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EINDVERSLAG
Vastgesteld 5 februari 1993

De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen1 heeft, na
kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van wijziging
d.d. 23 november 1993, nog enkele vragen en opmerkingen over dit
wetsvoorstel. Zij acht de openbare behandeling voldoende voorbereid
indien de regering hierop tijdig zal hebben geantwoord.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met waardering kennis genomen
van de memorie van antwoord, hetgeen niet inhoudt dat zij op alle
punten met instemming hadden gereageerd.

Zij waren op hoofdlijnen wel tevreden met de beantwoording van hun
vragen met betrekking tot de post-H.B.O. opleidingen. Zij zeiden in deze
opleidingen meer mogelijkheden te zien voor diverse functies in het
onderwijs, niet alleen die van schoolleider, opleidingen die niet vallen
onder nascholing en initiële opleidingen. Daarom wilden deze leden
graag vernemen of er over de voorstellen met betrekking tot de
commissie, die geadviseerd heeft, nadere mededelingen kunnen worden
gedaan, dan vermeld in de memorie van antwoord (blz. 3), namelijk dat
ze zo spoedig mogelijk aan de Kamer zullen worden voorgelegd.

De leden van de CDA-fractie vonden het commentaar op de
afscheidsrede van de voormalige voorzitter van de Onderwijsraad aan de
zeer zwakke kant. Er wordt volstrekt niet ingegaan op de verantwoorde–
lijkheid van de overheid waarop deze voormalige voorzitter zeer nadruk–
kelijk was ingegaan. Zeer breed wordt door de staatssecretaris uitge–
meten over het vertrouwen. Echter, als de middelen er niet zijn, en die
zijn er nauwelijks, dan behoeft dat niet te leiden tot gebrek aan
vertrouwen. De naar voren gebrachte bezwaren met betrekking tot de
verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid worden niet weerlegd. Alleen
worden er twijfels uitgesproken of dit het standpunt van de Onder–
wijsraad is. De Onderwijsraad heeft wel diverse kanttekeningen
geplaatst, maar in aanzienlijk mildere en naar de overtuiging van de
bewindslieden meer afgewogen bewoordingen. Wie echter de adviezen
van de Onderwijsraad van 18 juli 1989 en 10 oktober 1991 leest, moet
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constateren dat inhoudelijk de benadering van de voormalige voorzitter
en beide adviezen volledig met elkaar overeenkomen. Alleen de tekst van
de adviezen van de Onderwijsraad is wat diplomatieker opgesteld. Dat
dit riskant is, moge blijken uit de interpretatie van de bewindslieden.
Misschien een advies aan de Onderwijsraad?

Dat dan vervolgens nog de vraag aan de orde wordt gesteld, waarom
deze kwestie wel aan de orde is bij scholen in het primaire en voortgezet
onderwijs en niet bij instellingen voor hoger onderwijs had de leden van
de CDA-fractie ten zeerste verbaasd, zelfs verontrust. Er is toch wel enig
verschil in bestuur, management, de leiding bij deze onderwijsvoorzie–
ningen, zo vonden deze leden, die graag een nadere reactie van de
regering vernamen.

Het antwoord op de vraag: wie zijn nascholingsaanbieders? is duidelijk.
De leden van de CDA-fractie hadden ernstige twijfels over een dergelijke
benadering. Als men positief wil staan tegenover het versterken van de
vraagzijde, en de nascholingsmiddelen via de scholen wil laten lopen,
hetgeen deze leden bepleitten, dan is het de vraag of het verstandig is,
om het geven van nascholing maar aan iedereen toe te staan.

