzonder moet naar ons oordeel 
ongedaan gemaakt worden. Het aantal 
wekelijkse lessen en de gemiddelde 
klassegrootte moeten worden aange-

past aan de specifieke eisen die het ge-
ven van onderwijs aan 'doe'-leerlingen 
stelt. De leerlingen, die na de lagere 
school door aanleg en instelling niet 
geschikt zijn voor verder algemeen 
vormend onderwijs, dient vanaf het 
begin van de eerste cyclus van het 
voortgezet onderwijs praktisch op een 
vakgebied gericht onderwijs te wor-
den aangeboden. Op blz. 56 van de 
memorie van toelichting wordt door 
de Minister gesteld dat persoonlijk-
heidsontplooiing met name voor deze 
categorie leerlingen uiterst belangrijk 
is. Dit zijn wij met hem eens, maar wi j 
hebben veel twijfels over de weg die 
op het ogenblik daarnaar wordt ge-
volgd. 

Voor de ongeveer 70.000 jonge 
mensen, die de laatste drie jaar na het 
verlaten van de school niet in het ar-
beidsproces zijn opgenomen, moeten 
overwegend praktisch, op groepen 
van functies gerichte her- en bijscho-
lingscursussen worden georgani-
seerd. De WW-uitkering dient te wor-
den gekoppeld aan een daadwerkelijke 
deelname aan deze cursussen. 

Eveneens ten behoeve van deze 
groep jonge mensen dienen op korte 
termijn mogelijkheden te komen om 
praktisch en op groepen van functies 
gericht full-time onderwijs te kunnen 
volgen. Praten alleen over participa-
tie-onderwijs en integratie van be-
roepsbegeleidend onderwijs, leerlin-
genstelsel en vormingsscholen sor-
teert voor de grote schare jeugdwerk-
lozen geen enkel effect. Het betekent 
bovendien voor degenen, die bij deze 
vormen van onderwijs en begeleiding 
werkzaam zijn, grote onrust en onze-
kerheid benevens uren en dagen van 
nutteloos vergaderen. 

Minister Van Kemenade: U spitst de 
oorzaken van de jeugdwerkloosheid 
toe op de veralgemening van het LBO. 
Erg relevant is dan wel hoeveel van de 
jeugdwerklozen LBO'ersen MAVO'ers 
zijn en hoeveel er geen diploma heb-
ben. 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen Dat is inderdaad een groot aan-
tal, maar dat doet aan mijn betoog 
niets af. 

Minister Van Kemenade: Als u de oor-
zaken van de jeugdwerkloosheid met 
name in de veralgemening van het 
LBO zoekt, wordt erg belangrijk hoe-
veel van die jeugdige werklozen 
LBO'ers met diploma's zijn. 

Mevrouw Van Veenendaal-van Meg-
gelen (DS'70): Ik weet die cijfers niet; 
misschien kunt u ze ons geven. Ik ken 
wel het aantal van de totale jeugd-
werkloosheid, maar ik geloof niet dat 
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ze uitgesplitst zijn. Dat horen we dan 
nog wel. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft al aandacht besteed aan het ver-
richten van arbeid door scholieren. Wij 
vragen ons af of daaraan niet meer 
moet worden gedaan. 

Onderwijsvernieuwingen of nieuwe 
voorzieningen in het onderwijs dienen 
niet meer ten koste te gaan van het f i -
nanciële budget voor het reeds be-
staande onderwijs. Vooral als blijkt dat 
de vernieuwingen te weinig succes 
hebben, heeft deze wijze van handelen 
een negatief effect op de motivatie van 
de onderwijsgevenden en daardoor op 
de kwaliteit van het onderwijs. 

De Minister zal begrijpen, dat wij 
meer dan benieuwd zijn naar het eva-
luatierapport 'Twente'. Dit onderwijs-
verbeteringsproject is evenwel met zo-
veel extra faciliteiten omgeven, dat de 
uitkomsten haast niet anders dan gun-
stig kunnen zijn. Het gaat ons vooral 
om al die scholen - en dan vooral al 
die leerlingen - die het zonder die ex-
tra's moeten doen. 

D 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Mijnheer de Voorzitter! Bij haar 
eerste begroting stelde deze Regering 
tot onze vreugde heel duidelijk, dat als 
centraal uitsgangspunt zou worden 
genomen de zelfontplooiing van de 
mens. Het recht daarop zou in het on-
derwijsbeleid voorop staan. Wij con-
stateerden dat onder opleiding meer 
bevat ging worden dan de opleiding 
tot een beroep. 'De enge visie op de 
mens wordt verru imd; het onderwijs-
beleid wordt bijgesteld', was onze ver-
wachting. 

Wij werden tot deze verwachting 
aangemoedigd door de conclusie van 
de Regering dat de problematiek on-
derwijs/arbeidsmarkt niet alleen een 
oplossing kon vinden in het afremmen 
en indammen van de toenemende 
vraag naar meer onderwijs. Daardoor 
zouden de bestaande ongelijkheden 
worden bestendigd en verdere vor-
mingsmogelijkheden worden afgesne-
den. 

In de voorliggende memorie van 
toelichting wordt de relatie arbeids-
marktonderwijs verder uitgewerkt. In 
een aparte paragraaf wordt eerst ge-
schilderd hoe onderwijs op kwantita-
tieve wijze kan bijdragen tot oplossing 
van de problematiek van de jeugd-
werkloosheid. Additionele onderwijs-
voorzieningen kunnen geboden wor-
den. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm 
van een verbreding van de opleiding 
door de aanbieding van een extra jaar. 

Tegelijkertijd constateren de bewinds-
lieden echter dat de bijdrage in belang-
rijke mate afhankelijk is van het over-
bruggen van de tekorten in de vraag 
naar arbeidskrachten. En dat is weer 
afhankelijk van de vraag, of op korte 
termijn toch het aantal beschikbare ar-
beidsplaatsen zal toenemen. 

In de kwalitatieve paragraaf staat 
heel duidelijk dat de aansluiting van 
het onderwijs op de arbeidsmarkt niet 
een taak van Onderwijs alleen is, maar 
dat ook Sociale Zaken, Economische 
Zaken en CRM hierbij betrokken wor-
den. Genoemd worden maatregelen 
op het gebied van het niveau van de 
arbeid, de arbeidsorganisatie en de in-
komensverhoudingen. Daarnaast wor-
den een aantal taken voor het onder-
wijs genoemd. Wij zijn het met de er-
kenning dat onderwijs alleen niet de 
oplossing van de jeugdwerkloosheid 
en de werkloosheid in het algemeen 
kan bieden volledig eens. 

Als wi j de maatregelen echter op 
een rijtje zien, moeten wi j constateren 
dat het gevaar groot is dat de onder-
wijsmaatregelen ondergeschikt gaan 
worden aan de arbeidsmarkt, dat de 
arbeidsmarkt als gegeven wordt be-
schouwd en dat de opleiding tot een 
beroep steeds meer centraal begint te 
staan. Twee maatregelen op het ge-
bied van het onderwijs vallen daarbij 
op, namelijk de beperking van de toe-
lating tot zeer kostbare en gespeciali-
seerde opleidingen mede op grond 
van arbeidsmarktoverwegingen - wel 
onder een aantal voorwaarden, zoals 
goede prognoses, billijke selectieme-
thoden en geen te grote inkomensver-
schillen - en de maatregel die moet 
leiden tot een verbetering van prog-
noses met betrekking tot onderwijs en 
arbeidsmarkt. 

