
31ste vergadering Dinsdag 4 december 1984 

Aanvang 14.00 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 131 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, 
Beinema, P. M. Blauw, De Boer, De 
Boois, Borgman, Braams, Brouwer, 
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer, 
Castricum, Cornelissen, Couprie, 
Dales, G. C. van Dam, M. P. A. van 
Dam, Dees, Dijkman, Dijkstal, Van Dis, 
Van der Doef, Dolman, Engwirda, 
Ernstig, Van Erp, Van Es, Eshuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Franssen, Frinking, Gerritse, De 
Grave, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Hennekam, Herfkens, Hermans, 
Hermes, Hermsen, Hummel, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Jorritsma-Lebbink, Keja, Knol, De Kok, 
Kombrink, Konings, Van der Kooij, De 
Korte, Korthals, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krajenbrink, Laning-Boerse-
ma, Lankhorst, Lansink, Lauxtermann, 
Leerling, Leijnse, Van der Linden, 
Linschoten, Lucassen-Stauttener, 
Mateman, Meijer, Metz, Moor, Van 
Muiden, Niessen, Van Nieuwenhoven, 
Nijhuis, Nijland, Nijpels, Van Noord, 
Nypels, Van Ooijen, Oomen-Ruijten, 
Den Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe, 
De Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, 
Schartman, Scholten, Schutte, Van 
der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Tazelaar, Tommei, Van den Toorn, 
Toussaint, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter 
Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Ver-
meend, De Visser, Van der Vlies, Van 
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, B. de Vries, 
De Waart, Wagenaar, Wallage, 
Weijers, Weisglas, Wessel-Tuinstra, 
Wiebenga, Willems,Wolters,Wóltgens 
en Zijlstra, 

en de heren Korthals Altes, minister 
van Justitie, Deetman, minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
Ruding, minister van Financiën, Van 
Aardenne, vice-minister-president, 
minister van Economische Zaken, 
mevrouw Schoo, minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking, de heer 
Van Leijenhorst, staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
mevrouw Ginjaar-Maas, staatssecreta-
ris van Onderwijs en Wetenschappen, 
en mevrouw Kappeyne van de 
Coppello, staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

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

K. G. de Vries, Stoffelen, Van der 
Sanden, Terpstra, J. D. Blaauw, Van 
den Bergh en De Kwaadsteniet, 
wegens verblijf buitenslands, de 
gehele week; 

Worrell en Aarts, wegens verblijf 
buitenslands, vandaag en morgen; 

Jorritsma-Lebbink en Van der Doef, 
alleen voor het eerste deel der 
vergadering; 

Salomons, wegens ziekte, de gehele 
week. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op een lijst die op de tafel van 
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de 
wijze van behandeling. Als aan het 
einde van de vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door de leden G. C. van Dam, 
Evenhuis-van Essen en Rempt-Halm-
mans de Jongh aan de minister van 
Justitie, over kinderporno. 
De heer G. C. van Dam (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
Minister van Justitie de volgende 
vragen stellen. 

De heer G. C. van Dam (CDA). 
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Van Dam 

1. Kan de minister bevestigen dat 
de regering van de Verenigde Staten 
de Nederlandse regering formeel 
verzocht heeft om een betere controle 
op kinderpornografie? 

2. Heeft de Amerikaanse regering 
dit verzoek toegelicht en, zo ja, kan de 
minister deze Kamer hiervan op de 
hoogte stellen? 

3. Heeft de minister kennis geno-
men van de inhoud van het rapport 
'Defence for Children International' 
waarin onder andere gewag wordt 
gemaakt van de koop en verkoop voor 
seksuele doeleinden van kinderen op 
veilingen te Amsterdam? 

4. Wil de minister nagaan op welke 
manier deze buitenlandse instanties 
aan hun gegevens zijn gekomen en is 
hij voornemens, met spoed een 
onderzoek in te stellen naar de 
klachten die van buitenlandse zijde 
tegen Nederland worden ingebracht? 

5. Wil de minister bevorderen dat 
dit onderzoek niet ten koste gaat van 
het dagelijks werk van de politie op 
het gebied van de kinder- en zeden-
misdrijven? 

6. Welke maatregelen overweegt 
de minister, zodra blijkt dat de 
klachten gegrond zijn? 

7. Wil de minister overleg plegen 
met zijn ambtgenoot van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur om in het 
kader van plannen voor het lnternatio-
nale jongerenjaar 1985 ook aan de 
bescherming van jongeren tegen 
seksueel misbruik en geweld aandacht 
te geven? 

8. Is hij dan tevens bereid de 
betrokken senaatscommissie niet 
alleen van dit voorgenomen onderzoek 
op de hoogte te stellen, doch ook de 
resultaten te zijner ti jd aan deze 
commissie mee te delen, opdat in 
Amerika een juist beeld van de 
toestand in Nederland kan ontstaan? 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! De Nederlandse regering 
heeft geen verzoek ontvangen als 
door de vragensteller in de eerste 
vraag bedoeld, noch een toelichting 
daarop. Het enige wat de Nederlandse 
regering heeft ontvangen is een brief, 
gedateerd 5 oktober 1984, afkomstig 
van 50 senatoren van de Verenigde 
Staten, waarin ongerustheid wordt 
uitgesproken over naar de mening 
van de briefschrijvers grootschalige 
export van vooral kinderpornografie 
uit Nederland naar de Verenigde 
Staten. Van die brief is een afschrift 
aan de Kamer toegezonden jongstle-
den vrijdag. Op die brief heeft de 
minister-president geantwoord bij 

brief van 12 november jongstleden, 
waarvan eveneens jongstleden 
vrijdag een afschrift aan de Kamer is 
toegezonden. Op 14 november 
jongstleden heb ik een delegatie uit 
de Amerikaanse senaat onder leiding 
van de Voorzitter van de subcommissie 
van de senaat voor rechtspleging ten 
aanzien van minderjarigen, senator 
Specter van Pennsylvania, een 
republikein, ontvangen. De ambassa-
deur van de Verenigde Staten in 
Nederland was bij dat gesprek 
aanwezig. De verontrusting, zoals in 
de brief van de Amerikaanse senaat 
tot uitdrukking is gebracht, is door 
deze Amerikaanse delegatie herhaald, 
maar kon toen niet worden geconcre-
tiseerd. Ook nadien is dat niet gebeurd. 

Er is toen besproken op welke wijze 
aan de geuite bezwaren op de effectief-
ste wijze door de Nederlandse 
opsporings- en vervolgingsautoritei-
ten aandacht zou kunnen worden 
besteed. Daarbij is duidelijk gemaakt 
dat, zodra wij concrete aanwijzingen 
uit de Verenigde Staten ontvangen, 
dezerzijds de mogelijkheid bestaat om 
de nadere herkomst van het gewraakte 
materiaal op te sporen. Pas dan kan 
opsporing naar eventuele andere 
strafbare feiten plaatsvinden. 

Er is toen afgesproken, dat uit de 
Verenigde Staten zoveel mogelijk 
feitelijke informatie zal worden 
verstrekt met betrekking tot de 
herkomst van uit Nederland naar de 
Verenigde Staten geëxporteerde 
kinderpornografie. De Amerikaanse 
ambassade zal die inlichtingen 
verzamelen en doorgeleiden naar een 
door mij aangewezen ambtenaar van 
het Ministerie van Justitie. Afhankelijk 
van de inhoud van de informatie zal 
deze ter beschikking worden gesteld 
van het bevoegde openbaar ministerie. 

Het rapport dat afkomstig zou zijn 
van Defence for Children International, 
heb ik opgevraagd bij de Nederlandse 
afdeling van die organrsatie. Van de 
inhoud van dat rapport heb ik op dit 
ogenblik, anders dan uit persberichten, 
nog geen kennis kunnen nemen. Het 
lid van de Nederlandse afdeling van 
Defence for Children International, de 
heer P. Lorein, heeft vanochtend 
meegedeeld, dat hij zeer verontwaar-
digd is over de inhoud van dit rapport, 
voor zover het de berichten over 
Nederland betreft. 

Hij heeft meegedeeld, dat dit deel 
gebaseerd schijnt te zijn op de 
verklaring van één Amerikaanse, die 
een vaag verhaal naar voren zou 
hebben gebracht naar aanleiding van 
de affaire waarbij een reisbureau met 
sekstoeristische reizen had geadver-

teerd, een aangelegenheid die ook 
kort geleden in deze Kamer ter sprake 
is gebracht. De heer Lorein of professor 
Doek, die Nederland ook vertegen-
woordigt in Defence for Children 
International, zal morgen op de 
internationale conferentie van deze 
organisatie in Florence openlijk om 
rectificatie vragen. 

Op de vragen 4, 5 en 6 wil ik 
antwoorden dat ik bij elke instantie 
die meent over gegevens met betrek-
king tot de produktie van kinderpor-
nografie te beschikken, zal nagaan 
hoe zij aan die gegevens is gekomen. 
Indien dat concrete feiten oplevert, zal 
daarnaar met voorrang een nader 
onderzoek worden ingesteld. De 
vraag naar feitelijke gegevens zal 
door mijn departement worden 

- gesteld, zodat daarvan geen extra 
werk voor de politie is te verwachten. 

Zodra er voldoende feitelijke 
verdenking aanwezig is om een 
opsporingsonderzoek te rechtvaardi-
gen, zal een dergelijk onderzoek in 
eerste instantie door de bevoegde 
politie-autoriteiten dienen te geschie-
den. Indien een opsporingsonderzoek 
leidt tot het vinden van strafbare 
feiten, zal aan het bevoegde openbaar 
ministerie een beslissing omtrent de 
eventuele vervolging daarvan worden 
overgelaten. Bij de produktie van 
kinderpornografie kan worden 
gesproken van zeer ernstige strafbare 
feiten, waarvan opsporing en vervol-
ging per definitie een hoge prioriteit 
hebben. 

Op vraag 7 antwoord ik, dat ik 
bereid ben om het overleg dat in deze 
vraag is bedoeld, aan te gaan. Ik ben 
daarbij voornemens, tevens de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid die is belast met de 
coördinatie van het emancipatiebeleid, 
in het overleg te betrekken. 

