
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1992-1993

22726 Wijziging van enkele onderwijswetten in
verband met nascholing

Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG
Ontvangen 9 maart 1993

Graag spreken de ondergetekenden hun waardering uit voor de
bijdragen van de leden van de verschillende fracties aan het eindverslag
met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel. Was bij het voorlopig
verslag al een positieve opstelling van de zijde van de Kamer te noteren,
de memorie van antwoord blijkt op een groot aantal punten helderheid te
hebben gegeven op bij de leden van die fracties levende vragen.

In deze nota naar aanleiding van het eindverslag zullen de ondergete–
kenden reageren op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen,
waarbij zij de volgorde van het eindverslag zullen volgen.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie hebben met waardering kennisgenomen
van de memorie van antwoord, maar konden niet op alle punten hun
instemming betuigen. De ondergetekenden hebben hiervan goede nota
genomen. In deze nota naar aanleiding van het eindverslag hebben zij de
vragen en opmerkingen van de leden van genoemde fractie zo goed
mogelijk beantwoord. De ondergetekenden hopen dat met deze beant–
woording ook de resterende knelpunten bij de leden van de CDA-fractie
zijn weggenomen.

De leden van de CDA-fractie waren redelijk tevreden met de beant–
woording van de vragen met betrekking tot het post-h.b.o.

Toch willen de ondergetekenden, naar aanleiding van de introductie
van het woord «voortgezette opleiding», nog enige extra toelichting
geven. Daarbij zal tevens ingegaan worden op de vragen van de leden
van de CDA-fractie over de (financiering en planning van de) opleidingen
schoolleiders en op cursussen voor andere onderwerpen die ook onder
rijksbeleid kunnen vallen.

«Voortgezette opleidingen» zijn, in tegenstelling tot de post-h.b.o.
opleidingen, initieel onderwijs en worden geregeld binnen de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In deze wet zijn ze
limitatief opgesomd. Het zijn opleidingen die, niet binnen de normale
maximale cursusduur van vier jaar, leiden tot een primaire beroepskwali–
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ficatie. Wat betreft de lerarenopleidingen is de primaire beroepskwalifi–
catie de startbekwaamheid als leraar voor een specifiek onderwijsveld
De voortgezette lerarenopleidingen zijn daarmee beperkt tot de eerste–
graads leraar (DAV1 en ULO) en de opleidingen voor het speciaal
onderwijs. Zij horen tot het structurele aanbod van h.o.-opleidingen en
komen voor rekening van de bekostigend Minister van Onderwijs en
Wetenschappen volgens de reguliere bekostigingssystematiek (en niet
van de afnemer, zie hieronder post-h.b.o.). Aan uitbreiding van dit type
structurele opleidingen, waar de afnemer een beperkte, indirecte invloed
(zowel inhoudelijk als qua kwantiteit) op heeft, wordt vooralsnog niet
gedacht.

Post-h.b.o opleidingen, waaronder zowel nascholing valt als de
eventuele toekomstige cursussen schoolleider, zijn zoals eerder vermeld
in de memorie van antwoord, cursussen die volgen op het initieel hoger
onderwijs en daarmee dus de primaire beroepskwalificatie, in casu de
startbekwaamheid als leraar, te boven gaan. Zij worden in de regel
betaald door de afnemer. De (betalende) afnemer kan zijn: of de scholen
zelf (in het kader van de reguliere nascholing) of als vertegenwoordiger
van de scholen de vakminister van onderwijs als het gaat om scholing
waar, mogelijk tijdelijk, een extra overheidsverantwoordelijkheid voor
bestaat. Thans wordt bezien of cursussen schoolleider primair onderwijs
tot de laatste categorie behoren. Zeer onlangs is de Tweede Kamer over
het standpunt van de eerste ondergetekende inzake het advies van de
commissie die over de cursussen schoolleider geadviseerd heeft,
geïnformeerd.