Deze maatregelen sluiten ook mooi 
aan bij de wijze, waarop professor AI-
beda de problematiek onderwijs/ar-
beidsmarkt in het onderwijsverslag 
heeft geschilderd. Deze maatregelen 
worden nog eens versterkt, als iemand 
met een HAVO-opleiding geen NS'er 
kan worden. Wie deze richting inslaat 
loopt echter het gevaar, spoedig te 
eindigen op het niveau van uitspraken 
zoals die een tijd geleden door de al 
eerder genoemde heer Kruse zijn 
geuit: Niet alleen een stop voor het 
WO, maar ook voor MAVO en HAVO. 

Ik vind het opvallend als een verte-
genwoordiger van deze Regering een 
dergelijk voorstel durft te lanceren. 
Zijn de beroepen, waarvoor wordt op-
geleid, dan toch het belangrijkste se-
lectiemiddel om te bepalen welke op-
leiding iemand mag gaan volgen? Mag 
een ongeschoolde arbeider geen HA-

VO-opleiding hebben? Is het feit dat ie-
mand, die ongeschoold werk doet, 
best wel eens activiteiten kan ontplooi-
en waarvoor een deskundigheidstrai-
ning vereist is, onder tafel geveegd? 
Wordt de huidige arbeidsmarkt niet als 
een erg stringent gegeven be-
schouwd? 

Bij vorige gelegenheden hebben wi j 
suggesties naar voren gebracht over 
de wijze, waarop die werkgelegenheid 
eerlijkerte verdelen is en wel in sa-
menhang met een beter inkomensbe-
leid. Er is arbeid genoeg waarvoor nu 
nog betaald wordt, Wij hebben ook 
aandacht gevraagd voor arbeid die 
volop aanwezig is, maar nog onbezol-
digd is; Wij denken dat, wanneer die 
andere arbeidsverdelingen mede in 
beschouwing wordt genomen, de 
prognosestelling wel eens niet zo'n ze-
kere bijdrage zou kunnen leveren aan 
de oplossing van de problematiek ar-
beidsmarkt-onderwijs. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): U ci-
teert een ambtenaar en u zegt dan dat 
dit een merkwaardige uitspraak is voor 
een vertegenwoordiger van de Rege-
ring. Vindt u dat iedere ambtenaar 
moet fungeren als spreekbuis van een 
regering, of bent u van mening dat een 
ambtenaar recht heeft op een eigen 
mening en die ook mag uiten? 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Ik vind dat een plaatsvervan-
gend directeur van de arbeidsvoorzie-
ning met name met betrekking tot de 
jeugdproblematiek wel moet meetel-
len dat wanneer hij een stop voor HA-
VO en MAVO bepleit, wel degelijk als 
een afgevaardigde van de Regering 
beschouwd wordt. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Maar 
hij sprak toch namens zich zelf? 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Zo is dat niet op mij overgeko-
men. Deze uitspraak van de heer Kruse 
is in talrijke publikaties zo naar voren 
gebracht. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Wat 
voor consequenties zou het hebben 
als iedere ambtenaar, vertegenwoor-
diger van de Regering zou moeten 
zijn? 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Daar zouden wij eens over moe-
ten nadenken. Het feit dat die stop uit 
deze hoek bepleit wordt en het feit dat 
deze mensen veel invloed hebben, 
juist op de ontwikkeling van maatrege-
len ten aanzien van jeugdwerkloos-
heid, vind ik opvallend. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): Toch 
moet u wat voorzichtiger zijn met uw 
kwalificaties. 
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Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Mijnheer de Voorzitter! Als wi j 
over de herverdeling van de arbeid 
spreken en zien dat er nog heel wat 
werk te doen is, dan wil ik enige voor-
beelden noemen, waarbij twijfel die 
wi j aan prognoses hebben, duidelijk 
wordt. Wanneer psychologen als the-
rapeuten erkend zouden worden, dan 
zouden er morgen psychologen te 
weinig zijn. Als de Nationale Vereni-
ging voor Ambulante Volksgezond-
heid binnenkort weer eens een uitzen-
ding geeft over slapeloosheid dan is 
het aantal mensen die deskundig zijn 
zodat zij kunnen worden ingezet bij de 
opvang van mensen bij die uitzending, 
veel te klein. Ik noem het punt onge-
schoolde arbeid. 

Als wi j die eens herverdelen met 
daaraan gekoppeld een inkomensbe-
leid - ik denk aan het omzetten van 
een drie-ploegendienst in een vijf- of 
zes-ploegendienst - dan zou het wel 
eens voor anderen, ik denk aan juris-
ten bij voorbeeld, aantrekkelijk kunnen 
worden om in die tijd hun inkomen te 
verdienen en overdag op andere ter-
reinen zichzelf te kunnen ontplooien. 

Ik denk dan ook, dat de genoemde 
maatregelen niet zullen slagen. Is het 
bovendien wel gewenst op grond van 
die arbeidsmarktgegevens over te 
gaan tot afremming en indamming 
van bepaalde opleidingen? Onze kri-
tiek brengt met zich mee dat wi j op 
langere termijn misschien moeten 
overgaan tot een heel andere opzet 
van de opleiding. Misschien moet na 
een gedegen basisopleiding tot en met 
middenschool, onderwijs op grond 
van ervaring worden ingebracht. Dat 
kan wel eens betekenen dat wij het he-
le dagonderwijs moeten gaan afschaf-
fen; dat wij moeten overgaan naar 
educatieve centra, waarin men in die 
deskundigheden - waaraan men uit 
ervaring behoefte kreeg - wordt ge-
schoold. 

Dat betekent niet langer meer een 
opleiding tot medicijnman, maar het 
eerst al dan niet beroepsmatig bezig 
zijn op het terrein van de gezondheids-
zorg en dan op grond van die ervarin-
gen de deskundigheden vergroten. 
Natuurlijk vraagt dat maatregelen op 
het gebied van de werkgelegenheid. 
Maar, als wi j ons zo'n doelstelling voor 
ogen stellen, dan zullen wij bij het ont-
wikkelen van het onderwijssysteem re-
kening moeten houden met maatrege-
len in die richting en met een flexibel 
systeem. Dat betekent dat wij daarom 
op korte termijn nogal wat problemen 
hebben met die algemeen hogere op-
leiding. 

Wij vrezen juist dat door het creëren 
van die algemeen hogere opleiding 
een alibi geschapen wordt om de toe-
lating tot het WO en de HBO-opleidin-
gen te beperken, dat het een bevesti-
ging wordt van de bestaande arbeids-
marktstructuur en de bestaande 
vraag- en arbeidsverhouding bepaalt, 
dat het net als bij het kopjaar op het 
LBO hier een verhoging van de alge-
mene basis wordt bovenop het HAVO 
en VWO en dat het een uitstel wordt 
van de intreding in de samenleving. 
Als die intreding er is, wordt dit wel 
een ondergeschikt zijn aan hen die een 
wei-gespecialiseerde opleiding heb-
ben genoten. Een opleiding in de rich-
t ing zoals Albeda die voorstelt, waar 
hij spreekt over opleidingen met voca-
tioneel karakter en niet-vocationeel ka-
rakter. Albeda pleit voor het afschrik-
ken van een studie door een te gemak-
kelijke studiefinanciering tegen te 
gaan. Albeda spreekt over het vormen 
van algemeen vormende opleidingen 
naast gespecialiseerde opleidingen, 
maar Albeda gaat dan ook uit van het 
begrip 'overscholing' als leidraad en 
spreekt dus duidelijk vanuit het eco-
nomische rendement. 