Op vraag 8 luidt het antwoord dat in 
het in het antwoord op vraag 2 
genoemde gesprek overeengekomen 
is dat de ambassadeur van de Vere-
nigde Staten in Nederland periodiek 
zal worden meegedeeld tot welke 
resultaten ingestelde onderzoeken 
hebben geleid, zeker in de gevallen 
waarin een onderzoek is begonnen 
naar aanleiding van uit de Verenigde 
Staten binnengekomen inlichtingen. 
Ook indien na nader onderzoek zou 
blijken dat het reeds eerder door de 
regering ingenomen standpunt dat er 
geen of onvoldoende aanwijzingen 
zijn om aan te nemen dat er in 
Nederland op grote schaal produktie 
van kinderpornografie plaatsvindt, 
wordt bevestigd, zal zulks aan de 
betrokken ambassadeur worden 
meegedeeld. 
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Van Dam 

De heer Van Dam (CDA): Voorzitter! Ik 
dankde minister voor zijn antwoorden. 
Ik wil nog een enkele aanvullende 
vraag stellen. Acht de minister de 
omvang van de Amsterdamse 
afdeling van de zedenpolitie, namelijk 
10 personen, voldoende om zowel het 
dagelijkse aanbod van klachten als 
het tijdrovende onderzoek naar de 
produktie van porno te verwerken? 
Als hij eraan twijfelt of dit mogelijk is, 
is hij dan bereid om met zijn ambtge-
noot van Binnenlandse Zaken overleg 
te plegen over een mogelijke uitbrei-
ding van deze afdeling? 

Hoe staat de minister tegenover de 
door professor Doek gedane suggestie 
om uit de afdelingen zedenpolitie van 
de vier grote steden een team samen 
te stellen dat een onderzoek moet 
instellen naar in eerste instantie de 
produktie van kinderporno in Neder-
land? Als hij daar positief tegenover 
staat, wil hij dan bevorderen dat een 
dergelijk team wordt samengesteld in 
overleg met zijn ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken? 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Zo lang niet duidelijk is of 
in Amsterdam sprake is van de 
produktie van kinderpornografie, is 
het wel duidelijk dat de omvang van 
de zedenpolitie voldoende is. Als wij 
een ongericht onderzoek zouden 
moeten gaan beginnen, dan zou dat 
wel tijdrovend kunnen zijn. Het gaat 

er echter om dat wij pas op het 
ogenblik dat wij aanwijzingen krijgen 
dat er sprake is van produktie van 
kinderpornografie, kunnen weten 
hoeveel mensen daarmee belast 
moeten worden. Zoals reeds gezegd 
bij de beantwoording van de eerder 
gestelde vragen, hebben wij noch uit 
de Verenigde Staten noch anderszins 
op dit ogenblik aanwijzingen van 
produktie in Nederland. 

Ik ben graag bereid om de mogelijk-
heid te onderzoeken dat al dan niet in 
samenwerking tussen een aantal 
grote steden aan de hand van verkre-
gen materiaal nagegaan wordt of de 
makers opgespoord kunnen worden. 
Mij is op dit ogenblik bekend dat de 
partijen kinderpornografie die in het 
begin van deze zomer in Amsterdam 
in beslag zijn genomen, onder andere 
worden onderzocht op de vraag of de 
makers daarvan binnen Nederland 
kunnen worden achterhaald. Zodra er 
sprake van is dat dit mogelijk zou zijn 
en dit leidt tot verder onderzoek, zal 
het daarvan afhangen of er meer 
mensen ingezet moeten worden. Leidt 
dit ertoe dat uitbreiding noodzakelijk 
is, dan zal ik het gevraagde overleg 
met mijn ambtgenoot van Binnenland-
se Zaken zo nodig voeren. 
Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
enkele vragen naar aanleiding van het 
antwoord van de minister. 

1. Sinds wanneer wordt de 8 
kubieke meter kinderpornografisch 

materiaal die door de Amsterdamse 
politie in beslag genomen is, onder-
zocht? 

2. Hoe staat het met de behandeling 
van de 10 aangiften ter zake van 
seksueel misbruik van kinderen die na 
de actie tegen de kinderporno in 
Amsterdam werden gedaan? 

3. Kan de minister informatie 
geven over wat er gebeurt met 
anonieme tips bij de politie die in 
verband staan met seksueel misbruik 
van kinderen en ook met het produce-
ren van kinderpornografie? 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Op de eerste vraag moet ik 
het antwoord schuldig blijven. Ik weet 
op dit moment niet de exacte datum 
waarop daarmee begonnen is. 

Op de tweede vraag antwoord ik 
dat mij van die 10 aangiften persoonlijk 
niets bekend is. Ik wil bekijken of ik de 
Kamer hierover nog een brief kan 
schrijven, want ik kan hier nu geen 
informatie over geven. Ik geloof ook 
niet dat er in de schriftelijk gestelde 
vragen enige aanduiding was dat ik 
deze vraag kon verwachten. 

Op vraag 3 antwoord ik dat anonie-
me tips bij de politie afzonderlijk 
worden gewogen. Er is geen algemeen 
antwoord te geven op de vraag wat 
de politie in het algemeen met 
anonieme tips doet. Ik heb echter 
geen enkele aanwijzing, ook niet uit 
andere verhalen die dezer dagen door 
sommigen zijn gedaan, dat de politie 
ook maar één aangifte die kan leiden 
tot vervolging, onbehandeld laat. Alle 
gevallen die in de afgelopen dagen te 
mijner kennis zijn gebracht over 
vermeend niet optreden van politie en 
justitie, blijken in dat opzicht onjuist. 
Er is in die gevallen wel degelijk 
opgetreden door politie en justitie. In 
de meeste van die gevallen is het zelfs 
gekomen tot een uitspraak van de 
rechter. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank 
de minister voor zijn antwoorden op 
onze vragen en wil ook nog wat 
aanvullende vragen stellen. 

1. Zou de minister wat meer 
inhoudelijk informatie kunnen geven 
over het verloop van het gesprek op 
zijn verzoek met de vertrouwensarts 
de heer Koers, betreffende veronder-
stelde nalatigheid van het Amsterdam-
se justitiële apparaat ten aanzien van 
15 gevallen waarbij kinderen zouden 
zijn misbruikt voor de vervaardiging 
van kinderporno? 

2.Kan hij eveneens informatie 
verstrekken over zijn onderhoud met 
een aantal Amerikaanse senatoren die Minister Korthals Altes van Justitie. 
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Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh (VVD). 

Nederland een paar uur bezochten 
om zich op de hoogte te stellen van 
de problematiek van porno in het 
algemeen en kinderporno in het 
bijzonder en daarover nu aan de 
betrokken Amerikaanse senaatscom-
missie negatief hebben gerapporteerd. 

3. Zou het bij nader inzien niet 
nuttig zijn als de Minister van Justitie 
via persoonlijk contact met bij 
voorbeeld de Amerikaanse senaats-
commissie en de opstellers van het 
rapport nagaat op welke wijze men 
precies de informatie over de groot-
schalige vervaardiging, in- en uitvoer 
van kinderporno vanuit Nederland 
heeft verzameld, in plaats van een 
uitsluitend schriftelijke stukkenwisse-
ling over dit buitengewoon belangrijke 
onderwerp? 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gisterochtend een 
gesprek gehad met de Amsterdamse 
vertrouwensarts, de heer Koers naar 
aanleiding van een door hem geuite 
beschuldiging als zou in een vijftiental 
gevallen waarin aangifte was gedaan 
van vervaardiging van kinderpornogra-
fie en ontucht met minderjarigen, niet 
zijn opgetreden, hetzij niet door de 
politie, hetzij niet door de justitie. 

Het gesprek heeft het volgende 
opgeleverd. De heer Koers meent dat 
in of omstreeks 1976 op aandrang van 
hem in Alkmaar aangifte is gedaan 
van een zaak waarbij een fotograaf 
was betrokken die foto's moest 

maken van ontucht met een minderja-
rig meisje. Of de politie in die zaak is 
opgetreden en tot welk verder vervolg 
dat heeft geleid, kon de heer Koers 
ons op dat ogenblik niet zeggen, 
omdat hem destijds niet was medege-
deeld hoe de zaak verder was verlopen. 
Deze zaak viel buiten het arrondisse-
ment Amsterdam. 

Ik heb de heer Koers gevraagd, zo 
spoedig mogelijk telefonisch aan een 
van de ambtenaren van mijn departe-
ment mede te delen hoe de naam was 
van hetzij de betrokken fotograaf, 
hetzij de betrokken minderjarige, 
opdat alsnog in het archief van de 
politie, het openbaar ministerie of de 
rechtbank in het betrokken arrondisse-
ment kan worden nagegaan wat er is 
gebeurd. De informatie die is gevraagd 
aan het parket van de rechtbank heeft 
tot nog toe geen enkel licht op deze 
zaak kunnen laten schijnen. De nadere 
inlichtingen die de heer Koers mij zou 
verstrekken, heb ik op dit ogenblik 
nog niet ontvangen. Ik heb geen 
aanleiding, te geloven dat in die zaak 
sprake is van een tekortkoming. Er 
zijn namelijk te weinig gegevens om 
er iets over te kunnen zeggen. 

Het tweede geval dat de heer Koers 
ter sprake bracht, was het seksuele 
misbruik van een minderjarige, 
waarbij sprake zou zijn geweest van 
vervaardiging van pornografisch 
materiaal. Op aandrang van de heer 
Koers heeft betrokkene toen aangifte 
gedaan. Echter niet van het feit dat 

ook pornografisch materiaal was 
vervaardigd, maar alleen van de 
gepleegde ontucht. 

Die zaak heeft geleid tot opsporing, 
vervolging en veroordeling van de 
betrokkene. Die zaak is dus naar 
behoren afgedaan. Van pornografie 
was naar de heer Koers meende in die 
zin geen sprake, dat het niet was 
aangegeven. Aangezien de naam van 
de betrokkene mij niet bekend is - ook 
die zal nog door de heer Koers 
worden opgegeven - hebben wij het 
dossier nog niet kunnen lichten en 
dus ook niet kunnen nagaan of er 
misschien wel aanwijzingen waren 
omtrent kinderpornografie. Er is geen 
enkele reden dat te menen. Het feit 
dat er sprake is van een veroordeling 
van de verdachte in die zaak, bewijst 
dat ook in die zaak politie en justitie 
zonder blaam zijn. 