Het streven is een terughoudende opstelling te betrachten met
betrekking tot de selectie van onderwerpen behorend tot de laatste
categorie (door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen) afzon–
derlijk te bekostigen post-h.b.o.); al te gemakkelijk zou de «oude»
additionele nascholing worden geherïntroduceerd voor alle onderwerpen
die de leden van de CDA-fractie als potentiele onderwerpen van rijks–
beleid noemen. Daarbij zou het eigen oplossend vermogen van scholen,
dat juist met dit nieuwe wetsvoorstel nascholing wordt aangesproken,
worden gefrustreerd. Het advies van de commissie Toekomst Leraar–
schap (o.l.v. mw. Van Es) zal van belang zijn bij de verantwoordelijk–
heidsverdeling tussen scholen en de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen bij soortgelijke post-h.b.o. opleidingen in de toekomst.

De leden van de CDA-fractie vonden de reactie van de ondergete–
kenden op de afscheidsrede van de voormalige voorzitter van de Onder–
wijsraad geen sterke tekst.

De ondergetekenden willen hierop als volgt reageren. Zij geven er in de
eerste plaats de voorkeur aan de gedachtenwisseling «via de band» van
de voormalig voorzitter van de Onderwijsraad over de verantwoorde–
lijkheid van de overheid te beëindigen en rechtstreeks met de leden van
de CDA-fractie hun opvattingen en die welke dezerzijds worden
gehuldigd uit te wisselen.

Verder menen de ondergetekenden dat het onderhavige voorstel van
wet helder aangeeft waar de verantwoordelijkheid van de overheid inzake
de nascholing ligt: de overheid blijft borg staan voor de bekostiging van
nascholing, de overheid draagt zorg voor een gefaseerde overgang naar
een nieuwe sturingswijze van de nascholing in de toekomst en voor een
gedegen evaluatie van het omslagproces; voorts draagt de overheid
mede verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg voor het onderwijs in
het algemeen en voorziet in centrale aansturing van die vormen van
nascholing die voortvloeien uit centraal innovatiebeleid en het niveau van
de scholen te boven gaan, zoals bijvoorbeeld nascholing op het terrein
van de culturele minderheden. Daarmee is er dus niet slechts sprake van
een situatie van goed vertrouwen van de overheid in de scholen, zoals de
leden van de CDA-fractie leken te suggereren, maar van een comple–
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mentair stelsel van verantwoordelijkheden en posities tussen de overheid
en de aanbieders en vragers van nascholing. De ondergetekenden zijn
het eens met de opvatting van de leden van de CDA-fractie dat er
diverse verschillen bestaan tussen het hoger onderwijs en het primair en
voortgezet onderwijs, maar de algemene beleidslijn om te komen tot
arrangementen ter vergroting van de autonomie van onderwijsinstel–
lingen geldt wat hen betreft de gehele onderwijssector: verschillen in
fasering doen aan dit algemene principe weinig afbreuk.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of het verstandig is om
het geven van nascholing maar aan iedereen toe te staan. Zij verwezen in
dit verband naar de uitspraken van dr. Susan Looks en naar de nota
«Maatschappelijke decentralisatie» van hun fractie.

Dr. Looks heeft geconstateerd dat in haar land (de Verenigde Staten)
maar weinig organisaties kunnen bestaan van diensten die worden
gekocht door scholen en dat zij als zij het hoofd boven water kunnen
houden, geen kwaliteit kunnen leveren.

De leden van de CDA-fractie verwezen naar de mogelijke constructie
van erkende instellingen, waardoor deze problematiek kan worden
opgelost.

De leden van deze fractie waren van mening dat ook bij het bestaan
van erkende nascholingsinstellingen vraaggestuurd gewerkt kan worden.

De ondergetekenden zijn van mening dat de opmerkingen van dr.
Looks niet direct van toepassing zijn op de Nederlandse situatie en de
veranderende nascholingssystematiek van het onderhavige wetsvoorstel.
Dr. Looks pleit voor kwaliteitsverbetering middels versterking van de
aanbodzijde door het instandhouden van specifieke nascholingsinstel–
lingen.

Het Nederlandse beleid is juist gericht op kwaliteitsverbetering door
versterking van de vraagzijde. Bij een systeem van gedwongen winkel–
nering is het voor scholen heel moeilijk invloed uit te oefenen op de
kwaliteit van het aanbod. Door het versterken van de vraagzijde kunnen
scholen een beleid voeren dat werkt aan een optimale prijs-kwaliteitver–
houdmg van de gewenste diensten.