De leden van de CDA-fractie vonden het uiterst verstandig de nascho–
lingsgelden te oormerken, nog verstandiger zou het zijn ook de instel–
lingen die nascholing mogen geven te beperken tot een aantal erkende
instellingen. Ook dan kan er vraaggestuurd gewerkt worden, ook dan kan
een grote keuze van mogelijkheden bestaan voor het bevoegd gezag.
Wildgroei en beunhazerij kunnen dan vermeden worden. Zij verwezen in
dit verband naar de uitspraken van prof. dr. Karin Seashaw, OECD expert
en haar collega dr. Susan Looks. Dr. Susan Looks schrijft o.a.: «En dan,
en nu echt tot slot, is er het punt van de invloed die een marktgedreven
strategie heeft op onderwijsondersteunende organisaties. In ons land» -
de Verenigde Staten - «hebben wij gezien dat slechts weinige echte
organisaties kunnen bestaan van diensten die worden gekocht door
scholen, zonder belangrijke financiële steun van elders. Sterker nog, er
zijn een heleboel kleine «consultant shops» (adviesbureautjes) die
hieraan hun bestaansrecht ontlenen. Het probleem voor steunverlenende
instanties is dat, wanneer het geld onregelmatig en met kleine bedragen
binnenkomt, zij niet in staat zijn, er goed personeel op na te houden, dat
zij moeilijk zaken kunnen plannen en dat het onmogelijk is om funda–
mentele diensten die vereist zijn voor een goede externe ondersteuning,
zoals exacte, constant bijgewerkte informatie of waardevolle, relevante
publikaties die scholen nauwkeurig op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen en beschikbare (geld)middelen». Deze uitspraak laat
volgens deze leden niets aan duidelijkheid te wensen over. Een beperking
van het aantal instellingen dat nascholing kan verzorgen, zonder de
vraagsturing en de vrije keuze aan te tasten, is dus alleszins aan te
bevelen.

Voorts wilden de leden van de CDA-fractie kortheidshalve verwijzen
naar hun nota «Maatschappelijke decentralisatie», waarin de constructie
van erkende instellingen (naast de opmerking) wordt voorgesteld.

Een en ander vloeit ook voort uit de gedachte dat bestaande erkende
instellingen ook een zeker instandhoudingsbeleid van de Rijksoverheid
mogen verwachten. Hetgeen niet betekent dat zij rechtstreeks bekostigd
behoeven te worden.

De leden van de CDA-fractie hadden met waardering kennis genomen
dat de bewindslieden de definitie van het begrip nascholing bij wet willen
vast leggen en in de nota van wijziging hebben opgenomen. Zij begrepen
echter niet waarom in de tekst de passage «voortbouwend op de in de
initiële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid», niet meer voorkomt
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zoals in de begripsbepaling van de HBO-wet wel het geval is.
In verband met het afgrenzen, het afbakenen van het werkterrein

«nascholing» is die vervallen passage niet onbelangrijk. Deze leden
hadden gaarne een verklaring of eventueel een nadere nota van
wijziging.

De beantwoording van de vragen over de bekostiging, welke soort
kosten nu onder de nascholing gebracht zouden kunnen worden, was
voor de leden van de CDA-fractie niet geheel bevredigend.

Er wordt door de bewindslieden verwezen naar de memorie van
toelichting waarin de typen kosten zouden zijn aangegeven. Het enige
wat deze leden concreet hebben kunnen vinden staat vermeld op blz. 15,
onder artikel V, onderdeel B (etc.). Daar staat: «Geregeld is dat de
vergoeding die is ontvangen moet worden besteed aan de kosten van de
nascholing. Te denken valt hierbij allereerst aan de cursusgelden maar
ook aan de kosten van vergoeding van de reis– en verbiijfskosten».

Of de woorden «geregeld is» juist worden gebruikt is te betwijfelen, er
is nauwelijks iets geregeld. Maar met deze beschrijving in de memorie
van toelichting vallen vele genoemde zaken, genoemd door de
CDA-fractie in het voorlopig verslag, dus buiten de kosten van de
nascholing. Door de CDA-fractie werden in het voorlopig verslag ook
genoemd vervanging van docenten, bibliotheekkosten, documentatie–
kosten, interne vergaderkosten, huren van conferentie-oorden voor eigen
bezinningsdagen of kosten van opstelling door derden van een nascho–
lingsplan, vergaderkosten voor vaststellmg van een nascholingsplan en
kosten voor externe advisering met betrekking tot de keuze van de
nascholingsaanbieders. Zij wilden weten of deze interpretatie juist is.

De leden van de PvdA-fractie herinnerden eraan, dat zij in hun bijdrage
aan het voorlopig verslag reeds hun instemming betuigd hadden met de
hoofdlijnen van het voorliggende wetsontwerp. De bevredigende wijze
waarop de regering in de memorie van antwoord het merendeel van de
door de Kamer gestelde vragen beantwoordt, leidt ertoe dat nu ook
ingestemd kan worden met een aantal meer gedetailleerde uitwerkingen
waarover eerder onduidelijkheid bestond. Op een beperkt terrein rest nog
een enkele vraag of is er sprake van een andere opvatting bij de
PvdA-fractie.