Wij betreuren dan ook in dit verband 
de circulaire van 19 januari aan de in-
stellingen, waarin vooruitlopend op 
een toekomstvisie op het hoger onder-
wijs toch met die algemene hogere op-
leiding wordt begonnen. Wij vrezen 
dat het in de toekomst een schijnop-
lossing zal worden. Ik heb er wat 
moeite mee, aanvragen uit het veld 
creatief te noemen, te meer wanneer 
wi j weten dat de inspectie bij bezoeken 
aan diverse instellingen juist heeft ge-
waarschuwd voor het afgrendelen van 
HBO-opleidingen en heeft gezegd dat 
daarmee nog wel eens te veel ruimte 
zou kunnen komen bij de instellingen 
en dat daarom de algemene hogere 
opleiding voor de instellingen nogal 
interessant zou worden. Zo kunnen in-
derdaad wel eens aanvragen naar vo-
ren komen, die niet spontaan bij de in-
stellingen zijn ontstaan. 

Een ander voorbeeld vinden wij de 
interim-maatregel jeugdige werklozen, 
waarin de visie op de nieuwe verhou-
ding arbeid-onderwijs niet naar voren 
komt. Terwijl de jongeren bezig zijn, 
moeten zij beschikbaar blijven voor 
het oude beroep. Zij behoeven geen 
scholing te verwachten, die ondersteu-
nend is in het nieuwe beroep, want zij 
kunnen dan als concurrentie gaan fun-
geren voor bijvoorbeeld afgestudeer-
den van de sociale academie. Dat wil 
zeggen dat men een beroep gereser-
veerd houdt voor degenen, die daar-
voor zijn opgeleid, terwijl er niets te-
gen zou zijn om juist de gemotiveerde 

ongeschoolde jongere te scholen en 
degene, die van een sociale academie 
afkomt, een andere baan te laten ver-
vullen en zijn deskundigheid op ande-
re wijze in te zetten. 

Er zijn andere voorbeelden te noe-
men; ik denk aan de aanvullende on-
derwijsvoorzieningen die steeds bij 
jeugdwerkloosheid naar voren komen. 
Ik zeg met nadruk 'aanvullend' omdat 
de onderwijsvoorzieningen plaatsvin-
den zolang de jongere nog steeds 
werkloos is. Er wordt steeds uitgegaan 
van een werkloze, die ophoudt werk-
loos te zijn wanneer er een full-time 
baan voor hem beschikbaar komt. Wij 
hebben herhaaldelijk en ook laatst nog 
bij de behandeling van de begrotingen 
van Sociale Zaken en CRM bepleit, bij 
de jeugdwerkloosheid de jongere cen-
traal te stellen en niet zijn al of niet 
hebben van een baan. Daarom moet er 
een geïntegreerd plan komen waarin 
de drie departementen heel nadrukke-
lijk naar voren komen. Kort daarna is 
het rapport van de Commissie Jeugd-
werkloosheid van de Raad voor de 
Jeugdvorming verschenen, waarin 
met name die plaatselijke en regionale 
contactgroepen naar voren komen. 
Wij zijn benieuwd wat deze Minister 
met de aanbevelingen uit dat rapport 
gaat doen. Overigens ben ik zeer ver-
heugd dat de bewindslieden, volgens 
de schriftelijke antwoorden, de Nota 
scholings- en vormingsvoorzieningen 
voor ongeschoolde jongeren uit mei 
1976 van de actiegroep 'Minder Ge-
schikt' wel kennen. Doen deze be-
windslieden er ook wat mee? Dit is een 
opzet die prachtig past in het zojuist 
genoemde rapport van de Raad voor 
de Jeugdvorming. Juist omdat wij zo 
hechten aan het uitgangspunt van de 
zoeven genoemde onderwijsvisie, ver-
wachten wij veel van de stimulering 
door dit departement, ook op het ge-
bied van de ontwikkeling van de ar-
beidsmarkt en het werkgelegenheids-
beleid. Onderwijsvernieuwing zal naar 
onze mening mislukken als zij, vanuit 
haar opvattingen over zelfontplooiing 
van de mens, geen bijdrage levert aan 
een herstructurering van de arbeids-
markt met daaraan gekoppeld een in-
komensbeleid. Zeker als zij zich, wan-
neer op het terrein van het eerlijk verde-
len van de arbeid structurele voorstel-
len uitblijven, laat leiden door die harde 
arbeidsmarkt. 

Eén van de essentiële doorbrekende 
factoren zal moeten zijn dat bepaalde 
diploma's recht geven op bepaalde ba-
nen. Deze opvatting werkt dan spiraal-
vormend naar beneden: om een be-
paald diploma te behalen, is ook een 
bepaalde vooropleiding vereist. Op 
korte termijn vinden wi j het dan ook 
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jammer dat de CICSA-vooropleiding 
dreigt beëindigd te worden. Is er, juist 
op financieel gebied, geen oplossing 
mogelijk om voor de velen die voor de 
opleiding gemotiveerd zijn, de juiste 
vooropleiding te handhaven? 

Wij zouden ook graag aandacht wi l -
len hebben voor de moedermavo; 
daarover is al eerder gesproken. Kort-
heidshalve wil ik mij nadrukkelijk aan-
sluiten bij de elf aanbevelingen van 
het rapport van het Project Dageduca-
tie. 

Het spreekt vanzelf dat wi j , juist van-
uit onze visie op het eerlijk delen van 
arbeid en onderwijs, ons grote zorgen 
maken over de bezuinigingen bij het 
cursorisch MSPO. Wie onze bijdrage 
op het terrein van de economische 
groei kent, weet dat wij in de toekomst 
nog werkgelegenheid zien in de onder-
linge dientsverlening en juist de werk-
terreinen die door de deelnemers aan 
het MSPO worden betreden. Juist om 
het mogelijk te maken dat degenen die 
in hun werk behoefte hebben aan 
scholing, deze ook kunnen krijgen, 
achten wi j bezuinigingen op het ge-
bied van het cursorisch MSPO onge-
wenst. Wij hebben het betreffende 
amendement dan ook graag meegete-
kend. 

Het onderwijs is geen afgesloten 
wereld. Het is een wisselwerking met 
de samenleving en de ontwikkeling 
daarbinnnem. Dat geldt ook voor de 
rechtspositie van de werknemers in 
het onderwijs. In de memorie van ant-
woord bij de in behandeling zijnde 
Wet op de Ondernemingsraden doet 
Minister Boersma melding van het feit 
dat de Minister van Onderwijs hem om 
ontheffing heeft verzocht voor onder-
nemingsraden bij onderwijsinstellin-
gen. Nu er duidelijk geen wettelijke 
aanwijzingen zijn, deze ontheffing te 
verlenen, wil ik de Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen vragen, de in-
stelling van een ondernemingsraad 
voor instellingen voor onderwijs te be-
vorderen. Voor het geval dat er rechts-
ongelijkheidzou komen tussen rijks-
en bijzondere scholen, wi l ik bewinds-
lieden uitnodigen een speciale wet ten 
behoeve van de democratisering te 
maken. 

Bij de vorige begrotingsbehandeling 
hebben wij nogal nadrukkelijk ge-
vraagd, een integraal inkomens- en 
werkgelegenheidsplan op te stellen 
voor alle werknemers in de onderwijs-
wereld. Bij die gelegenheid hebben wi j 
daarop geen afdoend antwoord ont-
vangen. Dit gebeurt nu wel, in de vorm 
van, wederom, incidentele maatrege-
len. Ik denk hierbij aan het lagere sala-

ns bij vervanging. Ook de maatregelen 
in het wetenschappelijk onderwijs vin-
den wij niet bepaald uitblinken door 
samenhang. Met name de maatrege-
len ten aanzien van de student-assis-
tenten zijn ons niet geheel duidelijk. 
Waarom moesten juist ten aanzien van 
deze groepering zulke scherpe maatre-
gelen worden genomen? Waarom 
komt voor deze groep een loonsverla-
ging van 10% juist opeen moment dat 
de student-assistent een steeds groter 
aandeel krijgt in de onderwijs- en on-
derzoekstaken van de wetenschappe-
lijke instellingen? Nog een grotere in-
consequentie is naar onze mening het 
aanstellen op tijdelijke contracten van 
deze mensen, juist waar het Ministerie 
van Sociale Zaken zo zijn best doet, de 
nadelen van tijdelijke contracten - bij-
voorbeeld van uitzendkrachten - te be-
strijden. 