Het laten verzorgen van nascholing alleen door erkende instellingen
zoals voorgesteld in de discussienota van de CDA-fractie zal naar de
mening van de ondergetekenden belemmerend werken op het beleids–
proces dat in gang is gezet om de autonomie van de scholen te
vergroten. Een proces dat zowel in de CDA-discussienota «de school aan
de ouders» als in de discussienota van de CDA-fractie wordt onder–
schreven.

De leden van de CDA-fractie begrepen niet waarom in de tekst van de
begripsomschrijving van nascholing de zinsnede «voortbouwend op de in
de initiële opleiding verworven aanvangsbekwaamheid» niet was
opgenomen.

Deze zinsnede is ten onrechte niet in de desbetreffende onderdelen
van de nota van wijziging vastgelegd. Deze omissie zal worden hersteld
in de bij deze nota gevoegde nota van wijziging.

De leden van de CDA-fractie vroegen of hun interpretatie juist is dat
kosten voor 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 en kosten voor externe advisering met betrekking tot de keuze
van de nascholingsaanbieders buiten de kosten van de nascholing vallen.

Het vooraf en vanuit de centrale overheid nauwkeurig aangeven aan
welke type kosten het nascholingsgeld mag worden besteed, is vanuit
praktische overwegingen onhaalbaar. Het gaat in ieder geval om kosten
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direct verband houdende met de voorbereiding en/of uitvoering van
nascholing. De school geeft in het nascholingsplan aan om welke kosten
het gaat.

De vraag of de scholen hun eigen verantwoordelijkheid in deze
waarmaken, vormt een aspect van de evaluatie van de invoering van de
nieuwe bekostigingssystematiek.

De ondergetekenden nemen met tevredenheid kennis van de
instemming van de leden van de PvdA-fractie over de wijze waarop de
regering in de memorie van antwoord het merendeel van de door de
Kamer gestelde vragen heeft beantwoord. Op de resterende vragen van
deze leden is in deze nota naar aanleiding van het eindverslag ingegaan.

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat de argumentatie die in
de memorie van toelichting is gegeven om het oude nascholingsregime
in het landbouwonderwijs te laten bestaan, in de memorie van antwoord
wordt herhaald. Deze leden betreurden het dat niet wordt ingegaan op
de suggestie in het voorlopig verslag om op dit punt tot een herover–
weging te komen. De leden van de VVD-fractie waren niet overtuigd door
de reactie op hun vragen en opmerkingen inzake de positie van het
landbouwonderwijs. Zij stelden prijs op informatie over de wijze waarop
het landbouwonderwijs aansluiting zoekt bij het streven naar autonomie–
vergroting, ook op het vlak van de nascholing.

De tweede ondergetekende merkt op dat ingaande 1 augustus 1993
een deel van de nascholingsgelden over de agrarische scholen zal
worden verdeeld, waardoor wordt tegemoetgekomen aan de eigen
verantwoordelijkheid van de scholen. Dit levert de mogelijkheid op tot
nascholing op maat voor de individuele scholen. Daarnaast zullen de
scholen en het agrarisch bedrijfsleven in onderling overleg het gemeen–
schappelijk nascholingsaanbod in hoge mate programmatisch kunnen
aansturen. De tweede ondergetekende lijkt het niet gewenst om thans
met het ook door de docenten en scholen zeer gewaardeerde nascho–
lingsregime in de sector landbouw en natuurlijke omgeving te breken.

Op grond van de voorgenomen evaluatie zal worden bezien of een
bijstelling van de nascholingsregeling in het landbouwonderwijs noodza–
kelijk is.

De ondergetekenden hebben met waardering kennisgenomen van de
instemming van de leden van de PvdA-fractie dat het begrip nascholing
via een nota van wijziging in enkele onderwijswetten zal worden
opgenomen; dit zal inderdaad een bijdrage kunnen leveren aan de
helderheid over het gebruik van de gelden voor het doel waarvoor ze
worden toegekend: het realiseren van nascholing.