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat de argumentatie die in
de memorie van toelichting bij het wetsontwerp is gegeven om het oude
nascholingsregiem in het landbouwonderwijs te laten bestaan, in de
memorie van antwoord herhaald wordt, terwijl niet wordt ingegaan op de
suggestie in het voorlopig verslag om op dit punt tot een heroverweging
te komen. De genoemde leden betreurden dit en begrepen ook niet,
waarom de tweede ondertekenaar van het wetsontwerp niet het risico
durft te nemen de keuze van de nascholing aan de scholen over te laten,
juist wanneer deze kennelijk tevreden zijn over de huidige praktijk.

Deze leden constateerden met instemming dat via een nota van
wijziging het begrip nascholing in enkele onderwijswetten zal worden
opgenomen. Zij hadden daarop in het voorlopig verslag aangedrongen
om daardoor effectiever te kunnen controleren of de geoormerkte gelden
ook voor de juiste doeleinden worden gebruikt. Ze constateerden dat de
mogelijkheid van een ongewenste concurrentie tussen de verzorgingsin–
stellingen en de leraren-opleidingen, samenhangend met de verschillen
in besluitvorming ten aanzien van nascholing en onderwijsverzorging,
door de regering onderkend wordt en ook een rol zal spelen bij de beslis–
singen over het WRR-rapport «De onderwijsverzorging in de toekomst».
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Na de nieuwe toelichting van de regering, waarom niet ingegaan wordt
op de suggestie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de
bestedingsverplichting van 80% nader te bezien, legden de leden van de
PvdA-fractie zich neer bij handhaving van de daarover gemaakte
afspraken.

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Hoewel deze leden erkentelijk
waren voor de uitvoerigheid van de reactie van de regering hadden zij
niettemin nog een aantal nadere vragen.

De leden van de VVD-fractie waren enigszins verrast over de
toonzetting van het antwoord op hun opmerkingen en vragen naar het
referentiekader. Het was hen niet ontgaan dat het zittende kabinet de
afgelopen jaren in menig beleidsdocument had gesproken over de
noodzaak en de wenselijkheid van autonomievergroting. Ook was
wetgeving aan de Staten-Generaal voorgelegd. Waar mogelijk hadden de
leden van de VVD-fractie meegewerkt aan spoedige totstandkoming van
deze wetgeving. Maar waar het de hier aan het woord zijnde leden in hun
bijdrage aan het voorlopig verslag om te doen was, is het verkrijgen van
duidelijkheid over een aantal inhoudelijke toetsingspunten terzake van
deskundigheid en bekwaamheid van een schoolteam wil er realiter
sprake kunnen zijn van het vervuld zijn van randvoorwaarden om als
school ook werkelijk autonoom te kunnen zijn en als zodanig verant–
woord te kunnen handelen. Alleen wijziging van wet– en regelgevmg is
daartoe niet voldoende. Het komt aan op (veel) scholing en op het
vervullen van materiële randvoorwaarden om de autonomie te kunnen
waarmaken. Het op hun vraag gegeven antwoord in de memorie van
antwoord was niet van deze geest doortrokken. Om die reden legden zij
dit in hun ogen belangrijke aspect nogmaals aan de regering ter
overweging voor.

De leden van de VVD-fractie waren niet overtuigd door de reactie op
de vragen en opmerkingen inzake de positie van het landbouwonderwijs.
Zij waren bekend met de werkwijze in het landbouwonderwijs om alles in
eigen huis te regelen. Zij wensten echter te vernemen op welke wijze het
landbouwonderwijs aansluiting zoekt bij het streven naar autonomiever–
groting, ook als het gaat om nascholing. Vooralsnog gaf het gegeven
antwoord hen niet het gevoel dat dit antwoord van deze houding was
doortrokken. Om die reden stelden zij prijs op de informatie hoe inzake
nascholing de autonomie van scholen in het landbouwonderwijs op even
afdoende wijze gewaarborgd is.