Staatssecretaris Klein: Wilt u student-
assistenten in vaste dienst, zoals 
ambtenaren? Het is wel de bedoeling, 
dat het studenten zijn die assistent 
worden. Denkt u aan vijf jaar? Wij ken-
nen uitsluitend een tijdelijk dienstver-
band dan wel vast dienstverband. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Men zou ook een dienstverband 
kunnen maken voor de periode gedu-
rende welke men student is. Men kan 
het ook beperken - zoals nu de richtlij-
nen zijn - tot elf of twaalf maanden. 
Men kan ook richtlijnen geven voor 
een nog kortere duur. Ik meen dat dit 
niet de weg is die wi j op moeten gaan. 

Staatssecretaris Klein: Het gaat typisch 
om werkzaamheden die per cur-
susjaar worden aangeboden. Is een 
jaar dan zo'n vreemde contractbasis? 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Dit zou een contractbasis kun-
nen zijn. De Staatssecretaris stelt het 
nu voor, alsof hij alleen maar de jaar-
basis bevordert. Hij bevordert ook kor-
tere arbeidscontracten. Het is echter 
mogelijk - juist door de bepaalde 
plaats die de student-assistent in de 
structuur inneemt - het te binden aan 
het student zijn, zoals vroeger ook wel 
gebeurde. 

Staatssecretaris Klein: Ik bevorder he-
lemaal geen kortere werktijden, hoe 
komt u daarbij? Ik zeg alleen maar, dat 
er minder moet worden betaald wan-
neer er korter wordt gewerkt. Dat lijkt 
mij een redelijke beheersing van de al-
gemene middelen. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Voor wie nog niet het recht op 
basisinkomen onderschrijft, is het laat-
ste inderdaad juist. De Regering heeft 
dit nog niet gedaan. Maar bovendien 

spreek ik niet over korter werken per 
week, maar over het bevorderen van, 
bijvoorbeeld, driemaandelijkse con-
tracten. 

Staatssecretaris Klein: Bevorder ik 
die? 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Ja, door de mogelijkheid nier-
van duidelijk in de richtlijn op te ne-
men. 

Staatssecretaris Klein: Mag ikflexibi l i-
teit aan de instellingen geven? Daar 
ligt toch het bevoegd gezag! 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): Dit punt komt nog, maar ik kan 
het nu wel 'meenemen'. 

De heer Beinema (ARP): Die mogelijk-
heid was er toch al lang? Zij is er toch 
altijd geweest? Het is toch niets 
nieuws? 

Staatssecretaris Klein: Natuurlijk. Ik 
heb het nu alleen maar geregeld dat, 
als mensen zes maanden werken, zij 
ook alleen voor zes maanden betaald 
krijgen. Dat lijkt mij toch vrij redelijk. 
De formule is, dat zij betaald krijgen 
voor de hoeveelheid werk die zij ver-
richt hebben en dan uiteraard op basis 
van een bepaalde schaal. Ik hoor deze 
verhaaltjes ook regelmatig uit het veld, 
maar ik had toch niet verwacht, dat 
mevrouw Van der Heem die hier zou 
doorgeven. Er deugt van dat verhaal 
natuurlijk niets. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(PPR): De flexibiliteit die de Staats-
secretaris op dit terrein aan de instel-
lingen heeft overgelaten, had hij ook 
kunnen laten bestaan door de verant-
woordelijkheid ook aan de instellingen 
te laten wat zij wil len betalen voor be-
paalde termijnen. 

Bij de laatste wijziging van de WUB 
heeft de Staatssecretaris heel nadruk-
kelijk het hele personeelsbeleid naar 
zich toe getrokken en bij de colleges 
van bestuur gelegd om een landelijk 
personeelsbeleid rond te krijgen, en 
ook de instellingen wat meer op die 
landelijke richtlijnen te krijgen. Het is 
opvallend dat waar dit soort proble-
men naar voren komen, er steeds 
meer op de verantwoordelijkheid van 
de instellingen gewerkt wordt, naar-
mate het beleid iets ondankbaarder of 
onduidelijker wordt. 

Ik zou graag aan de Staatssecretaris 
wil len vragen, als hij dan al het perso-
neelsbeleid centraal wil organiseren 
en leiden, of hij dan ook oog wil heb-
ben voor het belang van de werkne-
mers van de instellingen en ook of hij 
vanwege de uitwerking die op de di-
verse instituten het gevolg kan zijn van 
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bij voorbeeld landelijke richtlijnen, al-
vorens hij deze landelijke richtlijnen 
opstelt, overleg wi l plegen met het 
SBO. Daar moest mijn hele verhaal in 
uitmonden, maar ik kan het ook zo kort 
samenvatten. Dat geldt dan niet alleen 
de student-assistent, maar ook voor 
een aantal maatregelen die hij voor-
stelt om personeelssituaties aan in-
stellingen voor WO te saneren, maar die 
op verschillende instellingen uiteenlo-
pend doorgevoerd worden, bijvoor-
beeld vacaturestops. Deze maatrege-
len zijn veelal naar voren gebracht nog 
voordat er overleg met het SBO was 
gepleegd. 

De PPR-fractie steunt de beleidswij-
ziging met betrekking tot het internati-
onaal onderwijs in de zin van de nota 
bilaterale ontwikkelingssamenwer-
king, waarin wordt gesteld dat oplei-
dingsactiviteiten geleidelijk moeten 
worden overgebracht naar de ontwik-
kelingsregio. Tot nu toe is echter de 
vraag onbeantwoord gebleven, hoe 
de kwaliteit van dit onderwijs wordt 
gewaarborgd. In de memorie van toe-
lichting staat op blz. 128 te lezen, dat 
bij beslissingen die de bewindslieden 
zullen nemen, de eerste ondergeteken-
de het voor zijn verantwoordeli jkheid 
houdt de kwaliteit van het onderwijs te 
waarborgen. Onze fractie zou het op 
prijs stellen te vernemen, welke crite-
ria de bewindslieden bij het handha-
ven van de juiste kwaliteit van het in-
ternationaal onderwijs zullen hante-
ren. 

D 
De heer Van Kuijen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik voel mij enigszins gema-
nipuleerd. Ik zal u dadelijk zeggen 
waarom. 

De bedoeling was dat ik een betoog 
hield dat zou uitlopen in een aantal 
vragen met betrekking tot de geneti-
sche manipulatie. Ik zie mij door de 
gang van zaken en door het tijdsche-
ma gedwongen mijn opmerkingen tot 
het laatste te beperken. 

In de nota Wetenschapsbeleid wordt 
uitvoerig aandacht besteed aan het feit 
dat het wetenschapsgebeuren geen 
autonoom gegeven kan zijn, maar dat 
het zich binnen een maatschappelijk 
kader dient te ontwikkelen. Dat is uiter-
aard voor de toetsing telkens een ad 
hoc verschijnsel. Soms zijn bepaalde 
wetenschapsgebieden maatschappe-
lijk erg relevant en krijgen dan zeer 
veel financiële middelen; andere we-
tenschapsgebieden komen soms vol-
komen onverwacht aan kritiek bloot te 
staan. Dat is voorde wetenschappers 
van de laatste sector natuurlijk uiterst 

onaangenaam, maar het systeem 
werkt nu eenmaal erg ad hoc. 