De ondergetekenden memoreren voorts dat de opvatting van de leden
van deze fractie over de relatie tussen nascholing en verzorging en de
betrokken instellingen hierbij aan de orde is geweest tijdens het monde–
linge overleg van de vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen
op 9 december 1992.

De ondergetekenden hebben met genoegen kennis genomen van de
mededeling van de leden van de PvdA-fractie om zich neer te leggen bij
de handhaving van de gemaakte afspraken over de bestedingsver–
plichting van 80%.

Het verheugt de ondergetekenden dat de leden van de VVD-fractie de
regering erkentelijk waren voor de uitvoerigheid van de gegeven reactie
in de memorie van antwoord. Op de nadere vragen van deze leden is in
deze nota naar aanleiding van het eindverslag ingegaan.
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De leden van de fractie van de VVD kwamen terug op de gedachten–
wisseling in het voorlopig verslag en de memorie van antwoord daarop
inzake het referentiekader van de autonomievergroting; biedt de overheid
wel genoeg en voldoende gevarieerde randvoorwaarden om de
autonomie op schoolniveau de vereiste vitaliteit te bieden, zo vroegen de
leden van deze fractie zich af.

In antwoord op deze vraag wijzen de ondergetekenden op de diver–
siteit van het door hen ingezette instrumentarium: wet– en regelgeving,
zoals de leden van de VVD-fractie terecht opmerkten, deskundigheidsbe–
vordering zoals (na)scholing voor onderwijsgevenden en schoolleiding,
het voeren van de dialoog zoals over nieuwe bestuurlijke verhoudingen
binnen het onderwijs. De nieuwe systematiek voor de regie van de
nascholing achten de ondergetekenden bij uitstek een voorbeeld van het
vervullen van materiële randvoorwaarden om de autonomie van de
scholen daadwerkelijk inhoud te geven.

De leden van de fractie van de VVD vroegen om meer duidelijkheid
inzake het beleid voor de nascholing en het bepalen van het beleids–
standpunt bij het WRR-rapport over de toekomst van de onderwijsver–
zorging.

De ondergetekenden verwijzen nogmaals naar het op 9 december
1992 gevoerde mondelinge overleg over de voorlopige regeringsreactie
naar aanleiding van dit rapport. Zij zijn van opvatting dat in begmsel voor
zowel de nascholing als de onderwijsverzorging een zelfde beleidsmatige
koers gewenst is, maar dat verschillen in dosering en fasering van de
autonomievergroting van de scholen passend is.

De leden van de fractie van D66 konden de opvatting van regerings–
zijde onderschrijven dat er geen onredelijke discrepantie bestaat tussen
het onderhavige wetsvoorstel en het voorlopige regeringsstandpunt over
de onderwijsverzorging, maar wezen op een mogelijke preferente positie
van schoolbegeleidingsdiensten en meer in het algemeen naar mogelijke
ongewenste interferenties tussen beide beleidstrajecten.

In aanvulling op hetgeen hierboven in antwoord op vragen van de
fracties van de PvdA en de VVD is opgemerkt, wijzen de ondergete–
kenden op de samenhang tussen beide trajecten waar het gaat om de
versterking van de positie van de scholen ter bevordering van de kwaliteit
van het onderwijs. Aanleiding, achtergronden, condities bij beide
processen zijn echter in de nadere uitwerking verschillend en vragen om
een afzonderlijke doordenking en behandelmg Dat is dan ook de koers
die de ondergetekenden willen gaan: de beleidsmatige, juridische en
bestuurlijke condities inzake het onderhavige voorstel van wet zijn naar
hun opvatting zodamg dat dit voorstel geïmplementeerd kan worden. De
voorstellen ten aanzien van de onderwijsverzorging zijn nog in discussie,
maar dit is geen reden om de invoering van het nieuwe nascholings–
regime te vertragen of te belemmeren.

2. Nascholingsplan

Het was de leden van de CDA-fractie niet meer duidelijk of het plan
voor nascholing nu een plan betreft voor voorgenomen activiteiten
betreffende de nascholing of achteraf verantwoording van de te
besteden gelden. Volgens de leden van deze fractie kan het nascho–
lingsplan niet allebei tegelijk omvatten.