Het derde geval betreft een meisje 
dat onlangs op tragische wijze om het 
leven is gekomen. Daarover is het 
volgende bekend. Eerder dit jaar, in 
mei, is door een buurvrouw van het 
meisje en later door haar moeder, 
aangifte gedaan van door een oppas 
gepleegde ontucht. Zowel de politie 
als de Raad voor de Kinderbescher-
ming heeft toen van hun kant de 
vertrouwensarts Koers ingelicht, en 
niet omgekeerd. In zie zaak is de 
oppas als verdachte aangemerkt. Het 
betrof een verdachte zonder strafrech-
telijke antecedenten. Deze verdachte 
ontkende en er was niet voldoende 
bewijs om aan te tonen dat er een 
verband was tussen gepleegd seksueel 
misbruik - dat was inderdaad ge-
pleegd - en deze verdachte. In die 
zaak kon dus niet tot vervolging 
worden overgegaan wegens het 
ontbreken van enig bewijs tegen de 
aangewezen verdachte. De Raad voor 
de Kinderbescherming heeft toege-
zegd dat ik omtrent deze zaak nog 
nadere berichten zal ontvangen. 

Het vierde geval waarover de heer 
Koers heeft gerapporteerd, betrof een 
twaalftal jongens die in een buurthuis 
homoseksuele contacten hadden. De 
drie meisjes en de twaalf jongens 
leveren dus het getal 15 op, waarover 
is gesproken. 

Dat geval van die twaalf jongens, 
waarmee die contacten in dat buurt-
huis waren, heeft geleid tot een 
aantal aangiften van diverse ouders 
en/of van de kinderen zelf. De politie 
is tot opsporing overgegaan. Het 
openbaar ministerie is tot vervolging 
overgegaan en de verdachte is 
wegens ontucht met minderjarigen 
door de rechtbank veroordeeld tot vijf 
maanden gevangenisstraf onvoor-
waardelijk. 
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Korthals Altes 

Ook hier was geen sprake van 
produktie van pornografie, in die zin 
dat het niet ging om foto- of filmmate-
riaal dat voor verdere verspreiding 
was bedoeld. Wel zijn foto's gemaakt 
voor verspreiding in een kleine kring 
van de betrokken verdachte en een 
aantal van zijn maten. 

Als antwoord op de tweede vraag 
van mevrouw Rempt meen ik te 
kunnen verwijzen naar de uiteenzetting 
die ik heb gegeven over het bezoek 
van de vijf senatoren aan mijn 
departement. In concreto zijn afspra-
ken gemaakt over de terbeschikking-
stelling van informatie door de 
Amerikaanse autoriteiten via de 
Amerikaanse ambassade in Den Haag 
aan een ambtenaar van mijn departe-
ment. 

Op grond van de berichten die ons 
nu hebben bereikt over negatieve 
rapportage door de Amerikaanse 
senaatscommissie in de Senaat, 
wordt door ons via de Amerikaanse 
ambassadeur om al het materiaal 
gevraagd, opdat wij kunnen nagaan 
wat daar precies gerapporteerd is. 
Codeberichten die zijn gezonden aan 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
geven aan dat van de kant van het 
State Department wel degelijk is 
verklaard dat door de Nederlandse 
autoriteiten juist wel medewerking 
was toegezegd. Ik heb dan ook reden 
aan te nemen dat de Amerikaanse 
ambassadeur, die bij het gesprek met 
de senatoren aanwezig was, op uiterst 
correcte wijze aan de Amerikaanse 
regering heeft gerapporteerd omtrent 
de bereidheid die bij ons bestaat om 
deze inderdaad zeer ernstige vorm 
van criminaliteit zo mogelijk op te 
sporen en te vervolgen. Aan de hand 
van de verkregen inlichtingen wil ik 
gaarne bezien of er nog aanleiding is 
tot het ondernemen van persoonlijke 
stappen. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de minister bereid 
zijn medewerking te verlenen om het 
instituut van vertrouwensarts de 
status van experiment te ontnemen 
en een blijvende wettelijke status te 
geven, waartoe dan spoedig een 
wetsvoorstel zou moeten worden 
ingediend, gezien het belang van het 
werk van de vertrouwensarts en het 
feit dat hun inbreng onmisbaar zal zijn 
bij de bestrijding van kinderpornogra-
fie? 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Deze aangelegenheid 
behoort tot het werkterrein van de 
Staatssecretarissen van Justitie en 

van Volksgezondheid. Van de Staats-
secretaris van Justitie weet ik dat men 
hiermee uitvoerig doende is geweest. 
Een regeling was vrijwel gereed toen 
het kabinet, kort voor het zomerreces, 
besloot te komen met een wet op de 
jeugdhulpverlening. Wij moeten 
aannemen dat deze aangelegenheid 
daarbij geregeld zal worden, of dat de 
afspraak zal worden gemaakt dat dat 
niet het geval zal zijn. Dan zal, als ik 
goed ben ingelicht, het Departement 
van WVC, als het departement dat 
deze aangelegenheid in de eerste 
plaats aangaat, die regeling moeten 
uitwerken. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het produceren van 
kinderporno kan grote schade toebren-
gen aan kinderen. Daarom is het een 
verachtelijke en verwerpelijke aange-
legenheid. Het is ook zeer wel te 
begrijpen dat men in Amerika veront-
rust is over de kennelijke consumptie 
in dit land van kinderpornografie. 

Nu is echter komen vast te staan, 
dat de aantijgingen aan het adres van 
Nederland op onvoldoende grond 
berusten, is kennelijk schade aange-
bracht aan de goede naam van 
Nederland in Amerika en aan de 
goodwill, die door regering en 
bedrijfsleven soms tegen hoge kosten 
is gekweekt. De minister heeft 
meegedeeld dat prof. Doek om 
rectificatie zal vragen tijdens een 
vergadering van de organisatie 
'Defence for Children International'. 
Dat is wenselijk, maar niet voldoende. 
Mijn vraag is: Wat denkt de regering 
te doen om de schade aan goodwill, 
zo onterecht toegebracht, te herstellen 
dan wel in te perken? 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb op de laatste vraag 
van mevrouw Rempt geantwoord dat 
ik het standpunt over wat ik precies 
zal doen graag inneem aan de hand 
van de inlichtingen, die ik via de 
Amerikaanse ambassade nader hoop 
te krijgen. Indien juist blijkt wat tot nu 
toe uit kranteberichten en via de telex 
uit de Verenigde Staten tot ons is 
gekomen, namelijk dat mededelingen 
aan de Amerikaanse senaat zijn 
gedaan die ten onrechte een blaam 
werpen op de Nederlandse politie en 
de Nederlandse justitie, zal ik alles in 
het werk stellen om duidelijk te 
maken dat die blaam ten onrechte op 
onze politie en justitie is geworpen. 

Ik kan evenwel niet ontkennen - ik 
vraag daar oog voor - dat Nederland, 
in het algemeen bekend als doorvoer-
land, naar alle waarschijnlijkheid 
kinderpornografie exporteert, onder 

andere naar de Verenigde Staten. Dit 
zegt overigens niets over de vraag 
waar die kinderpornografie geprodu-
ceerd is. Ik ben het met de heer Kosto 
eens, dat de produktie zelf een ernstig 
en verwerpelijk misdrijf is, waartegen 
behoort te worden opgetreden. De 
Nederlandse justitie kan daartegen 
slechts optreden wanneer die produk-
tie op Nederlands grondgebied 
geschiedt. 

Ik meen dat hetgeen ik heb geant-
woord op de vragen van mevrouw 
Rempt aantoont dat in dat opzicht aan 
de Nederlandse politie en de Neder-
landse justitie geen enkel verwijt te 
maken valt van laksheid of tekortko-
ming in welk opzicht dan ook. Indien 
er de laatste dagen al een blaam 
mocht zijn geworpen op politie en 
justitie inzake het optreden in dezen 
dan hoop ik met mijn antwoord 
justitie en politie van die blaam te 
hebben gezuiverd. 

Het zuiveren van de blaam van 
Nederland op het gebied van de 
bekendheid, die het heeft in de 
Verenigde Staten als exporterend 
land, kan alleen dan geschieden 
wanneer zou blijken dat al onze 
verzoeken om het verstrekken van 
inlichtingen niet gehonoreerd zouden 
worden. Ik vermoed evenwel, dat wij 
daarover wel gegevens zullen krijgen. 
Wij zullen in dat kader optreden. Door 
dat optreden kunnen wi j , lijkt mij, het 
beste ons land van de blaam, die op 
Nederland is geworpen, zuiveren. 

De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zijn het met de minister 
van harte eens, dat diepgaand 
onderzoek in dezen de hoogste 
prioriteit moet hebben, vooral omdat 
het gaat om zeer ernstige, strafbare 
feiten, zoals de minister het noemde, 
ja afschuwelijke zaken. Een daadwer-
kelijk en actief opsporings- en vervol-
gingsbeleid is dan ook noodzakelijk. 

Is bekend dat enige tijd geleden een 
exportkanaal van Nederland naar 
Engeland is opgespoord? Zitten naar 
de mening van de minister ook in dat 
kader wellicht aanknopingspunten 
voor de Nederlandse politie en het 
openbaar ministerie om een harde en 
snelle aanpak te kunnen bewerkstelli-
gen? Wij vragen ook om zoveel 
mogelijk samenwerking van justitie 
en politie met Engeland, de VS en 
andere landen, opdat een en ander 
kan leiden tot opsporing en rechtvaar-
dige berechting. 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Als dat onderzoek ook 
maar één aanknopingspunt oplevert 
dat kan leiden tot het verdenken van 
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Korthals Altes 

bepaalde personen van het produceren 
van kinderporno in Nederland, dan zal 
dat aanknopingspunt zeker worden 
aangegrepen om te komen tot 
opsporing van de verdachte(n) en 
hun voorgeleiding. Ik moet er nog-
maals op wijzen dat er veelal sprake is 
van produktie in andere landen dan 
Nederland, omdat men in Nederland 
zelf probeert ontdekking te voorkomen 
door wat in Nederland geproduceerd 
is, niet ook in Nederland te verkopen. 
Maar mocht uit export blijken dat de 
produktie in Nederland heeft plaatsge-
vonden, dan zal daartegen worden 
opgetreden. En over de internationale 
samenwerking op dit punt heb ik geen 
klagen. Wij zullen zeker trachten om 
samenwerking op dit gebied te 
entameren, zoals in het geval van de 
Verenigde Staten. 