De genetische manipulatie is zo'n 
sector die de laatste tijd zeer in de be-
langstelling staat. Het betreft een vorm 
van erfelijk onderzoek - het zoge-
naamde recombinant-DNA-onderzoek 
- die niet zonder risico is, omdat bij 
een micro-organisme nieuwe combi-
naties van erfelijke eigenschappen 
kunnen worden gevormd die in de 
vrije natuur niet voorkomen. 

Ik moet erkennen dat er ook grote 
belangen aan een dergelijke vorm van 
onderzoek verbonden zijn. Het geeft 
ons inzicht in het erfelijk gebeuren en 
het is ook van belang voor het me-
disch-wetenschappelijk onderzoek. 
Deze vorm is onder de wetenschap-
pers zelf al jaren onderwerp van dis-
cussie. Ik acht het van belang en het is 
te waarderen, dat de discussie door de 
wetenschappers zelf is aangekaart. 

Men is daar aanvankelijk zelfs zover 
gegaan, een volledige stopzetting van 
dit onderzoek te overwegen. Op een 
aantal conferenties kwam het meren-
deel van de onderzoekers tot de con-
clusie dat de voortzetting ervan onder 
bepaalde voorwaarden verantwoord 
was. De maatschappelijke discussie 
daarover heeft echter tot nog toe nau-
welijks plaatsgevonden. Deze komt in-
middels wel langzaam op gang. Ik mo-
ge erop wijzen - het is wellicht niet al-
gemeen bekend - dat de gemeente-
raad van Cambridge, Mass., op welks 
grondgebied de laboratoria van Har-
vard University l iggen, in juli na zeer 
verwarde en moeizame discussies be-
sloot voor drie maanden een verbod 
tot het doen van een dergelijk onder-
zoek ui t te vaardigen. Het is natuurlijk 
een tamelijk ongewone en ongelukki-
ge vorm van maatschappelijke discus-
sie, maar het geeft wel aan hoe moei-
zaam de ontwikkeling is. 

In Nederland is in maart 1976 een 
commissie ingesteld, samengesteld 
uit deskundigen, die tot taak heeft een 
advies op te stellen omtrent de proble-
men, de voordelen, kortom de maat-
schappelijke aspecten van deze vorm 
van onderzoek. Dat is heel belangrijk. 
Het verbaasde ons echter zeer om in 
de memorie van toelichting op de be-
groting te lezen, dat deze commissie 
ook de bevoegdheid heeft gekregen 
om in de vorm van een gentleman's 
agreement met de onderzoekers over-
eenkomsten aan te gaan, waarbij zij 
zich vri jwil l ig verplichten zich te onder-
werpen aan toezicht van de commissie 
op de wijze, waarop zij bepaalde vor-
men van maatregelen om gevaren te 
voorkomen in acht zullen nemen. Dat 
leek ons een wat ongewenste ontwik-

keling. Het lijkt ons onjuist dat je een 
maatschappelijke discussie daarover 
begint en dat je anderzijds toch de we-
tenschappers toestaat, op eigen ver-
antwoordelijkheid aan deze vorm van 
wetenschappelijk onderzoek te begin-
nen. 

Wij hebben daarover schriftelijke 
vragen aan de Regering gesteld. Het 
antwoord daarop bereikte mij heden. 
Het blijkt - wi j waarderen dat zeer -
dat de commissie ook van belang acht 
dat die discussie over de maatschap-
pelijke aanvaardbaarheid op gang 
komt. Men verklaart zich bereid het 
rapport van de commissie ter discus-
sie te stellen en ook anderen de gele-
genheid te bieden daarover hun me-
ning te zeggen. 

Wij zouden graag van de Regering 
willen horen, hoe zij zich voorstelt dat 
te organiseren en op welke termijn. 
Gevraagd naar haar bereidwill igheid 
om te bevorderen dat hangende die 
discussie het onderzoek niet zou star-
ten, antwoordt de Regering: 'Wellicht 
ten overvloede zal Staatssecretaris 
Klein mede namens ondergetekende, 
de heer Trip, de colleges van bestuur 
van de instellingen van wetenschap-
pelijk onderwijs verzoeken, gegeven 
het feit dat het rapport van de commis-
sie en de daaraan te verbinden be-
leidsconclusies zeer binnenkort ter 
discussie kunnen komen, bij het aan-
gaan van nieuwe contracten de 
grootst mogelijke terughoudendheid 
te betrachten'. 

Dat lijkt ons niet geheel logisch, 
vooral daar in eerdere antwoorden 
wordt gezegd, dat slechts aan de Vrije 
Universiteit tot nog toe een contract is 
gesloten, waar het onderzoek nog niet 
zou zijn gestart. Mij is inmiddels geble-
ken dat daar wel degelijk inleidende 
recombinant DNA-proeven worden 
gedaan. 

Ik wijs erop, dat onderzoek naar deze 
materie ook voor het bedrijfsleven van 
uitermate groot belang is en dat het 
niet uitgesloten is dat daar een derge-
lijk onderzoek inmiddels ook geënta-
meerd wordt. Ik wijs er voorts op, dat 
Minister Vorrink, mede namens beide 
bewindslieden, heeft laten weten, dat 
er in feite nog geen wettelijk kader is 
dat geschikt is om de mogelijke ge-
vaarlijke aspecten van dit soort onder-
zoek in te vatten. Het lijkt mij dus alles-
zins redelijk, dat de Regering verklaart 
waarom zij, blijkens haar laatste ant-
woord op vraag 8, niet bereid is de in-
stellingen te verzoeken een dergelijk 
onderzoek hangende de discussie niet 
te starten. Ik wijs erop, dat mijn fractie 
een dergelijke verklaring van uiterma-
te groot belang acht. 
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De heer Abma(SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is de laatste begrotings-
behandeling. Het woord 'laatste' klinkt 
wat dubbelzinnig. Het is een mooie 
multiple choice. 

Voor de vierde keer een onderwijs-
begroting bespreken, is niet de meest 
geanimeerde bezigheid. Dit is ook bij 
de behandeling van andere begrotin-
gen reeds gebleken. Het is immers laat 
genoeg, omdat de toekomst waarover 
het gaat is begonnen en halverwege 
door verkiezingen en kabinetsformatie 
wordt onderbroken. Het is te vroeg om 
een balans van de voorbije jaren op te 
maken. Het is toch al niet eenvoudig. 
Het geaccelereerde beleid stuit op een 
economische teruggang. Men zou 
kunnen zeggen: al is het beleid nog zo 
snel, de crisis achterhaalt het wel. 

Belangrijk blijft de vraag of het totale 
regeringsbeleid, aanvankelijk met een 
kwistige hand van uitgeven, waarbij 
Onderwijs ferm meedeed, de econo-
mische situatie op zijn beurt heeft 
beïnvloed. Beleidsombuigingen, alias 
bezuinigingen - dat is hetzelfde, waar-
om zou een beleid anders moeten 
worden omgebogen - bleken gebo-
den. Deze vielen niet in goede aarde. 
Indien zij elders waren gezocht zouden 
zij dat evenmin hebben gedaan. Waar 
bezuinigd wordt kijkt men zuinig. 

Wij begrijpen dat allereerst werd ge-
let op rechtspositie, prioriteiten en ver-
nieuwingen. Ligt het in het voornemen 
dit in acht nemen van de rechtspositie 
zoveel mogelijk vol te houden, ook 
wanneer vermindering van aanbod 
van leerlingen zich in de niet al te verre 
toekomst zal doen gevoelen? 