Het nascholingsplan geeft een overzicht van voorgenomen nascho–
lingsactiviteiten en een raming van de kosten daarvan. Als zodanig is het
nascholingsplan een beleidsinstrument van de scholen dat kan dienen als
toetsingskader zowel voor de organisatie zelf als voor de geledingen in
de omgeving.
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De leden van de CDA-fractie gaven nog eens aan dat zij een voorkeur
hadden voor het onderbrengen van het nascholingsplan in het school–
werkplan. Zij waren bevreesd dat door onderbrenging in het personeels–
beleid het individuele belang van docenten prevaleert boven het belang
van de school.

De ondergetekenden delen deze vrees niet. Er is gekozen voor het
onderbrengen van het nascholingsplan in het personeelsbeleid vanwege
het belang van de relatie tussen het voeren van een nascholingsbeleid en
het voeren van een goed personeelsbeleid. Mocht een school deskundig–
heidsbevordering van individuele docenten nodig achten, dan komt deze
deskundigheidsbevordering het goed functioneren van een school als
geheel ten goede.

De ondergetekenden hebben kennisgenomen van de opvatting van de
leden van de PvdA-fractie over de positionering van het nascholingsplan;
zij onderschrijven uiteraard de mening van de leden van deze fractie dat
er een verbinding moet bestaan tussen het personeelsbeleid en onder–
wijskundig beleid De ondergetekenden kunnen zich ook geen
voorstelling maken van een situatie waarin dat niet het geval is: scholen
ontwikkelen het een niet zonder het ander. Dezerzijds is gekozen voor de
administratieve ophanging van het nascholingsplan aan het personeels–
beleid, maar daarmee zij geenszins gesuggereerd dat er een schot wordt
geplaatst tussen het onderwijskundige beleid van een school en het
personeelsbeleid.

Ten aanzien van de positionering van het nascholingsplan als
planningsdocument voor de school bemerkten de leden van de fractie
van de VVD in de memorie van antwoord een tegenstelling tussen het
onderwijskundig beleid en het personeelsbeleid.

Dat is jammer en zeker niet de bedoeling; zoals eerder in antwoord op
een verwante opmerking van de zijde van de leden van de PvdA-fractie is
opgemerkt, achten de ondergetekenden beide elementen onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Wel onderscheiden de ondergetekenden beide
aspecten, maar vooral in de zin van twee zijden van de munt: in admini–
stratief opzicht moet uiteindelijk toch een keuze voor het ophangingspunt
worden gemaakt. Om inhoudelijke overwegingen, in de memorie van
antwoord bij het voorlopig verslag vermeld, is gekozen voor de
ophanging aan de zijde van het personeelsbeleid.

De leden van de VVD-fractie bespeurden een zekere spanning tussen
nascholing als instrument van personeelsbeleid en het ontbreken van een
meerjarig financieel perspectief en zijn benieuwd naar de opvatting van
de onderwijsvakorganisaties hierover.

In paragraaf 6 wordt ingegaan op de bestuurlijke ruimte om meer
zekerheid te bieden van een lange termijn financieel kader; deze is naar
de opvatting van de ondergetekenden ten volle benut. In het over het
onderhavige voorstel gevoerde overleg is geconstateerd dat in sómmige
opzichten spijkerharde financiële garanties wellicht wenselijk zouden zijn,
maar dat de realiteit gebiedt genoegen te nemen met de zekerheden van
goed overleg, deugdelijke en controleerbare bestuurlijke afspraken en in
op papier vastgelegde meerjarige inspanningsverplichtingen.

Voorts benadrukten de leden van de VVD-fractie de wenselijkheid van
het nascholingsplan als planningsdocument en de wenselijkheid van een
meerjarig strategisch karakter daarvan. Zij aarzelden over de keuze voor
een jaarlijks ritme van een dergelijk plan.

De ondergetekenden omarmen de opvatting van de leden van deze
fractie waar het gaat om het meerjarige strategische karakter van het
nascholingsplan, maar wijzen er op dat het jaarlijks karakter van het plan
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tegemoet komt aan de noodzaak naast meerjarigheid, continuïteit, lange
termijn visies ook de flexibiliteit, het inspelen op nieuwe omstandigheden
en behoeften binnen de school en in de omgeving van de scholen tot hun
recht te laten komen. De huidige voorstellen voorzien daar naar de
mening van de ondergetekenden in.