De Voorzitter: Ik sluit deze discussie 
af. 

Mevrouw Jabaaij (PvdA): Voorzitter, 
ik zou... 

De Voorzitter: Ik weet wat u bedoelt; 
er zijn nog meer leden die vragen 
willen stellen. Aan het eind van de 
middag komen nog vragen van de 
heer Knol en van de heer Tommei aan 
de minister voor Ontwikkelingssamen-
werking aan de orde, die nu nog in 
het buitenland vertoeft. 

Mevrouw Jabaaij (PvdA): En dit 
onderwerp is afgesloten? 

De Voorzitter: Inderdaad. 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten, te stellen in 
handen van : 

a. de vaste commissie voor Financiën: 
- het wetsvoorstel Regelen ter 
bestrijding van ongewenste ontwikke-
lingen die zich bij de handel in 
effecten voordoen (Wet effectenhan-
del) (18750); 

b. de vaste commissie voor de 
Volksgezondheid: 
- het wetsvoorstel Maatregelen ter 
beperking van het tabaksverbruik in 
het bijzonder ter bescherming van de 
niet-roker (Tabakswet) (18749). 

c. de vaste commissie voor Ambtena-
renzaken: 
- de wetsvoorstellen: 
- Aanpassing van uitkeringspercenta-
ge van ontslag uitkeringsregelen voor 
overheidspersoneel, onderwijsperso-
neel en daarmee gelijk te stellen 
personeel (18777); 
- Opschorting aanpassing inhouding 
1982 (18778). 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Aangezien geen van 
beide Kamers der Staten-Generaal te 
kennen heeft gegeven het verdrag 
gedrukt onder nr. 18690, dat op 31 
oktober aan de Kamer is overgelegd, 
aan de uitdrukkelijke goedkeuring van 
de Staten-Generaal te onderwerpen, 
stel ik voor dit stuk voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Ik stel voor, de voortzetting van de 
behandeling van wetsvoorstel 17040 
(Spaarbewijzen) tot nader order van 
de agenda af te voeren. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
toe te voegen aan de agenda van 11, 
12 en 13 december: 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
inkomstenbelasting (vrijstelling van 
bepaalde periodieke uitkeringen van 
publiekrechtelijke aard) (18413); 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
wet op de accijns van bier (18631) 
(indien de voorbereiding zal zijn 
voltooid); 
- het wetsvoorstel Wijziging van de 
inkomstenbelasting en de loonbelas-
ting ter zake van de aftrekbaarheid als 
persoonlijke verplichting van premies 
voor lijfrenten (18632) (indien de 
voorbereiding zal zijn voltooid). 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
te behandelen op donderdag 13 
december, bij het begin van de 
vergadering het wetsvoorstel Wet tot 
het uitgeven en belenen van schatkist-
papier en het aangaan van geldlenin-
gen ten laste van de Staat der Neder-
landen in 1985 (Leningwet 1985) 
(18650). 

Op verzoek van diverse fracties stel ik 
voor, de stemmingen over de UCV-mo-
ties Emancipatie en Sexueel geweld 
uit te stellen tot volgende week. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Van Rossum, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Als fungerend voorzitter 
van de vaste commissie voor Land-
bouw verzoek ik u, de Interimwet 
beperking varkens- en pluimveehou-
derijen nog op de agenda voor deze 
week te zetten. Er is twee keer een 
UCV over dit onderwerp geweest en 
nadien zijn er nog amendementen 
ingediend, maar de aard van de wet 
brengt met zich dat ze zeer spoedig 
moet worden afgehandeld. Dat geldt 
ook voor de behandeling in de Eerste 
Kamer. Het is bekend dat de minister 

volgende week niet beschikbaar is 
omdat de Landbouwraad in Brussel 
dan vergadert. Daarom acht de 
commissie het van groot belang, het 
wetsvoorstel nog deze week af te 
handelen, inclusief de stemmingen 
over de amendementen. De eindstem-
ming kan dan eventueel nog wel 
volgende week dinsdag worden 
gehouden. 

De heer Willems (PSP): Voorzitter, wi j 
hebben daar niet zoveel bezwaar 
tegen, gelet op het spoedeisende 
karakter van het wetsvoorstel en ook 
omdat het een interimwet is. Wij 
verzoeken u wel, ervoor te zorgen dat 
dan alle kamerleden over de noodhan-
delingen van de UCV's kunnen 
beschikken. Tot onze verrassing 
hebben de leden van de Eerste Kamer 
die noodhandelingen wel gehad, 
maar wij nog niet. Ik vind het in ieder 
geval noodzakelijk om die nog voor 
de plenaire behandeling te bestuderen. 

De Voorzitter: Dat is een merkwaar-
dige omissie. Ik zal ervoor zorgen, dat 
de leden die noodhandelingen zo 
spoedig mogelijk krijgen. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter, ik 
heb toch wel enige moeite met het 
verzoek van de heer Van Rossum, 
omdat er heden nog enkele amende-
menten zijn verschenen. De situatie is 
buitengewoon onoverzichtelijk; het 
wetsvoorstel is herhaaldelijk gewijzigd 
en ook amendementen zijn herhaalde 
malen gewijzigd. Ik vrees dat wij 
donderdag nog geen goed overzicht 
over de hele situatie zullen hebben, 
althans ik niet. 

Ik zou mij een variant van het voorstel 
van de heer Van Rossum kunnen 
voorstellen, in die zin dat wij aanstaan-
de dinsdag stemmen. Wij zouden 
immers ook in het geval dat wij 
donderdag over de amendementen 
stemmen, toch dinsdag een eindstenv 
ming moeten houden, omdat anders 
het risico veel te groot is. Er moet dan 
maar een minister ad interim zijn. Dit 
lijkt mij geen bezwaar. 

De Voorzitter: Het is duidelijk, dat de 
zaak nu nog onoverzichtelijk is en 
daarom stel ik mij voor, ten vroegste 
morgen, bij de regeling van werkzaam-
heden, een voorstel te doen. 

Ik geef het woord aan de heer Willems, 
die het heeft gevraagd. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 17 oktober heb ik de 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geïnterpelleerd over 
zijn beleid ten aanzien van de tewerk-
stelling van gewetensbezwaarden. 
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Voorzitter 

Tijdens dat debat heb ik een tweetal 
moties ingediend. De minister heeft 
op 17 oktober toegezegd, nader op de 
inhoud van die moties te zullen 
reageren, nadat de betreffende 
Arob-procedure tegen de minister zou 
zijn afgerond en de overwegingen ter 
zaken bekend zouden zijn. Nu, deze 
overwegingen zijn inmiddels al 
geruime tijd bekend. Op 29 november 
jongstleden - wij betreuren dat het zo 
lang heeft geduurd - heeft de minister 
dan ook zijn reactie op die overwegin-
gen gegeven in een brief aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer. Het 
valt mij daarbij op dat de minister in 
deze brief op één van beide moties 
uitvoerig ingaat en in die zin de 
Arob-rechter volgt door te zeggen dat 
hij nader overleg met de verantwoor-
delijken voor de tewerkstellingsobjec-
ten zal openen. Dit betekent in ieder 
geval dat mijn motie op stuk nr. 2 
(18 666) voorlopig niet in stemming 
behoeft te komen, afhankelijk van dat 
overleg. 

Op mijn motie op stuk nr. 1, waarin ik 
vraag om nader in te gaan op het 
begrip 'algemeen belang' in verband 
met de tewerkstellingsobjecten, wordt 
in de bedoelde brief echter niet 
ingegaan. Ik zou alsnog de minister 
willen vragen, of hij ook te dien 
aanzien de Kamer schriftelijk zijn visie 
wil geven. 

De Voorzitter: Ik zal dit verzoek aan 
de minister overbrengen. 

Ik geef het woord aan de heer Keja, 
die het heeft gevraagd. 
De heer Keja (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In ons omroepbestel is 
opnieuw opschudding ontstaan, nu 
over brieven van minister Brinkman 
van WVC, die deze aan zes omroepen 
heeft geschreven over eventueel 
uitgezonden sluikreclame en over de 
straffen die hij daarvoor kan uitdelen, 
zoals het berispen, het intrekken van 
zendtijd en zelfs het eventueel 
uitdelen van zeer hoge geldboeten. 
De omroepen hebben een paar weken 
de tijd gekregen om op die brieven te 
reageren en zich tegenover de 
minister te verantwoorden. 

Ik verzoek u, mijnheer de Voorzitter, 
de minister van WVC te vragen 
- voordat hij die straffen eventueel 
gaat uitdelen - zijn beleid in dezen 
schriftelijk aan de Kamer uiteen te 
zetten, zodat een overleg daarover 
tussen de minister en de Kamer nog 
mogelijk is. 