De leden van de VVD-fractie waren niet verrast door het antwoord op
de vraag hoe de afstemming nascholing en verzorging in het kader van
het autonomievergrotingsbeleid plaats zou moeten vinden, gegeven de
stand van zaken bij het bepalen van het beleidsstandpunt bij het
WRR-rapport over de toekomst van de onderwijsverzorging. Zij drongen
er bij de regering op aan in de nota naar aanleiding van het eindverslag
meer duidelijkheid terzake te bieden.

De leden van de fractie van D66 merkten op dat dit wetsvoorstel een
voorschot lijkt te nemen op de richting die de onderwijsverzorging, en de
daaraan gelieerde nascholing, nog moet inslaan. Tijdens het overleg in
december over de onderwijsverzorging heeft de staatssecretaris aange–
geven geen onredelijke discrepantie te zien tussen dit nascholings–
voorstel en het voorlopige kabinetsstandpunt over de onderwijsver–
zorging, in die zin dat er sprake zou zijn van bevoordeling van een partij.
Op zichzelf vonden deze leden dit een aannemelijke stelling, zij het dat
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begeleidingsdiensten mee werken aan het uitvoeren van nascholingspro–
gramma's van de lerarenopleidingen. Zij vroegen of er hier geen knelpunt
kan ontstaan wat betreft de zo even genoemde bevoordeling en om een
nadere uiteenzetting, in het algemeen, waarom dit wetsvoorstel de
discussie over de onderwijsverzorging niet doorkruist.

2. Nascholingsplan

Met betrekking tot het nascholingsplan hadden de leden van de
CDA-fractie nog de volgende opmerkingen. Het was deze leden niet
meer duidelijk of het nu gaat om een plan voor voorgenomen activiteiten
betreffende de nascholing of een verantwoording achteraf van de te
besteden gelden. Dit kan niet allebei tegelijk: het een is een zaak van
«vooraf» en het ander van «achteraf».

Desalniettemin is er in de memorie van antwoord sprake van een
«transparante verantwoording achteraf» (zie blz. 5). Ook de laatste regels
op blz. 10 wijzen in die richting: «zowel als kerndocument in het perso–
neelsbeleid alsook als verantwoordingsinstrument voor de uitgaven». Als
het gaat om de planning vooraf, dan zal ieder schoolbestuur dat vanzelf
wel regelen, daar is een verplichting van een nascholingsplan niet voor
nodig. Ook hier kan gesproken worden van het hebben van vertrouwen in
de scholen en schoolbesturen.

Wat de financiële verantwoording achteraf betreft, kan dit geregeld
worden in de financiële jaarverslagen, die ook acountantscontrole
behoeven. Als het nascholingsplan als een verplichting gehandhaafd
moet blijven, dan blijven de leden van de CDA-fractie ervoor pleiten dat
een en ander komt te vallen onder het schoolwerkplan of het leerplan.
Dit was ook de keuze destijds in de beleidsnotitie. Deze leden zeiden
bezorgd te zijn dat de nascholing weer ondergeschikt zal geraken aan de
rechtspositie, als het onderdeel moet uitmaken van het personeelsbeleid.
De nadere bestudering van de rechtspositionele aspecten heeft kennelijk
een averechts effect gehad met hetgeen tijdens de UCV op 2 mei 1990
werd beoogd. Zij hadden reeds betoogd, dat als een en ander wordt
gebracht onder het personeelsbeleid, dat dit dan te zien is als een secun–
daire arbeidsvoorwaarde, waarop docenten recht kunnen doen gelden en
waarbij een instemmingsrecht van de zijde van docenten met betrekking
tot de nascholingsregeling voor de hand ligt.

In het geval van het schoolwerkplan of leerplan gaat het primair om de
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en niet om een verbetering
van de secundaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel. In dat geval
is de bevoegdheid van het bevoegd gezag groter en past de medezeg–
genschapsraad slechts een adviesbevoegdheid. In het eerste geval past
dat de middelen meer worden aangewend ter verhoging van de deskun–
digheid van mdividuele docenten mede omwille van hun persoonlijk
belang. In het tweede geval prevaleert het belang van de school als
geheel sterker en is het persoonlijk belang daar aan ondergeschikt. De
leden van de CDA-fractie hadden toch een voorkeur voor dit laatste; zij
waren bevreesd voor verdere rechtspositionele consequenties, omdat de
vakbonden zich niet hoeven te storen aan de begrensde budgetten,
hetgeen de schoolbesturen nog wel eens in de problemen zou kunnen
brengen.