3. Rijksbeleid

Voor wat betreft de vragen van de leden van de CDA-fractie over de
reservering van middelen wordt verwezen naar het terzake gestelde in
paragraaf 6.

Het was de leden van de CDA-fractie niet duidelijk waarom -
uitgaande van de opvatting dat een deel van de nascholing als rijksbeleid
blijft voortbestaan - de nascholing geheel uit de WHBO c.q. de WHW is
komen te vervallen, nu de nascholing bij de h.b.o.-instellingen toch blijft
bestaan.

Het gedeelte van de nascholing dat als rijksbeleid blijft voortbestaan,
wordt in begmsel door de h.b.o.-instellingen waaraan lerarenopleidingen
zijn verbonden uitgevoerd, maar is geen afzonderlijke wettelijke taak van
die instellingen meer. Anders dan artikel 2 van de WHBO bevat artikel
1.3, tweede lid, van de WHW niet als taak voor de instellingen: het
verzorgen van post-hoger beroepsonderwijs. Dit zou ook niet stroken met
de uitgangspunten van het wetsvoorstel; op het terrein van de
nascholing worden aan de scholen voor primair en voortgezet onderwijs
eigen verantwoordelijkheden toegekend. Een en ander brengt mee dat in
de WHW geen voorschriften betreffende nascholing behoeven te worden
opgenomen. Indien in het kader van het rijksbeleid specifieke nascho–
lingsprojecten dienen te worden uitgevoerd, worden de daarvoor in
aanmerking komende h.b.o.-instellingen uitgenodigd daarvoor een
offerte uit te brengen. Met de instellingen die uiteindelijk met de
uitvoering van de projecten worden belast, wordt een overeenkomst naar
burgerlijk recht gesloten.

Hiermee is ook de vraag van de leden van de CDA-fractie waarom die
nascholing dan niet meer onder het uitvoerïngsplan van de Wet op de
onderwijsverzorging (artikel 6) en de WHBO (artikel 112) valt, beant–
woord.

Ook wilden deze leden weten hoe het komt dat er geen afstemming
meer nodig is tussen nascholing en verzorging (artikelen 112, tweede lid,
WHBO en 10 WOV), terwijl in de memorie van antwoord (blz. 3
onderaan) wordt aangedrongen op afstemming.

In de memorie van toelichting is geconstateerd dat afstemming zinvol
is vanuit het oogpunt van efficiency en kwaliteitsbevordering. In het
kader van de nieuwe nascholingssystematiek is een wettelijke
verplichting tot afstemming niet meer noodzakelijk.

Tot slot merkten de leden van de CDA-fractie op dat het vervallen van
de nascholing bij een experiment onderwijscentrum hen onbegrijpelijk
voorkwam.

Toch is dit in harmonie met de bedoeling van het wetsvoorstel: het
regisseren van nascholing via eventuele experimentele onderwijscentra
zou betekenen dat aanbodgestuurde nascholing langs deze weg zou
worden gecontinueerd. Het voorstel van wet beoogt juist een omslag
naar de vraagzijde.

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar een verklaring voor het
grote verschil tussen het in 1993 voor het voortgezet onderwijs
beschikbare bedrag voor het rijksbeleid en het aanmerkelijk geringere
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bedrag voor de daarop volgende jaren. Dit verschi! is eenvoudig te
verklaren: de komma was verkeerd geplaatst. Het VO-bedrag voor 1993
had 1,26 in plaats van 12,6 moeten zijn. Voor een actueel overzicht van
de beschikbare budgetten verwijzen de ondergetekenden naar het
antwoord op vragen van leden van de CDA-fractie terzake.

4. Evaluatie

De leden van de CDA-fractie vroegen of het niet verstandig is om ter
voorkoming van het telkens verschuiven van de evaluatiedatum deze
datum in de wet vast te leggen: eerst werd gesproken over een evalua–
tiedatum van 1 januari 1997 en nu over 1 januari 2000.