De Voorzitter: Dat zal ik doen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met hoofdstuk VI (Justitie) 
van de rijksbegroting voor 1985 
(18 600-VI), behandeld in de vergade-
ringen van 14 en 15 november 1984, 

en over: 
- de motie-Haas-Berger over een 
meerjarenplanning voor justitiële 
gebouwde voorzieningen (18 600-VI, 
nr. 18); 
- de motie-Wessel-Tuinstra over het 
terugdringen van de vrijheidsstraf 
(18 600-VI, nr. 19); 
- de motie-Wiebenga over het zo 
goed mogelijk gemotiveerd zijn van 
rechterlijke uitspraken (18600-VI, nr. 
20); 
- de motie-Lucassen-Stauttener over 
artikel 10, lid 1, van het Besluit 
Voogdijregisters van 26 november 
1969 (18600-VI, nr. 21); 
- de motie-Van Es over de bouw van 
nieuwe gevangenissen of huizen van 
bewaring (18600-VI, nr. 22); 
- de motie-Wessel-Tuinstra over 
wijziging van het personen- en 
familierecht ten aanzien van de 
positie van jeugdigen (18 600-VI, nr. 
23); 
- de motie-Wiebenga/Buikema over 
herziening van de vreemdelingenwet-
geving (18 600-VI, nr. 24), 

alsmede over een motie, ingediend in 
de UCV van 15 oktober 1984 over het 
jaarrapport-1983 van het Openbaar 
Ministerie, te weten: de motie-Buike-
ma over een instructie ter zake van 
het opnemen van aangiften wegens 
discriminerende gedragingen (18600-
VI, nr. 11). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de in de UCV ingediende motie 
voldoende wordt ondersteund. 

Twee leden vragen om heropening 
van de beraadslaging. Ik stel voor, 
aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Decentralisatie 
is een van de uitgangspunten en 
hoofddoelstellingen van dit kabinet. 
Helaas blijkt dit in de praktijk, op ieder 
beleidsterrein, nogal moeilijk te zijn. 
Om de regering wat te helpen, heb ik 
twee jaar geleden een motie ingediend 
over decentralisatie bij het gevangenis-
wezen. Tot onze spijt bleek, aan het 
einde van de behandeling van de 
begroting van Justitie, dat aan de 
uitvoering van die toenmaals aange-
nomen motie zeer weinig is gedaan. 
Vandaar dat mijn fractie opnieuw een 
uitspraak van de Kamer vraagt over 

verdere deconcentratie van verschil-
lende taken bij het gevangeniswezen: 
overdracht van bevoegdheden aan de 
directeuren van de diverse penitenti-
aire inrichtingen en huizen van 
bewaring. 

Ik heb u deze motie reeds overhan-
digd, mijnheer de Voorzitter, en zij is 
ook al rondgedeeld. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Wessel-
Tuinstra wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat d.d. 21 juni 1983 
motie 17 539 no. 6 is aangenomen 
waarin wordt uitgesproken dat het 
beleid erop gericht dient te zijn de 
uitvoering van de verlofregelingen in 
het gevangeniswezen reeds nu zoveel 
mogelijk te decentraliseren; 

constaterende, dat deze motie tot nog 
toe niet is uitgevoerd; 

constaterende, dat sindsdien vanuit 
strafinrichtingen en huizen van 
bewaring de vraag naar meer eigen 
bevoegdheden ook op andere terrei-
nen alleen maar is toegenomen; 

verzoekt de regering, deze overdracht 
van bevoegdheden tot uitvoering te 
brengen op de terreinen: personeels-
beleid, financiën en materieel, onder-
houdsbeleid en verlof en regimesre-
gels; 

verzoekt de regering, in de begrotings-
toelichting voor 1986 over deze 
overdracht van bevoegdheden 
verslag u i t te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 35 (18600-VI). 

Ik stel voor, over deze motie de 
volgende week te stemmen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Er 
kan nu over gestemd worden, want 
iedereen heeft de motie. 

De Voorzitter: Ja, maar het is een 
geheel nieuwe motie. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Neen, mijnheer de Voorzitter! De 
motie is de vorige week rondgedeeld. 
Als iemand bezwaar tegen de stem-
ming vandaag maakt, dan wel 
natuurlijk! 

De Voorzitter: Voelt de Kamer ervoor 
om over een volstrekt nieuwe motie 
onmiddellijk te stemmen? 
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Voorzitter 

Minister Korthals Altes: In die zin 
onmiddellijk, dat ik graag voorafgaan-
de daaraan een opmerking zou willen 
maken. 

De Voorzitter: Dat spreekt vanzelf! 

Minister Korthals Altes: Overigens 
heb ik er geen bezwaar tegen, dat de 
Kamer aan de hand van die opmerking 
een standpunt bepaalt! 

De Voorzitter: Ik vind het zelf niet 
fraai, want het is een geheel nieuwe 
motie. Dat de motie al gecirculeerd 
heeft, is een tweede. Wij moeten 
ervoor oppassen, dat in een derde 
termijn weer een geheel nieuw 
onderwerp aan de orde komt. Het is 
dus niet een motie die eerder aan de 
orde is gekomen en wordt gewijzigd; 
het is een geheel nieuw onderwerp. Ik 
vind dat niet fraai, maar ik zie dat de 
Kamer daartegen geen bezwaar heeft 
en stel dus voor, over deze motie 
aanstonds te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van den Toorn (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb om 
heropening van de beraadslaging 
gevraagd over wat in de wandelgan-
gen 'twee op één cel' heet. Aan dit 
onderwerp is al de nodige aandacht 
besteed bij de begrotingsbehandeling 
van Justitie. Het probleem is echter, 
dat er voor onze fractie toch nog de 
nodige onduidelijkheid is blijven 
bestaan, vooral met betrekking tot de 
vraag in welke gevallen meer dan één 
persoon in één ruimte mag of moet 
verblijven. Daarbij dient uitdrukkelijk 
onderscheid gemaakt te worden 
tussen vervangende hechtenis en 
principale gevangenisstraf. 

Wij zijn tot de conclusie gekomen, 
dat zelfs in vier inrichtingen op dit 
moment meer afgestraften - de 
minister begrijpt dan wat ik bedoel -
in één ruimte verblijven. Daarover 
zouden wij gaarne wat nadere 
informatie krijgen, die niet in de 
tweede termijn naar voren is gebracht. 
Is de regering bereid ons een brief 
c.q. een notitie over te leggen, waarin 
een concreet overzicht wordt gegeven 
van de gevallen waarin meer gedeti-
neerden in één ruimte zijn gehuisvest, 
uitgesplitst naar vervangende hechte-
nis c.q. principale gevangenisstraf 
met vermelding van de wettelijke 
grondslag waarop zulks thans ge-
schiedt? Mocht het antwoord van de 
regering niet bevestigend luiden, dan 
wil ik in een latere termijn gaarne een 
motie hierover indienen. 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Op de interventie van 
mevrouw Wessel en de door haar 
ingediende motie zou ik namens de 
staatssecretaris willen antwoorden, 
dat de motie van 22 juni 1983 mis-
schien nog niet is uitgevoerd maar 
wel wordt uitgevoerd. Dezer dagen is 
de instelling te verwachten van een 
voorbereidingswerkgroep - waarvan 
op dit moment de nauwkeurige 
taakomschrijving op het departement 
wordt bepaald - die de gevraagde 
deconcentratie zal voorbereiden en 
zal voorstellen welke bevoegdheden 
op welke wijze door de directeuren 
van de inrichtingen kunnen worden 
uitgeoefend. In die zin meen ik, dat 
aan deze nadere motie van mevrouw 
Wessel geen behoefte is, omdat het 
door haar gevraagde beleid wordt 
gevoerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ingaande op 
het verzoek van de heer Van den 
Toorn merk ik namens de staatssecre-
taris - die op dit punt uiteraard altijd 
bereid is alle gewenste informatie te 
geven - toch in de allereerste plaats 
op, dat haars inziens maar ook mijns 
inziens die informatie reeds aan de 
Kamer bekend is. Ik mag verwijzen 
naar de Handelingen van de begro-
tingsbehandeling van Justitie op 15 
november van dit jaar, bladzijde 1545, 
derde kolom. 

Daar geeft de staatssecretaris 
nauwkeurige cijfers over de vervan-
gende hechtenis. Voorts verwijs ik 
naar de discussie die in deze Kamer is 
gevoerd naar aanleiding van de bij de 
begroting voor 1983 ingediende 
motie-Dijkman, die toen is aanvaard, 
waarbij werd uitgesproken dat die 
motie niet van toepassing zou zijn op 
inrichtingen waarin zich al meer 
gedetineerden in één ruimte bevon-
den. Dat sloeg heel uitdrukkelijk op 
Sevenum, op Grave en op het toen 
nog niet geopende, maar wel in 
aanbouw of verbouw zijnde Heerhugo-
waard. En zo is de situatie nog. Als de 
heer Van den Toorn naar aanleiding 
van deze uiteenzetting volhardt bij het 
zo graag willen ontvangen van een 
brief, dan zal de staatssecretaris die 
brief ongetwijfeld schrijven, maar ik 
geloof wel dat alle informatie die te 
geven was, nu ook mondeling 
gegeven is. 

De heer Dijkman (groep Scholten/Dijk-
man): Mijnheer de Voorzitter! Bij 
nalezing van de Handelingen inzake 
de behandeling van de nota 'Taak en 
toekomst' zulkt u zien dat die motie-
Dijkman met name ook is ingediend 
met het oog op de inrichting te 
Heerhugowaard. Die andere twee 

inrichtingen wil ik dan ook buiten 
beschouwing laten. De motie sloeg 
juist op Heerhugowaard, omdat het 
de bedoeling was om op geen enkele 
manier een begin te maken met het 
plaatsen van twee gedetineerden in 
één cel. Ik moet toegeven dat er een 
zekere mate van begrip voor bestond 
dat, gezien de problemen waar 
Justitie mee zat, het in de praktijk zou 
kunnen voorkomen dat in Heerhugo-
waard toch wel eens twee gedetineer-
den in één cel geplaatst zouden 
kunnen zijn. Maar het principe is toen 
zuiver gesteld, ook met het oog op 
Heerhugowaard. 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Daarin heeft de heer 
Dijkman gelijk. Als hij zegt dat er in 
Heerhugowaard 'wel eens iets meer 
dan één per cel geplaatst zou kunnen 
zijn', dan is dan toch wel sprake van 
een licht 'understatement' van de kant 
van de heer Dijkman, want de staats-
secretaris heeft toen bij de behandeling 
van de nota 'Taak en toekomst' heel 
uitdrukkelijk meegedeeld dat het 
daarbij om grotere ruimten ging met 
vier tot acht personen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Het verheugt 
mij natuurlijk bijzonder dat de staats-
secretaris alsnog bezig is om de 
destijds aangenomen kameruitspraak 
ten uitvoer te brengen. Maar wat 
betekent dan de uitspraak die zij deed 
bij de behandeling van de begroting 
van Justitie op mijn vraag naar de 
uitvoering: 'Daar is naar mijn mening 
de tijd nu nog niet rijp voor, gelet op 
het stadium waarin de evaluatie zich 
op dit moment bevindt'? Even later 
vroeg ik haar: 'Begrijp ik het goed dat 
de staatssecretaris ten aanzien van de 
overplaatsing voorlopig geen enkele 
decentralisatie voorstaat?', waarop de 
staatssecretaris antwoordde: 'Voorals-
nog zie ik daartoe geen aanleiding .' 