De leden van de PvdA-fractie waren het eens met de argumentatie van
de regering om het nascholingsplan in te bedden in het personeelsbeleid,
maar zij bleven van mening dat er ondanks deze situering een verbinding
gelegd moet worden tussen het personeelselement en de onderwijs–
kundige doelstelling. Ze verwezen daarvoor andermaal naar het advies
van de Onderwijsraad.
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De leden van de VVD-fractie wilden nog stilstaan bij de antwoorden op
opmerkingen en vragen inzake de lokalisering van het nascholingsplan
als onderdeel van het schoolwerkplan respectievelijk het personeels–
beleid. Zij meenden dat de regering in de memorie van antwoord -
wellicht ongewild - te veel een tegenstelling creëert tussen deze twee
aanknopingspunten. Zij konden zich vinden in de suggestie van de zijde
van de PvdA-fractie waarbij aansluiting wordt gezocht bij het advies van
de Onderwijsraad om de samenhang tussen de deskundigheidsbevor–
dering van het personeel en de door het bevoegd gezag beoogde onder–
wijskundige doelstelling op te nemen in het schoolwerkplan dan wel het
leerplan. Zij verzochten de regering deze suggestie over te nemen.

Hoe verhoudt overigens het voornemen om het nascholingsgebeuren
te zien als onderdeel van het personeelsbeleid zich tot de weigering
respectievelijk de onzekerheid terzake meerjarige financiële perspec–
tieven te bieden? Hoe kijken de onderwijsvakorganisaties hier tegenaan?

In dit zelfde kader wilden zij stilstaan bij de gegeven reactie op de
verhouding beleid op korte en op langere termijn gelet op de verplichting
per jaar plannen te maken. Natuurlijk waren zij het eens met de consta–
tering dat eenjarige documenten heel goed meerderjarige visies kunnen
bevatten. De leden van de VVD-fractie wensten sterk de nadruk te
leggen op de noodzaak en wenselijkheid van meerjarigheid in het
nascholingsbeleid als onderdeel van strategisch management. Uiteraard
moet een dergelijk beleid worden vertaald naar jaarlijkse activiteiten–
planning. Toch meenden de leden van de VVD-fractie dat de regering
waarschijnlijk om budgettaire reden te veel nadruk legt op de jaarlijkse
plannen en te weinig oog heeft voor de noodzaak van meerjarige
planning. Waar een planningsdocument wordt voorgeschreven - de hier
aan het woord zijnde leden wensten zich hier wel meer akkoord te
verklaren - moet huns inziens daarin duidelijk een meerjarige aanpak
zichtbaar zijn ook en met name vanuit evaluatief opzicht.

3. Rijksbeleid

De leden van de CDA-fractie hadden er alle begrip voor dat een deel
van de nascholingsgelden gereserveerd dient te blijven voor rijksbeleid.
Hieronder vallen ook de reeds eerder genoemde voortgezette oplei–
dingen (post-HBO opleidingen) zoals o.a. voor schoolleiders basison–
derwijs. Zijn hiervoor gelden gereserveerd?

Zijn er voor opleiding schoolleiders gelden bestemd in het convenant
betreffende leraren?

Ook onderwerpen als aansluiting arbeidsmarkt, herintreders in het
onderwijs, culturele minderheden, remedial teachers en eventuele andere
voortgezette opleidingen voor bepaalde functies in het onderwijs
(bijvoorbeeld coördinator leerlingenzorg) kunnen vallen onder rijksbeleid.
Hoeveel middelen zijn voor deze doelstellingen gereserveerd?

De structurele nascholing (bekend uit het ARBO-advies) valt zeer zeker
ook onder het rijksbeleid, maar niet onder de reeds genoemde doelstel–
lingen. Wanneer kan de discussie hierover worden voortgezet (zie UCV 2
mei 1990) en zijn hiervoor middelen gereserveerd?