De ondergetekenden menen dat er omtrent het verschuiven van de
evaluatiedatum een misverstand bestaat. In de memorie van toelichting
wordt 1 januari 2000 genoemd en dat is niet veranderd. Wel is de
emddatum van de bestedingsverplichting verschoven, als het logisch
gevolg van de gewijzigde datum van de inwerkingtreding van het
wetsvoorstel.

In dit verband vroegen de leden van de CDA-fractie naar de stand van
zaken rond de besluitvorming in SVO-kaders naar de uitvoering van de
evaluatie.

De aanbestedingsprocedure via het Instituut voor Onderzoek van het
Onderwijs is afgerond. Met het SCO-Kohnstamm Instituut zijn afspraken
gemaakt over de uitvoering van de evaluatie

De leden van de CDA-fractie wilden nog eens terugkomen 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 van 2 mei 1990 een
bepaalde toezegging had gedaan. In de memorie van antwoord is gesteld
dat hier sprake zou zijn van een misverstand. Deze benadering konden de
leden van de CDA-fractie geenszins delen. Daarvoor verwezen zij naar de
tekst van het verslag van de UCV.

De leden van de CDA-fractie concludeerden uit deze tekst dat er wel
degelijk sprake is geweest van een tijdelijke regeling en zouden een
aanpassing van het wetsvoorstel in deze alleszins op prijs stellen.

De ondergetekenden onderschrijven de opvatting van de leden van de
CDA-fractie dat er sprake is geweest van een tijdelijke regeling. Hierover
kan geen misverstand bestaan. De conclusie van het debat echter heeft
ertoe geleid dat besloten is geen einddatum aan het nieuwe systeem te
koppelen. Wel is voorzien in een gedegen evaluatie met de mogelijkheid
de werking van het systeem bij te stellen.

5. Advies en overleg

De leden van de CDA-fractie gingen ervan uit dat de Kamer alsnog in
de gelegenheid zal worden gesteld om schriftelijk overleg te voeren met
de regering over de nota van wijziging waarmee het onderhavige
wetsvoorstel wordt aangepast aan de Wet op het cursorisch beroepson–
derwijs (WCBO) en de wet tot wijziging van de WVO in verband met de
invoering van scholen voor v.a.v.o. (VAVO-regeling). Ook de leden van de
VVD-fractie vroegen naar deze nota van wijziging. De leden van eerstge–
noemde fractie waren voorts van oordeel dat overleg met de Kamer
noodzakelijk was over de wijziging van het Besluit vormingswerk voor
jeugdigen.

Tegelijk met deze nota naar aanleiding van het eindverslag is de
Tweede Kamer een nota van wijziging aangeboden die onder meer de
aanpassing bevat van het onderhavige wetsvoorstel aan de WCBO en de
VAVO-regeling. Indien deze nota van wijziging de leden van de fracties
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van het CDA en de VVD aanleiding geeft tot het voeren van nader schrif–
telijk overleg met de regering, zijn de ondergetekenden vanzelfsprekend
bereid aan deze wens gehoor te geven. Zij merken nog op dat in meerge–
noemde nota van wijziging eveneens een voorziening wordt getroffen
voor de consulenten van de landelijke organen.

Voor wat betreft het Besluit vormingswerk voor jeugdigen merken de
ondergetekenden op dat op dit moment ten departemente wordt gewerkt
aan de aanpassing van dit besluit aan de in de Uitwerkingsnotitie
Vormingswerk (kamerstukken II 22 300, nr. 51) neergelegde beleidsvoor–
nemens. Deze beleidsvoornemens zijn door de Kamer geaccordeerd.
Anders dan de leden van deze fractie meenden, is het tegen deze achter–
grond niet noodzakelijk afzonderlijk over het Besluit vormingswerk voor
jeugdigen te overleggen. Bij de aanpassing van het besluit zal ook de
nascholing worden betrokken.