U begrijpt dat ik dus toch graag aan 
mijn kameruitspraak vasthoud. 

De heer Van den Toorn (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Uit het 
interruptiedebat blijkt dat er nog al 
wat onduidelijkheid over het beleid 
bestaat. Dit brengt mij er toch toe aan 
de Kamer een uitspraak te vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van den 
Toorn wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 
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Voorzitter 

overwegende, dat onvrijwillige 
plaatsing van meer gedetineerden, 
die principale gevangenisstraf 
ondergaan, in één celruimte niet past 
in een humane tenuitvoerlegging van 
vrijheidsstraffen en in strijd is met 
uitspraken van de Kamer ter zake; 

constaterende, dat in meer inrichtin-
gen kennelijk meer gedetineerden in 
één ruimte zijn gehuisvest; 

verzoekt de regering, op korte termijn 
aan de Kamer een notitie over te 
leggen over het beleid ter zake, 
alsmede een concreet overzicht van 
de gevallen waarin meer gedetineer-
den in één ruimte zijn gehuisvest, 
uitgesplitst naar vervangende hechte-
nis c.q. principale gevangenisstraf, 
met vermelding van de wettelijke 
grondslag waarop zulks thans ge-
schiedt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 34(18 600-VI). 

Ik stel voor, over deze motie volgende 
week te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al gezegd dat, als de 
heer Van den Toorn het zou vragen, 
de staatssecretaris hierover een brief 
zou schrijven. Ik zie dan ook niet het 
nut van deze laatste voorgestelde 
kameruitspraak. 

Evenmin zie ik het nut van de motie 
van mevrouw Wessel. Zij wordt op 
haar wenken bediend. Het is kennelijk 
een vruchtbaar oogstseizoen, waarin 
het rijpen snel plaatsvindt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De wetsvoorstellen 18600-VI, nrs. 1 
en 4 worden, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Haas-Ber-
ger(18600-VI, nr. 18). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP de RPF en 
het GPV en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wessel-
Tuinstra(18600-VI, nr. 19). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

In stemming komt de motie-Wiebenga 
(18 600-VI, nr. 20). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, D'66, de PPR en de PSP en 
het lid Janmaat voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Lucassen-
Stauttener (18600-VI, nr. 21). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
het CDA en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Es 
(18600-VI, nr. 22). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP, de PPR en de CPN voor deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Wessel-
Tuinstra (18600-VI, nr. 23). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
en het lid Janmaat tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wiebenga/ 
Buikema (18 600-VI, nr. 24). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Janmaat tegen deze motie heeft 
gestemd en de aanwezige leden van 
de overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wessel-
Tuinstra over de uitvoering van de 
verlofregelingen in het gevangeniswe-
zen (18600-VI, nr. 35). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
en het lid Janmaat tegen deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Buikema 
(18600-VI, nr. 11). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
lid Janmaat tegen deze motie heeft 
gestemd en de aanwezige leden van 
de overige fracties ervoor, zodat zij is 
aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 20 september 
1984 bij de behandeling van de 
Berner Conventie, te weten: 
- de motie-Kosto over bescherming 
van de rechten van uitvoerende 
kunstenaars (16740, nr. 23). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Janmaat tegen deze 
motie hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat zij is 
verworpen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Wijzi-
ging van de Wet op het voortgezet 
onderwijs en de Wet op het basison-
derwijs, houdende de verplichting 
voor het bevoegd gezag om toekom-
stige leraren als schoolpracticumstu 
denten tot de school toe te laten 
(18117), behandeld in de vergade-
ringen van 6 en 7 november 1984. 

De Voorzitter: De heer Franssen 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De stemming over dit 
wetsvoorstel is enkele weken uitge-
steld, omdat wij ernaar hebben 
gestreefd tot een zo verantwoord 
mogelijke oplossing te komen, gezien 
de gevoeligheid van de materie. Ik 
citeer voor de volledigheid een 
passage uit het betoog van de 
minister dat hij in tweede termijn 
heeft gehouden bij de behandeling 
van het wetsvoorstel. Daaruit kan 
namelijk naar mijn mening een 
conclusie getrokken worden. Het 
citaat luidt als volgt. 

Ik heb tot uitdrukking willen brengen 
dat die repressieve mogelijkheid van 
toezicht alleen maar betrekking kan 
hebben op datgene wat de student in 
de school doet. Op het moment dat 
men iets anders bedoelt, moet men 
een preventieve voorziening treffen. 
Dat is mijn stelling. Ik verval in 
herhaling. 

Uit die passage van de minister kan 
naar onze opvatting geen andere 
conclusie worden getrokken dan dat 
de minister de toevoeging zoals 
voorgesteld in het amendement-Ko-
nings, zij het dan als overbodig, toch 
niet fundamenteel in strijd acht met 
het wetsvoorstel dat hij bij de Kamer 
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Franssen 

heeft ingediend. Op die gronden 
menen wij dat hij gezegd heeft het 
oordeel aan de Kamer te laten. In dat 
kader bezien zal mijn fractie steun aan 
het amendement-Konings geven. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
geen heropening van de beraadslaging 
was, maar een stemverklaring. Daar is 
achteraf niets meer aan te doen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het begin van artikel I en artikel 39a, 
eerste t/m derde lid worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Van der Vlies/Schutte (stuk nr. 10). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF en het GPV en het lid 
Janmaat voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Konings (stuk nr. 12). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
en het lid Janmaat tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Het vierde lid van artikel 39a, zoals het 
is gewijzigd door de aanneming van 
het amendement-Konings (stuk nr. 
12), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Het vijfde t/m het negende lid van 
artikel 39a worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het begin van artikel II en de onderde-
len A en B worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Schutte/Van der Vlies (stuk nr. 11). 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het GPV, de RPF en de SGP en het lid 
Janmaat voor dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is 
verworpen. 

In stemming komt het amendement-
Konings (stuk nr. 14). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
en het lid Janmaat tegen dit amende-

Tweede Kamer 
4 december 1984 

ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Konings (stuk nr. 14), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen D t/m F worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel II wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen III en IV en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat het 
wetsvoorstel met algemene stemmen 
is aangenomen. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 28 november 
1984 bij de stemmingen in verband 
met hoofdstuk XI (Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) 
van de rijksbegroting voor 1985, te 
weten: 
- de gewijzigde motie-Vos/De Pree 
over werkgelegenheidseffecten bij 
arbeidstijdverkorting (18600-XI, nr. 
77). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD en de RPF en het lid Janmaat 
tegen deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat zij is aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel. 
Wijziging van de Wet investeringsre-
kening, van de Wet op de inkomsten-
belasting 1964 en van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 (vereen-
voudiging WIR-regime en bestrijding 
oneigenlijk gebruik) (18203), behan-
deld in de vergaderingen van 20, 27 
en 28 november 1984, 

en over: 
- de motie-Vermeend c.s. over 
instrumenten ter bevordering van de 
werkgelegenheid (18 203, nr. 16); 
- de motie-Vermeend/Kombrink over 
de bestrijding van winstverschuiving 
en rente-routing (18 203, nr. 17). 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het begin van artikel II wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Schoolpracticumstudenten 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 
WIR 

In stemming komt het gewijzigde 
amendement-Engwirda (stuk nr. 15,1). 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN en de PSP voor dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 15 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-
Nijhuis (stuk nr. 18). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PPR, de SGP en de PSP 
tegen dit amendement hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat het is aangeno-
men. 

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Nijhuis (stuk nr. 18), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De onderdelen B t/m E worden zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Nijhuis (stuk nr. 13). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR en de PSP tegen 
dit amendement hebben gestemd en 
die van de overige fracties ervoor, 
zodat het is aangenomen. 

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Nijhuis (stuk nr. 13), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel II wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen III t/m V, VA en VI en de 
beweegreden worden zonder stem-
ming aangenomen. 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
stemming aangenomen. 

In stemming komt de motie-Vermeend 
c.s. (18 203, nr. 16). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD en de SGP en het lid 
Janmaat tegen deze motie hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ervoor, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ver-
meend/Kombrink (18203, nr. 17). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 
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Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Het 
achterwege laten van de herziening 
van het wettelijk minimumloon, van 
de uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten en van 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten per 1 
januari 1985 en per 1 juli 1985, 
alsmede het achterwege laten per 1 
juli 1985 van de herziening van de 
basiskinderbijslagbedragen (18687), 
behandeld in de vergaderingen van 
28 en 29 november 1984, 

en over: 
- de motie-Buurmeijer over de 
koopkracht van de echte minima 
(18687, nr. 10). 

In stemming komt het amendement-
Buurmeijer (stuk nr. 9, II). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV tegen dit amendement 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement de andere op 
stuk nr. 9 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 2 en 3 en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV voor dit wetsvoorstel hebben 
gestemd en die van de overige 
fracties ertegen, zodat het is aangeno-
men. 

In stemming komt de motie-Buur-
meijer (18 687, nr. 10). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met hoofdstuk XV (Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) van de 
rijksbegroting voor 1985 (18 600 XV), 
behandeld in de vergaderingen van 
27 en 29 november 1984. 

In stemming komt het wetsvoorstel 
18600-XV, nr. 1. 
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Het begin van artikel I en de artikelen 
1 t/m 76 worden zonder stemming 
aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Leijnse/Buurmeijer (stuk nr. 45,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
en het lid Janmaat tegen dit amende-
ment hebben gestemd en die van de 
overige fracties ervoor, zodat het is 
aangenomen. 