Uitgaande van de opvatting dat een deel van de nascholing als rijks–
beleid blijft voortbestaan, hoe is dan te verklaren, aldus de leden van de
CDA-fractie, dat nascholing geheel uit de HBO-wet (c.q. W.H.O.-wet) is
komen te vervallen? De nascholing bij de HBO-instellingen blijft toch
bestaan? Waarom valt die nascholing dan niet meer onder het uitvoe–
ringsplan van de Wet op de onderwijsverzorging (art. 6), en HBO-wet
(art. 112)?

Waarom is er geen afstemming meer nodig tussen nascholing en
verzorging (art. 112 tweede lid HBO-wet en art. 10 WOV), terwijl in de
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memorie van antwoord toch wordt aangedrongen op afstemming (zie blz.
3 onderaan)?.

Ook het laten vervallen van de nascholing bij een experiment onder–
wijscentrum kwam deze leden als onbegrijpelijk voor.

De leden van de PvdA-fractie toonden er zich erkentelijk voor dat de
cursus remedial teaching een van de onderdelen zal vormen van de in de
toekomst te continueren door de centrale overheid aangestuurde en
gefinancierde nascholingscursussen. Ze hadden ook kennis genomen van
de bedragen die voor dit rijksbeleid de komende jaren beschikbaar zijn.
Ze vroegen om een verklaring voor het grote verschil tussen het in 1993
voor het voortgezet onderwijs beschikbare bedrag en de aanmerkelijke
geringere bedragen voor de daarop volgende jaren. Ze vroegen eveneens
om een nadere kwantificering van de nascholingsgelden die het Rijk zelf
wil besteden in het primair onderwijs.

4. Evaluatie

Aangezien er eerst werd gesproken over een evaluatiedatum van 1
januari 1997 en nu weer over 1 januari 2000, en er verder niets wettelijk
vastligt, begon de gedachte bij de leden van de CDA-fractie van het
wettelijk regelen van de evaluatie weer levendig te worden. Is het niet
verstandig het telkens verschuiven van de evaluatiedatum te voorkomen
door deze datum maar in de wet vast te leggen, zo vroegen deze leden.
Is inmiddels de besluitvorming in SVO-verband over de evaluatie
afgerond en kan de Kamer daarover nader geïnformeerd worden, zoals
beloofd in de memorie van antwoord (blz. 13)?

In dit verband wilden de leden van de CDA-fractie nog eens terug–
komen op het missen van een bepaling in het wetsvoorstel, die het
tijdelijk karakter van de regeling vastlegt. In het voorlopig verslag hadden
deze leden opgemerkt dat de staatssecretaris tijdens de UCV een
bepaalde toezegging met betrekking tot deze tijdelijkheid had gedaan. In
de memorie van antwoord (blz. 2) wordt nu gesteld dat hier sprake zou
zijn van een misverstand. Deze benadering konden de leden van de
CDA-fractie geenszins delen. Daarvoor verwezen zij naar het verslag van
de UCV 31 d.d. 2 mei 1990. Nadat op blz. 53 midden kolom de
CDA-fractie een derde alternatief, waarin voorstellen voor een beperkte
periode worden aanvaard, heeft gelanceerd, heeft de staatssecretaris als
volgt geantwoord (blz. 57):

«Ik kom dan inderdaad bij alternatief 3 en ik zou daar een politieke
duiding aan willen geven en die is eigenlijk heel helder, namelijk de
mededeling van de CDA-fractie dat zij niet weet of dit wel op zijn pootjes
terechtkomt. Ik vind het een redelijk alternatief als dan word gezegd
tegen opeenvolgende bewindslieden: als u zo nodig moet op dit punt,
dan mag u dat van ons wel gedurende een aantal jaren, maar u moet dat
wel als een tijdelijke constructie zien die pas echt definitief kan worden
gemaakt op het moment waarop uit evaluatie blijkt dat dit ook verant–
woord is. Dat vind ik aan de ene kant natuurlijk wel jammer, want
daarmee wordt op termijn toch weer enige onduidelijkheid geïntrodu–
ceerd, maar aan de andere kant vind ik het niet reëel gelet op de
uitgangspositie die het CDA al sinds enkele jaren op dit punt heeft
ingenomen. Het is dus een consistente lijn in hetgeen de heer Hermes
schetste. Ik vind het dan ook niet onredelijk van mijn kant om te
proberen een oplossing te zoek die een tijdelijke constructie mogelijk
maakt, maar wel op basis van de notitie zoals die hier ligt».