Waren er, wat die prioriteiten be-
treft, geen posterioriteiten van school-
soorten, cursussen en voorzieningen 
die reeds lang een achterstand ver-
toonden? Van elke categorie zal ik een 
voorbeeld geven. Is zo het MAVO niet 
de assepoester tussen de gemeen-
schapsgenoten van HAVO en VWO? Of 
moet daarom het MAVO op een an-
dere lijn komen zitten? In de perso-
neelssector van het MAVO blijft de 
amanuensis in de wachtkamer, hoe-
wel de beperkte proef toch zo gunstig 
was uitgevallen. Verder zijn er proble-
men met de materiële voorzieningen, 
met name bij de kleine MAVO's. De 
18-20-maatregel zal in de toekomst, 
wanneer de reservemarges verdwij-
nen, knellender worden. Wanneer 
wordt MAVO-3 MAVO-4? Haastige 
spoed zou hierbij wel gewaardeerd 
worden. 

In dit verband wi l ik even een tussen-
opmerking maken over kleine scho-
len die regionaal, of van uit een levens-
beschouwing, een nuttige rol kunnen 
vervullen. Bovendien kunnen die klei-
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ne scholen van belang zijn voor ach-
tergebleven zwakke leerlingen, die het 
departement zo na aan het hart liggen. 
Niet iedereen voelt zich thuis in die 
massale gemeenschappen. 

Ik keer terug tot de beleidsombuigin-
gen. Verhoudingsgewijs zijn het voort-
gezet en het wetenschappelijk onder-
wijs het sterkst getroffen. Met name is 
het toch wel schadelijk, dat de materië-
le uitgaven achterop raken. De b.t.w., 
lonen en prijzen stijgen immers wel. Ik 
denk voor wat die materiële voorzie-
ningen betreft ook aan het beroeps-
onderwijs, waarin voor de praktijkles-
sen en werkstukken toch heel wat no-
dig is. Eventuele, zeer ongewenste, 
ouderbijdragen zouden dan echt wel 
uit een heel smalle beurs moeten ko-
men. 

Wij moeten concluderen, dat een 
aanzienlijke besnoeiing op de uitgaven 
voor de scholenbouw voor het voort-
gezet onderwijs heeft plaatsgevonden. 
De situatie is ernstiger dan zij op blz. 
90 gesteld is, nu een niet onaanzienlijk 
deel van deze voor 1977 gedachte 
bouwprojecten enig uitstel moet on-
dergaan. Dat zou een beperking zijn 
van 87 miljoen. Op pagina 149 blijkt 
echter, dat er slechts 23 miljoen be-
schikbaar is in 1977 voor nieuwe pro-
jecten. Daar blijkt ook, dat slechts 20 
projecten van de 85 in het derde 
schoolbouwplan genoemde scholen, 
die in 1976 zouden worden gereali-
seerd, ter hand zijn genomen. 

Met gejuich is enige ti jd terug het 
scholenplan met zijn urgentiepunten 
begroet. Daar moet nu wel een streep 
door. Dat is wel erg zuur. 

Hoe komt het dat zo weinig beschik-
baar is voor nieuwe projecten in het 
begrotingsjaar 1977? Wil de Staats-
secretaris garanderen dat de al in het 
derde scholenbouwplan opgevoerde 
projecten op het scholenbouwplan 
blijven staan zodat in ieder geval deze 
garantie gegeven worden aan scholen 
die te lijden hebben van temporise-
ring? 

Is het niet tegen het beleid in om 
meer noodscholen te plaatsen, die ge-
financierd worden met door het Rijk 
gegarandeerde leningen? Destijds is 
vastgesteld dat deze noodoplossing 
beperkt moest worden. 

Verdient het geen aanbeveling voor 
permanente bouw ook te gaan werken 
met leningen waarvan het Rijk rente en 
aflossing financiert? Dan wordt dus af-
gestapt van het uitsluitend financieren 
a fonds perdu. 

Wanneer alle projecten worden uit-
gevoerd in versoberde bouw, hoeveel 
scholen kunnen dan geholpen wor-
den? 

Het is een trieste zaak dat de bezuini-
gingen immer de kapitaalinvesterin-
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gen betreffen. Dat is ook hier weer het 
geval. Wanneer onvoldoende moge-
lijkheden voorhanden zijn om primaire 
uitgaven te financieren, is het geen 
wonder dat het veld niet warm loopt 
voor vooral in de toekomst geprojec-
teerde vernieuwingen. 

Ik verkort het front. Ik ga van scho-
lenbouwplan over naar het scholen-
plan. 

De heer Laban (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik luister altijd met bijzon-
dere aandacht naar het betoog van de 
heer Abma. Hij houdt nu een litanie 
over een aantal bezuinigingen, die 
overigens zeer zorgvuldig zijn uitge-
zocht, in de onderwijssector. Ik herin-
ner mij goed, dat zijn fractie vond bij 
de behandeling van de 1 %-operatie 
dat de Regering de collectieve uitga-
ven te sterk liet stijgen. Als hij nu 
klaagt, verwacht ik dat hij alternatie-
ven aandraagt op grond waarvan al 
die zaken waarover hij nu klaagt, wel 
kunnen worden gefinancierd. Dat zou 
zijn betoog wat consistenter maken. 

De heer Abma (SGP): Dat hebben wij 
in het verleden wel gedaan. Wij heb-
ben aangegeven op welke uitgaven de 
nadruk kan worden gelegd en welke 
volgens ons mogen achterblijven. Ge-
makshalve kan ik daarnaar verwijzen. 

De heer Laban (PvdA): Wij krijgen dus 
bij deze begrotingsbehandeling nog 
amendementen van u? 

De heer Evenhuis (VVD): Vindt de heer 
Laban, dat al die bezuinigingen zo af-
gewogen zijn? Hoe moet ik dan de 
amendementen van de kant van de 
PvdA verklaren? 

De heer Abma (SGP): Bovendien heb 
ik dit vragenderwijs aan de orde 
gesteld. Van het antwoord op de vraag 
kan nog veel afhangen. Met name kan 
het antwoord zo overuigend zijn, dat 
wij moeten denken, dat geen andere 
bezuinigingen mogelijk zijn dan juist in 
deze sector. Er mag toch wel enige in-
formatie worden verschaft? 

De heer Laban (PvdA): Wij vinden in 
het algemeen, dat met betrekking tot 
de beperkingen in de onderwijssector, 
die in verhouding tot andere departe-
menten nog betrekkelijk gering zijn, 
een zo evenwichtig mogelijk beleid is 
nagestreefd, waardoor het onderwijs 
zo weinig mogelijk schade wordt toe-
gebracht. Dat neemt niet weg, dat wij 
bepaalde opvattingen hebben en zeke-
re verschuivingen tot stand willen 
brengen. Wij behoeven de Regering 
niet op alle punten slaafs te volgen. 
Wij mogen zelf enige creativiteit to-
nen. 

De heer Evenhuis (VVD): Het gaat er-
om, wat men evenwichtig noemt in 
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het kader van het debat over de onder-
wijsbegroting. 

De heer Abma (SGP): Bovendien wa-
ren niet al mijn suggesties kostenver-
hogend. 

Ik kom van scholenbouwplan tot 
scholenplan. Een enkele opmerking 
betreft het resultaat van de WESP-rap-
porten. 

Hoe komt het dat de gemeente Rot-
terdam een eigen onderzoek instelt 
naar de ontwikkeling op lange termijn 
van de leerlingaantallen? De gemeen-
te gaat niet akkoord met de WESP-re-
sultaten en acht deze te laag. Welke 
kritiek is er op de werkwijze van ge-
noemde instantie, waardoor een zover 
reikend onderzoek door andere instan-
ties wordt overgedaan? 