6. Financiële consequenties

De leden van de CDA-fractie vroegen om een nadere uiteenzetting van
de financiële middelen. In dat verband wilden zij een overzicht ontvangen
van alle beschikbare middelen voor nascholing in het meerjarenpro–
gramma, gespecificeerd in de bedragen naar de scholen en de bedragen
voor rijksbeleid en daarbinnen gespecificeerd naar de diverse doeleinden
zoals remedial teaching.

De ondergetekenden wijzen er op dat het totaalbedrag in de jaren
1993, 1994 en 1995 van het staatje in paragraaf 8 van de memorie van
toelichting lager is, omdat de toedeling gefaseerd plaatsvindt, overeen–
komend met de mate waarin de financiële middelen worden vrijgemaakt
die op dit moment aan de aanbodzijde zijn toegekend.

Een indicatieve aanduiding van de budgetten voor het voortgezet
onderwijs (exclusief het landbouwonderwijs) volgt hieronder; op deze
bedragen heeft een correctie ten behoeve van de scholen in verband met
de ingangsdatum 1 augustus 1993 plaatsgevonden.

nascholing t.b.v. scholen

1993 1994 1995 1996 1997

8416 25600 30800 35000 38500

nascholing t.b.v. rijksbeleid

1993 1994 1995 1996 1997

minderheden 965 483 752 752 752
basisvorming 300 300 100
remedial teaching 1132 1132 1132 1132 1132

Het overzicht voor de scholen voor primair onderwijs luidt als volgt:

nascholing t.b.v. scholen

1993 1994 1995 1996 1997

23 28 36 49 49

nascholing t.b.v. rijksbeleid

1993 1994 1995 1996 1997

4.7
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Het bedrag van 4,7 miljoen voor het begrotingsjaar 1993 ten behoeve
van het rijksbeleid is verdeeld over de volgende activiteiten:
remedial teaching 300000
minderheden 1 360000
herintreders/vrouwen 2130000
Montessori 700 000
onderwijskundig management 200 000

Voor de volgende jaren zal de doorloop van deze activiteiten en de
hoogte van de bedragen nog worden bezien.

De leden van de CDA-fractie stelden voorts de vraag waarom de
convenantsmiddelen niet zijn opgenomen in de gelden voor toekenning
aan de scholen. Ook vroegen deze leden waarom deze scholingsgelden
hier apart zijn vermeld.

De convenantsmiddelen zijn in de memorie van toelichting apart
vermeld om de verschillende herkomst van deze middelen te
benadrukken. De convenantsmiddelen worden meeversleuteld naar de
scholen.

Deze leden vroegen verder wat er met de gelden voor 1993 en 1994
gebeurt, nu vanaf 1995 de mogelijkheid van scholing tijdens het opfris–
verlof geldt.

Het opnemen van opfrisverlof en de mogelijkheid van het volgen van
nascholing tijdens het opfrisverlof gaat in vanaf 1995. De nascholings–
kosten kunnen uit het budget dat aan de scholen is toegekend, gefinan–
cierd worden.

De gelden over 1993 en 1994 worden meeversleuteld naar de scholen.

De bezwaren die de leden van de VVD-fractie hadden met de finan–
ciële aspecten van het onderhavige voorstel zijn met de memorie van
antwoord bij het voorlopig verslag blijkbaar niet weggenomen, stellen
de ondergetekenden met spijt vast. Niettemin merken zij op dat de
manoeuvreerruimte in bestuurlijk opzicht in het voorstel maximaal is
benut: in de toelichting bij het wetsvoorstel is een meerjarig perspectief
geboden in financieel opzicht wat voor de ondergetekenden eenzelfde
betekenis heeft als de inhoud van een convenant, waarnaar de leden van
deze fractie verwezen. De ondergetekenden achten zich aan dit
perspectief gehouden als het wetsvoorstel door het parlement wordt
aanvaard.

7. Nota van wijziging (23 nov. 1992)

De leden van de CDA-fractie vroegen of in verband met het vervallen
van de nascholingsbepalingen in de Wet op het hoger beroepsonderwijs
de artikelen 132 en 164 niet in technische zin dienen te worden bijge–
steld.

Dit is juist. In de bij dit stuk gevoegde nota van wijziging zijn de
noodzakelijke wijzigingen aangebracht.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
J. Wallage

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
P. Bukman
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