Hieruit kan geconcludeerd worden, dat er wel degelijk sprake is
geweest van een tijdelijke regeling. De leden van de CDA-fractie zouden
een aanpassing van het wetsvoorstel in deze zin alleszins op prijs stellen.
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5. Advies en Overleg

De leden van de CDA-fractie hadden begrepen dat voor de landelijk
organen, alsmede voor de aanpassing van de WCBO en de VAVO er op
korte termijn een nota van wijziging zal worden ingediend. Zij gingen er
vanuit dat de Kamer dan alsnog gelegenheid zal hebben over deze nota
van wijziging schriftelijk overleg met de regering te voeren. Ook over de
wijziging van het Besluit Vormingswerk waren deze leden van oordeel,
dat overleg met de Kamer noodzakelijk is.

De leden van de VVD-fractie waren benieuwd te vernemen wanneer de
aangekondigde nota van wijziging zal worden ingediend die betrekking
heeft op de onderwijssectoren die opgaan in een ROC en wanneer duide–
lijkheid wordt verschaft over de positie van de landelijke organen en de
daarbij werkzame consulenten.

6. Financiële consequenties

De leden van de CDA-fractie zouden een nadere uiteenzetting over de
financiële middelen op prijs stellen.

De staat in paragraaf 8 van de memorie van toelichting geeft
inderdaad een bedrag aan voor 1996 van f 114,5 miljoen. Maar waarom
is het totaalbedrag in de andere jaren ('93-'94-'95) lager? Kan een
overzicht gegeven worden van alle beschikbare middelen voor de
nascholing in het meerjarenprogramma, gespecificeerd in de bedragen
naar de scholen, en de bedragen voor rijksbeleid?

De bedragen voor het rijksbeleid, zoals aangegeven in de memorie van
antwoord op blz. 12, dienen ook gespecificeerd te worden naar de
diverse doeleinden (zoals bijvoorbeeld remedial teaching). Waarom zijn
de covenantsmiddelen niet opgenomen in de gelden voor toekenning aan
de scholen?

Vanaf 1995 geldt de mogelijkheid van scholing tijdens het
zogenaamde opfrisverlof, maar wat gebeurt er dan met de gelden voor
1993en 1994?

Waarom scholingsgelden hier apart, zijn dit geen nascholingsgelden?
Betreft het hier ook gelden voor de post-HBO opleidingen (opleidingen
schoolleiders)?

Moeite bleven de leden van de VVD-fractie houden met de financiële
aspecten van de onderwerpelijke regeling. Zij bleven van mening dat de
scholen helderheid moeten hebben over een meerjarige aanpak.
Natuurlijk waren zij zich bewust van de moeilijkheden in het kader van de
financieel-economische situatie van ons land. Waar het huidige kabinet
echter meerdere convenanten met een meerjarig karakter heeft
afgesloten waarbij ook inspanningsverplichtingen zijn afgesproken om
budgetten intact te laten, meenden zij dat de afwijzing van door deze
leden gedane suggesties niet kan stoelen op principiële overwegingen.
Om die reden deden zij een dringend beroep op het kabinet om de
noodzaak meerjarige financiële zekerheid te bieden scherper te
markeren.

Nota wij wijziging d.d. 23 november 1992

Met betrekking tot de nota van wijziging hadden de leden van de
CDA-fractie nog de volgende opmerkingen, onverlet latende de bezwaren
die zij naar voren hadden gebracht bij het laten verdwijnen van het
fenomeen «nascholing» uit de gehele HBO-wetgeving.

Moet bij artikel 132 ook geen aandacht geschonken worden aan het
bepaalde in het tweede lid: «anders dan bedoeld in het eerste lid», nu
artikel X komt te vervallen?
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Nu artikel IX tweede lid en artikel X vervallen, moet dan geen aandacht
geschonken worden aan artikel 164, zowel met betrekking tot het eerste
lid, als met het bepaalde in het tweede lid, luidende «anders dan bedoeld
in het eerste lid»?

De voorzitter van de Commissie,
Van Leijenhorst

De griffier van de Commissie,
Roovers
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