Nog een opmerking over dat scho-
lenplan. Mijn collega aan de overzijde, 
de heer Meuleman, heeft bij de behan-
deling van de begroting daarnaar 
geïnformeerd, vooral over de aanvra-
gen voor zogenaamd reformatorisch 
onderwijs. Hij kreeg een antwoord - ik 
wil niet zeggen, dat hij met een kluitje 
in het riet werd gestuurd; hij zal zich 
dit ook niet zo gemakkelijk laten wei-
gevallen - dat nog enige aanvulling 
verdient. Er werd geantwoord: Erwa-
ren ruim 700 aanvragen, waarvan er 
ruim 100 werden gehonoreerd. Daar-
tegenover stonden dan die 23 uit de 
hoek, waarvoor de heer Meuleman 
een lans brak. Alleen is vergeten, hoe-
vele van die 23 zijn gehonoreerd. Ook 
wil ik in dit verband in de richting van 
Goeree-Overflakkee uitkijken en bo-
vendien uitzien naar het komende 
scholenplan. 

Over het niveau van onderwijs is al 
dikwijls geklaagd. Het wordt afge-
zaagd. Maar de laatste tijd worden de 
bedenkingen over het karakter van het 
onderwijs luider, het onderwijs wordt 
te veel vertechniseerd en er komen al-
lerlei onderwijskundige technieken en 
allerlei technologieën aan te pas, die 
het onderwijs gaan beheersen. 

Persoonlijkheidsvorming zou niet de 
sterkste zijde zijn. Soms klaagt men 
over te weinig kennis. Dat is wel waar, 
maar anderzijds zou toch weer een 
eenzijdig kennisideaal overheersend 
kunnen zijn. Dat dreigt op specifieke 
wijze bij het kleuteronderwijs. Ik ver-
wijs dan naar het onderwijsverslag 
1975, dat pas is uitgekomen en waar 
vrees wordt uitgesproken voor een te 
sterke intellectuele druk, het spelen-
derwijs onderwijs zou in de knel ko-
men. Dat is wel een relevante zaak 
voor de integratie van het kleuter- en 
basisonderwijs. Het onderwijs in zijn 
totaliteit is niet voldoende gericht op 
kennis die de kant van de wijsheid uit-

gaat. Misschien verdient deze zaak in 
het wetenschapsbeleid meer aan-
dacht. 

De inleiding van de memorie van 
toelichting schenkt aandacht aan uit-
gangspunten en doelstellingen voor 
het onderwijs van dit kabinet. De be-
windslieden bezigen de reeds door De-
wey gehanteerde formule, dat de op-
leiding zich moet richten op democra-
tie. Tegen de mensbeschouwing van 
laatstgenoemde is enig bezwaar in te 
brengen. Hij ziet de mens als een wis-
selwerking tussen organisme en om-
geving. Hierbij denkt hij vooral aan het 
denken, dat de functie heeft van aan-
passing. Hierdoor wordt wellicht de 
nevenstellende doelstelling uit de con-
tourennota helder: 'Het beleid is ge-
richt op het bevorderen van onderwijs 
dat door zijn inhoud, opzet en aanpak 
ertoe bijdraagt, dat voor alle leden van 
de samenleving naar de mate van hun 
capaciteit meer gelijke mogelijkheden 
worden geschapen tot deelneming 
aan de kennis, de cultuur, de arbeid, 
de welvaart en aan de besluitvorming 
erover.'. 

Dit verwijdert zich toch wel zeer ver 
van wat onze fractie voor ogen staat. Ik 
vraag mij af of het bijzonder christelijk 
onderwijs in dit profiel past. Komt hier 
misschien ook de deugdelijkheid in 
conflict met de vrijheid? Voor ons staat 
namelijk voorop, dat de Schrift, die 
van God is ingegeven, nuttig is tot le-
ring, wederlegging, verbetering en on-
derwijzing en met name de rechtvaar-
digheid, opdat de mens Gods tot alle 
goed werk volmaakt is toegerust. Het 
onderwijs vanuit dit perspectief is iets, 
waarmee een ieder is gebaat, menen 
wij in alle bescheidenheid. Dit kardina-
le richtsnoer missen wi j in de zojuist 
besproken, puur sociologische wissel-
werking. 

Aangaande het voorontwerp van de 
Wet op het basisonderwijs zouden wij 
wil len opmerken dat het wel meer be-
oogt dat het gestelde op blz. 6 van de 
memorie van toelichting. Dat blijkt on-
der andere uit de reacties, die erop los-
komen. Ware het niet te wensen, zo 
zouden wi j wi l len vragen, dat de inte-
gratiestructuur werd losgemaakt van 
de planprocedure, de beheersvorm, de 
bestuurssamenstelling, enz.? Valt niet 
te vrezen dat door verbreding van het 
totale middelbare beroepsonderwijs 
moeilijk kan worden ingeschoten op 
het arbeidsproces? 

Met de geïnstalleerde commissie 
Schoolgrootte voortgezet onderwijs 
betuigen wij onze instemming. Kan 
voor de voorgenomen 33-32 schaal de 
precisering spoedig worden verstrekt, 
opdat de schoolleiding tijdig maatre-
gelen kan nemen, onder andere ook 
voor de inrichting van een nieuw lo-

kaal, zo dat geboden zou zijn in bepaaU 
de gevallen? Is de vrees terecht dat 
voor toekenning van extra leerkrach-
ten de stimuleringsgebieden het w in-
nen van de andere mogelijkheid en ur-
gentie, namelijk van groeiende scho-
len waar men met de klasseverdeling 
moeilijkheden ondervindt? 

Met betrekking tot de kwalitatieve 
discrepantie onderwijs-arbeidsmarkt 
wordt opgemerkt dat genoemde dis-
crepantie in het algemeen betreft de 
verschillen tussen niveau en richting 
van het aanbod vanuit het onderwijs 
en de eisen, die de voorhanden zijnde 
arbeidsplaatsen stellen. De bewering 
dat de beroepsopleiding te weinig spe-
cifiek is gericht op de functie-inhouden 
wordt aangevochten omdat zij zonder 
voldoende onderzoekgegevens niet 
kan worden beantwoord. Wordt het 
dan in elk geval geen tijd om van over-
heidswege er alles aan te doen om de 
nodige onderzoekgegevens in dezen 
zo snel mogelijk boven tafel te krijgen? 
Moet bovendien bij het knelpunt ar-
beidsmarkt billijkheidshalve niet eer-
lijk verdisconteerd worden dat bij de 
verkrappende arbeidsmarkt een aan-
zienlijke sector is afgestoten? Gaat dat 
gaande verder? 

Een ander punt in dit verband, dat 
wij onder de aandacht van de be-
windsman willen brengen, is dat wi j 
het doorbetalen van het volledige 
loon, zoals het nu nog bij de partiële 
leerplicht gebeurt, in strijd achten met 
het uitgangspunt van gelijke verdeling 
van arbeid en dus ook van inkomen. 
Hoe is het oordeel van de Minister 
hierover? 

Zou het gezien de vraag naar men-
sen met bepaalde handvaardigheden 
en ter demping van de kloof tussen on-
derwijs en arbeidsmarkt op zijn minst 
geen overweging verdienen om behal-
ve de nadruk alleen op het GLO te leg-
gen, ook hierbij te betrekken, naast de 
andere kwetsbare groepen, speciaal 
het LBO? Dit zou kunnen gebeuren 
door het beroepsonderwijs wat meer 
armslag te geven. 

Ik merk, dat de heer Laban uit de 
buurt is. 

Op blz. 26 van de memorie van toe-
lichting wordt gewag gemaakt van een 
maatregel, die door de Minister van 
Sociale Zaken is uitgevaardigd, een 
maatregel die tot doel heeft, integraal 
de plaatsbaarheid te vergroten van 
jeugdige schoolverlaters, die een op-
leiding in het kader van het leerlingwe-
zen wil len volgen. Krachtens deze re-
geling wordt aan werkgevers een 
loonsubsidie verstrekt indien zij -
naast het aanbieden van een leerover-
eenkomst - tevens een leerovereen-
komst met de betrokken schoolverla-
ter afsluiten. Kan in dit stadium reeds 
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iets over de respons op deze regeling 
worden vermeld? 