Ik stel vast, dat door de aanneming 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 45 voorkomende amendement 
als aangenomen kan worden be-
schouwd. 

Artikel 77, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Leijnse/Buurmeijer (stuk nr. 45,1), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

In stemming komt het amendement-
Willems (stuk nr. 44,1). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Janmaat tegen dit 
amendement hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is verworpen. 

Ik stel vast, dat door de verwerping 
van dit amendement het andere op 
stuk nr. 44 voorkomende amendement 
als verworpen kan worden beschouwd. 

Artikel 78 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 79 t/m 81 worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Als gevolg van de 
aanneming van het amendement-
Leijnse/Buurmeijer (stuk nr. 45, II) 
wordt hier ingevoegd een artikel 81A. 

De artikelen 82 t/m 95 worden zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 96 t/m 99 worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de RPF wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen deze artikelen 
te hebben gestemd. 

De artikel 100 t/m 102 worden zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de RPF en de SGP 
wordt aantekening verleend, dat zij 
geacht wensen te worden tegen deze 
artikelen te hebben gestemd. 

De artikelen 103 en 104 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Bevriezing uitkeringen ca . 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Bezitsvormingsfonds 
Landbouw en Visserij 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen II en III en de beweegreden 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP en de PPR tegen dit 
wetsvoorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
het is aangenomen. 
In stemming komt het wetsvoorstel 
18600-XV, nr. 4. 

Dit wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de begroting van het 
Bezitsvormingsfonds voor 1985 
(18600-J), behandeld in de vergade-
ringen van 27 en 29 november 1984. 

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsvoorstel Overhe-
veling van drie miljoen gulden uit het 
Bezitsvormingsfonds (18691), 
behandeld in de vergaderingen van 
27 en 29 november 1984. 

Dit wetsvoorstel wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
negen moties, ingediend bij de 
behandeling van de begroting van 
Landbouw en Visserij, respectievelijk 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
voor 1985, te weten: 
- de motie-Tazelaar/Ter Veld over de 
loonkostensubsidie in het kader van 
het combinatiebanenplan (18 600-XIV, 
nr. 38); 
- de motie-Willems over het aanwen-
den van de door het Europees Sociaal 
Fonds ter beschikking gestelde 
middelen (18600-XV, nr. 41); 
- de motie-Leijnse/Moor over het 
openen van tripartite overleg met de 
centrale werkgevers- en werknemers-
organisaties (18600-XV, nr. 46); 
- de motie-Willems over een verdrag, 
dat de I.A.O. heeft aangenomen 
betreffende het behoud van sociale 
zekerheidsrechten (18600-XV, nr. 47); 
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Voorzitter 

- de motie-Ubels-Veen/Scholten over 
de effecten en functies van zogenaam-
de sociale BTW (18 600-XV, nr. 48); 
- de motie-Ubels-Veen/Scholten over 
de aard en omvang van de schulden-
problematiek van uitkeringsgerechtig-
den op het minimumniveau (18600-
XV, nr. 49); 
- de motie-Leijnse over het wetsvoor-
stel Vakbondswerk in de onderneming 
(18 600-XV, nr. 51); 
- de motie-Leijnse/Poppe over het 
apparaat van de Arbeidsinspectie 
(18600-XV, nr. 52); 
- de motie-De Korte c.s. over in 
contact treden met de sociale partners 
(18600-XV, nr. 53), 

alsmede over zeven moties, ingediend 
in de UCV van 26 november 1984 over 
de onderdelen arbeidsmarktvoorzie-
ningenbeleid, arbeidsbemiddelingsbe-
leid, derde spoor, jeugdwerkplannen 
en 2%-operatie (Arbvo) van de 
begroting voor 1985, te weten: 
- de motie-Moor over het meerjarig 
produktief aanwenden van uitkerings-
gelden (18 600-XV, nr. 31); 
- de motie-Moor over premiedifferen-
tiatie, afhankelijk van de gerealiseerde 
arbeidstijdverkorting en herbezetting 
(18 600-XV, nr. 32); 
- de motie-Groenman/Beckers-de 
Bruijn over het voorstel van de Raad 
voor het Jeugdbeleid, de Wet mini-
mumloon te wijzigen (18600-XV, nr. 
37); 
- de motie-Groenman over bevorde-
ren van het denken over wederkerende 
arbeid (18 600-XV, nr. 38); 
- de motie-Scholten/Ubels-Veen over 
afzien van de zogenaamde 2%-opera-
tie (18 600-XV, nr. 39); 
- de motie-Willems over wettelijke 
maatregelen ten behoeve van verdere 
arbeidstijdverkorting (18 600-XV, nr. 
40); 
- de motie-Weijers/Nijhuis over het 
Zweedse systeem van flexibele 
pensionering (18600-XV, nr. 43). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de in de UCV voorgestelde moties 
voldoende worden ondersteund. 

Enkele leden vragen heropening van 
de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Naar aanleiding van de 
reactie van de staatssecretaris op mijn 
motie op stuk nr. 48 wil ik deze motie 
aanhouden. Op motie 49 had ik graag 
een reactie van Staatssecretaris De 

Graaf willen vragen, maar hij is er 
niet. 

De Voorzitter: Is staatssecretaris 
Kappeyne van de Coppello gemach-
tigd, daarover iets te zeggen? 

Staatssecretaris Kappeyne van de 
Coppello: Tot mijn spijt niet, mijnheer 
de Voorzitter. 

De Voorzitter: Staatssecretaris De 
Graaf had zich, voor zover ik weet, 
niet verontschuldigd. Ik wist dat 
althans niet. Het lijkt mij redelijk om 
ook de motie op stuk nr. 49 aan te 
houden tot volgende week. 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Ja. 

De Voorzitter: Op verzoek van 
mevrouw Ubels-Veen stel ik voor, 
haar moties (18 600-XV, nrs. 48 en 49) 
van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Moor (PvdA): Ik zou de 
stemming over motie op stuk nr. 31 
willen uitstellen, totdat het evaluatie-
onderzoek over de terugploegprojec-
ten hier is besproken. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Moor stel ik voor, zijn motie 
(18600-XV, nr. 31) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik wil de 
motie op stuk nr. 37 aanhouden, totdat 
de regering een reactie heeft gegeven 
aan de Raad voor het jeugdbeleid. Ik 
wil de motie op stuk nr. 38 intrekken, 
omdat ik bij nader inzien toch zeer 
tevreden ben met de houding van de 
regering inzake het denken over 
wederkerende arbeid 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Groenman (18 600-XV, nr. 38) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

Op verzoek van mevrouw Groenman 
stel ik voor, haar motie (18600-XV, nr. 
37) van de agenda af ie voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Weijers (CDA): Voorzitter! 
Gezien de ruimhartige toezegging van 
de minister met betrekking tot de 
motie op stuk nr. 43, trek ik die motie 
in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Weijers/Nijhuis (18 600-XV, nr. 43) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer Willems (PSP): Voorzitter! Op 
stuk nr. 40 heb ik een motie ingediend, 
waarin ik vraag om een notitie met 
een inventarisatie van de wettelijke 

vormen van arbeidstijdverkorting. De 
minister heeft die notitie tijdens 
het debat toegezegd. Ik trek die motie 
dan ook graag in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Willems (18 600-XV, nr. 40) is ingetrok-
ken, maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt de motie-Tazelaar/ 
Ter Veld (18 600-XIV, nr. 38). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, en de RPF tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Willems 
(18 600-XV, nr. 41). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en 
het GPV en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijnse/ 
Moor (18600-XV, nr. 46). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

In stemming komt de motie-Willems 
(18 600-XV, nr. 47). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

In stemming komt de motie-Leijnse 
(18 600-XV, nr. 51). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

In stemming komt de motie-Leijnse/ 
Poppe (18600-XV, nr. 52). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de VVD, de SGP, de RPF, het 
GPV en D'66 en het lid Janmaat tegen 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ervoor, zodat 
zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Korte 
c.s. (18 600-XV, nr. 53). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, het CDA, D'66, de SGP, de 
RPF en het GPV en het lid Janmaat 
voor deze motie hebben gestemd en 
die van de overige fracties ertegen, 
zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Moor 
(18600-XV, nr. 32). 

Tweede Kamer 
4 december 1984 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2066 



Voorzitter 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de 
EVP en de groep Scholten/Dijkman en 
het lid Janmaat voor deze motie 
hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat zij is 
verworpen. 

In stemming komt de motie-Scholten/ 
Ubels-Veen (18600-XV, nr. 39). 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de groep 
Scholten/Dijkman en van de fracties 
van de EVP, de PSP en de PPR voor 
deze motie hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat 
zij is verworpen. 

Ik stel voor, de stukken 18 611, 18612 
en 18696 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
over de onderwerpen, waarover 
zojuist is gestemd. 

Justitie 

De heer Van den Toorn (CDA): 
Voorzitter! Mijn fractie heeft gestemd 
tegen de motie op stuk nr. 20 van de 
heer Wiebenga. Naar ons oordeel 
behoren vonnisssen hoe dan ook 
gemotiveerd te zijn. Erwerd bovendien 
een uitspraak van de Kamer gevraagd 
in de richting van een orgaan, waar-
over zij geen uitspraken dient te doen. 
In de tweede termijn van de behande-
ling hebben wij getracht een opening 
te maken in de richting van een 
nauwkeuriger motivering. De regering 
heeft ons op dit punt overtuigd met 
het voorbeeld van de scherpere 
motiveringsplicht in de wet op de 
vermogenssancties. Om die reden 
vonden wij dat de motie van de heer 
Wiebenga geen nadere steun verdien-
de. 

Wij willen nog opmerken dat de 
functie van de Kamer in dezen is dat zij 
zich hooguit tot de minister van 
Justitie zou kunnen richten voor zover 
het zijn verantwoordelijkheid voor het 
beleid van het openbaar ministerie 
betreft, aan wie de plicht is opgedragen 
toe te zien op afdoende motivering 
van vonnissen. Wanneer dit niet het 
geval mocht blijken, heeft het open-
baar ministerie de plicht om daartegen 
hoger beroep aan te tekenen en de 
zaak voor zover nodig tot aan de Hoge 
Raad te brengen. Het lijkt ons dat de 
Kamer de minister hooguit op die 
verantwoordelijkheid kan aanspreken 
en hem kan vragen daar de nodige 
aandacht aan te besteden. 