Schakelcursussen voor jongeren uit 
bepaalde risicogroepen naar reguliere 
beroepsopleidingen worden door ons 
positief beoordeeld. 

Op blz. 28 weerspreekt de Minister 
de mening van degenen, die tussen 
ontwikkeling en vernieuwing een te-
genstelling zien. Dit kan ongewenst 
zijn, maar zonder nu te willen opteren 
voor een absolute scheiding, willen we 
wel kwijt dat het hanteren van een ze-
kere onderscheiding ons behoedt voor 
de opvattting, dat élke vernieuwing 
louter op het conto van de ontwikke-
ling c.q. de verbetering zou zijn te 
schrijven. Daarom is de opmerking 
van de Minister dat vernieuwing en 
ontwikkeling niet moet leiden tot een 
situatie, waarbij in feite vooruitgelo-
pen wordt op parlementaire beslissin-
gen over invoering van nieuwe onder-
wijsstructuren, ons uit het hart gegre-
pen. 

Aangaande de voorgestelde wijzi-
gingen in het examenbesluit VWO-HA-
VO-MAVO het volgende, mijnheer de 
Voorzitter. Hierin vindt herkansing 
plaats vóór de zomervakantie, waar-
door het laatste schooljaar nog zwaar-
der wordt belast, omdat de examens 
naar voren worden geschoven. Hoe 
zou dit op te lossen zijn? Ook vakantie-
spreiding speelt hier doorheen. Hoe 
oordeelt de bewindsman over de vele 
kritiek vanuit het onderwijsveld om-
trent het centraal schriftelijk examen 
moderne talen? Is het niet zo, dat de 
meerkeuzetoetsen die door het CITO 
worden vervaardigd, veel bedenkin-
gen oproepen, omdat men van me-
ning is dat door deze toetsingsmed-
thode niet het tekstbegrip wordt ge-
toetst? 

In hoeverre zijn andere toetsingsme-
thoden te ontwikkelen die de nadelen 
van de multiple choice elimineren? 
Ligt het geheel buiten de gezichtskring 
bij de wijziging van de examenregelin-
gen, dat op niveau en objectiviteit van 
het examen mag worden afgedongen? 
Wij wil len hierbij een waarschuwings-
bord plaatsen. 

Is de Staatssecretaris het eens met 
de gedachte dat het inbouwen van een 
nieuwe selectiedrempel, te weten de 
genoemde vakken, in strijd is met de 
geest van de wet, waarin dit onder-
scheid tussen de vakken niet gegeven 
is? Zo ja, wat denkt hij hieraan dan te 
doen? 

Met betrekking tot het experiment 
expressievakken wordt opgemerkt dat 
het in de bedoeling ligt om na inge-
wonnen adviezen het genoemde expe-
riment ui t te breiden tot het VWO. Dit 
zal er toe leiden dat in de basistabellen 

een verandering aangebracht dient te 
worden. Zonder te kort te willen doen 
aan de waarde van de expressievak-
ken zouden we wil len opmerken dat 
dit betekent dat de toch al, beperkte 
marge opnieuw verkleind zal worden, 
een marge waarin mede de godsdienst-
lessen gegeven dienen te worden. Wij 
vinden, dat de expressievakken geen 
pressie mogen uitoefenen op de t i jd, 
die beschikbaar is voor het godsdienst-
onderwijs. 

Een eigen benadering van het vol-
wassenenonderwijs wordt door onze 
fractie op hoge prijs gesteld. Daarom 
juichen we ook de te overwegen mo-
gelijkheid toe om, evenals het geval is 
bij het avond-MAVO en het avond-
MEAO, deelcertificaten in te voeren bij 
het avond-MTO. 

Welke maatregelen overwegen de be-
windslieden om het hoge percentage 
uitvallers in het avondonderwijs voor 
MAVO, HAVO en VWO terug te drin-
gen? Uit het antwoord op vraag 113 
blijkt dat het percentage leerlingen van 
een generatie instromers, dat al dan 
niet met vertraging de eindstreep 
haalt, voor het MAVO 31, voor het HA-
VO 37 en voor het VWO 31 bedraagt! 

Van groot belang voor bijvoorbeeld 
het absenteïsme acht de bewindsman 
de (regionale) samenwerking tussen 
vormingswerk en beroepsbegeleidend 
onderwijs. Wij van onze kant staan niet 
zozeer te trappelen om het nieuwe 
part-time onderwijs dat zal ontstaan 
uit de integratie van het vormingswerk 
voor jeugdigen en het beroepsbegelei-
dend onderwijs, te realiseren. 

Gezien de jeugdige leeftijd van de 
schipperskinderen vragen wi j zodra 
mogelijkfaciliteiten voor de interna-
ten. Kan dit onderwijs - niet hetgewo-
ne - geïntegreerd worden? Juist de in-
tegratie van kleuter- en basisonderwijs 
voor dit soort leerlingen, dat al zo jong 
begonnen wordt, schept wellicht extra 
moeilijkheden. 

Ik heb nog wel meer vragen, maar ik 
maak er graag een eind aan. Waar bij 
het onderwijs al zoveel leidsters, lei-
ders, hoofden van scholen, onderwij-
zers en leraren uitvallen willen wij 
geen overspanning bij de bewindslie-
den veroorzaken, maar wi j willen in-
tussen wel graag weten waaraan dat 
uitvallen te wijten is. 
De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 0.25 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. drie Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende ontwer-
pen van (rijks-)wet: 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Gemeen-
tefonds voor het dienstjaar 1975 
(14327); 

Machtiging tot instelling van een 
visserijzone (14342, R 1061); 

Wijziging van de Visserijwet 1963 
(14343). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken, zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. zeven brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit de door 
de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 13753, 13980, 14051, 
14052,14104, 14105,14 130 en 14159, 
heeft goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. een brief van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken, over pensioenaan-
gelegenheden met betrekking tot Mo-
lukkers (13 766, nr. 4). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

4°. een brief van de Minister van Fi-
nanciën, over de harmonisatie van de 
wetgevingen der EG-lid-staten inzake 
omzetbelasting (14100-IX B, nr. 9). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

5°. een brief van de Staatssecretaris-
sen van Financiën en van Binnenland-
se Zaken, over de financiële positie 
van de gemeente Amsterdam (14338). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

6°. een adres van D. J. Klink te Leiden, 
met betrekking tot milieuheffing. 

Dit adres is gesteld in handen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften; 

7°. de volgende brieven e.a. 
een aantal van G. Dekker-Visser te 

Rotterdam, met betrekking tot de Bij-
bel; 

een, van het gemeentebestuur van 
Eygelshoven, over de voorgenomen 
reorganisatie van het Binnenlands Be-
stuur; 

een, van gedeputeerde staten van 
Groningen over de uitkeringen uit het 
Provinciefonds; 

een, van N. W. van Wageningen in 
Wagenbergen, over diens opsluiting in 
een isoleercel; 
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een aantal met betrekking tot de be-
handeling van de onderwijsbegroting; 

een, van E. Queijsen te Amsterdam, 
in verband met de oprichting van de 
politieke partij Leefbare Wereld 70; 

een, van een aantal dienstcommis-
sieleden, betreffende de veiligheid van 
het Rijkskantorenpand Westraven te 
Utrecht; 

een, van het dagelijks bestuur van 
het gewest Gooi en Vechtstreek, inza-
ke de railverbinding Amsterdam-AI-
mere-Lelystad; 

een, van een aantal buurt- en huur-
dersorganisaties te Rotterdam, over 
gedoogplicht en huurverhoging over 
achterstallig onderhoud. 

Deze stukken liggen op de griffie ter in-
zage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies. 
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