Tweede Kamer 
4 december 1984 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb ook een stemmoti-
vering ten aanzien van de motie op 
stuk nr. 20 van de heer Wiebenga 
over de motivering van rechterlijke 
uitspraken. De PPR-fractie is van 
mening dat de Kamer wel zo iets kan 
uitspreken, als zij die overtuiging 
heeft. Wij vonden het niet verstandig 
dat een en ander in de vorm van een 
motie is neergelegd. Dit was niet onze 
keus. Wij kregen die keus echter 
opgedrongen. 

Mijn fractie vindt de uitspraak in het 
dictum eigenlijk zwak. Daarin staat: zo 
goed mogelijk motiveren. Dit is 
eigenlijk een open deur. Bedoeld 
wordt waarschijnlijk beter motiveren. 
Mijn fractie realiseert zich echter dat 
dan waarschijnlijk nog meer fracties 
over de indiener heen gerold zouden 
zijn en dat daarom voor deze wat 
zwakke tekst is gekozen. Al met al was 
er geen reden voor de PPR-fractie om 
tegen deze motie te stemmen. 

In de motie op stuk nr. 22 van 
mevrouw Van Es wordt de regering 
gevraagd af te zien van het ontwikkelen 
van plannen voor de bouw van 
nieuwe gevangenissen of huizen van 
bewaring. Mijn fractie vindt het 
verzoek aan de regering erg strikt. 
Daar echter de overweging en de 
meningen die daarvoor staan, onze 
fractie aanspreken en verder geheel in 
lijn liggen met hetgeen van onze kant 
bij de behandeling van de justitiebe-
groting naar voren is gebracht, 
hebben wij toch gemeend voor deze 
motie te moeten stemmen. 

Schoolpracticumstudenten 

De heer Van Baars (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Artikel 39a van het 
wetsontwerp over het schoolpracticum 
regelt dat het bevoegd gezag de 
student de verdere toegang tot de 
school kan ontzeggen, indien deze in 
strijd handelt met de grondslag en 
doelstellingen van de school. Het 
amendement Konings wil daar de 
woorden 'in de school' aan toevoegen. 
Wij geven er de voorkeur aan de 
formulering aan te houden, zoals deze 
overeengekomen is bij de regeling 
van stagiëring in de Wet op het 
basisonderwijs. Wij stellen vast dat dit 
in wezen de opvatting is van de 
regering. In die opvatting is het 
amendement overbodig. Wij geven er 
echter de voorkeur aan om de 
oorspronkelijke formulering te 
handhaven. Om die reden hebben wij 
tegen het amendement gestemd. 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De VVD-fractie heeft tegen 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Justitie 
Schoolpracticumstudenten 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

de motie-Vos/De Pree (18600-XI, nr. 
77) gestemd, omdat zij het, ook al zou 
het initiatief inzake het overleg in het 
bouwberaad niet van de regering 
komen, toch ongewenst vindt dat de 
regering zich zou bezighouden met de 
wijze waarop de arbeidstijdverkorting 
binnen de bouwwereld moet worden 
gerealiseerd. 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Mede namens de PSP-frac-
tie leg ik deze stemverklaring af. De 
CPN-fractie heeft net als de PSP-fractie 
tegen de begroting van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid gestemd. Wij 
vinden het namelijk onaanvaardbaar 
dat in deze tijd van grote werkloosheid 
zo'n f2 miljard wordt bezuinigd op 
deze begroting. Dat is een doelbewuste 
politieke keuze, die vervolgens wordt 
gehanteerd voor de verlaging van de 
WWV-uitkeringen, de bevriezing van 
de bijstand en dergelijke. Wij vinden 
het onaanvaardbaar dat op deze 
uitkeringen wordt bezuinigd en 
daarom hebben wij tegen deze 
begroting gestemd. 

Landbouw en Visserij 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik leg allereerst 
een stemverklaring af inzake de 
motie-Tazelaar/Ter Veld (stuk nr. 38). 
Wij ondersteunen de strekking van 
deze motie. Het plan van het Land-
bouwschap verdient naar onze 
mening serieuze aandacht. Wij gaan 
ervan uit dat de Minister met het 
Landbouwschap tot goede resultaten 
zal komen. 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik kom vervolgens tot de motie-Wil-
lems over het Europees Sociaal Fonds 
(stuk nr. 41). Wij vinden het positief 
dat de minister er intussen, nadat de 
motie is ingediend, voor heeft kunnen 
zorgen dat de desbetreffende middelen 
op zijn begroting zijn terechtgekomen. 
Wij rekenen er dan ook op dat de 
minister die middelen aanwendt voor 
het aangegeven doel. Wij achten het 
niet juist dat de minister in details 
wordt gesuggereerd aan welke 
activiteiten die middelen besteed 
moeten worden. Vandaar dat wij toch 
tegen deze motie hebben gestemd. 

De motie-De Korte c.s. (stuk nr. 53) 
over het contact met de sociale 
partners achten wij eigenlijk overbo-
dig, maar om niet de indruk te wekken 
dat wij de minister niet krachtig willen 
steunen bij zijn inspanning inzake de 
Stichting van de Arbeid, hebben wij 
voor deze motie gestemd. 

en Milieubeheer 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk VIII (Onderwijs en Weten-
schappen) van de rijksbegroting voor 
het jaar 1985 (met uitzondering van 
het deel Wetenschapsbeleid) (18600-
VIII). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister zit op dit 
moment nogal alleen achter de tafel. 
Ik neem aan dat hij hetgeen ik tot zijn 
medewerkers zeg, die ter rechter- en 
linkerzijde aan de tafel behoren te 
zitten, zal meenemen. 

Minister Deetman: Ik kan niet verklaren 
waarom de staatssecretarissen er niet 
zijn. Zij zullen er zo wel aan komen. 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat niet goed met het 
Nederlandse onderwijs en dat in 
velerlei opzicht. Je hoeft er de 
rapportages van alle mogelijke 
commissies of bladen van de onder-
wijsorganisaties maar op na te slaan. 
Rapporten en onderzoekingen tonen 
aan dat schoolverzuim onder leerplich-
tigen het aanvaardbare reeds lang 
overschreden heeft en nog steeds 
groeiende is. Andere rapporten en 
onderzoekingen tonen aan dat 
arbeidsvreugde onder onderwijsge-
venden beneden het aanvaardbare 
gedaald is en nog verder daalt. 

Bepaald onthullend zijn de conclu-
sies die getrokken worden in het 
proefschrift 'Satisfaktie en crisis in de 
leeraarsloopbaan,' van Leo Prick. Dit 
proefschrift kreeg een opmerkelijke 
aandacht omdat het blijkbaar aansloot 
bij iets wat sterk leeft bij de mensen, 
met name in het onderwijsveld. De 
gevolgen zijn heel concreet: stijgend 
ziekteverzuim en invalidisering. Het 
steeds vaker ontbreken van de oudere 
docent in de school is een teken aan 
de wand. Zo valt het op dat in het 
NGL-onderzoek onder 22.745 onder-
wijsgevenden - dat is zo'n 20% van 
het totaal - 35% van de mensen 
tussen 50 en 55 jaar betrokken is bij 
lesreductie, langdurige ziekte of 
(gedeeltelijke) invaliditeit. Onrustba-
rende cijfers, waarop ik wel eens een 
reactie van de regering wil horen. 

Nog sprekerder zijn de cijfers van 
het Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds over de afkeuringen in het 
onderwijs. In 1980 waren dat 930 
mannen en 885 vrouwen. In 1982 was 
dat reeds opgelopen tot 1500 mannen 
en 1100 vrouwen. Zou het niet de 
moeite waard zijn, te streven naar 

invoering van de Arbeidsomstandighe-
denwet in het onderwijs in samenhang 
met voldoende bedrijfsgezondheids-
zorg? Dat heeft twee voordelen. Ten 
eerste geeft de overheid een voorbeeld 
met betrekking tot de wet arbeidsonv 
standigheden. Ten tweede worden 
dan wellicht de ziekmakende factoren 
in de werkstituatie onderkend. Dat zou 
wel eens gevolgen kunnen hebben 
voor het beleid. Een jaarlijkse uitgave 
van 400 min. alleen aan salarissen 
voor vervanging liegt er toch ook niet 
om. 

Nog een bevestiging van de slechte 
arbeidsomstandigheden in het 
onderwijs is te vinden in een onder-
zoek, zoals dat door enkele Nijmeegse 
onderzoekers is gedaan en dat is 
gepubliceerd in het maandblad 
'School' van 4 december 1984. De 
situatie rond de arbeidsomstandig-
heden komt ons zo belangrijk voor dat 
wij daarover in tweede termijn 
eventueel een motie zullen indienen. 

Een belangrijke oorzaak van de 
algemene malaise onder de onderwijs-
gevenden zou wel eens gevonden 
kunnen worden in het ontbreken van 
beleid. In dat opzicht is de voorliggen-
de begroting en dan met name de 
memorie van toelichting, symptoma-
tisch. Een inventariserend stuk, 
waarin ieder perspectief ontbreekt. Er 
gaat geen enkele inspiratie uit van 
deze begroting. Geen enkele geestdrift 
is erin te bespeuren. De afgelopen 
jaren de ene bezuiniging na de 
andere, zonder dat daaraan een 
gecoördineerd beleid ten grondslag 
lag. De gevolgen van deze willekeurige 
bezuinigingsingrepen worden meer 
en meer zichtbaar. Het was een 
beleid, om eens met Walschap te 
spreken, 'van pis of gene pis, op de 
pot zulde', zoals hij Houtekiet laat 
zeggen in de gelijknamige roman. 

Nu de evaluaties over de effecten 
van de bezuiniging komen, zij het in 
beperkte mate, hoor en zie ik collega's 
van CDA en VVD op spreekbeurten 
krokodilletranen huilen. Ik heb echter 
nog geen enkel concreet voorstel 
gehoord op het punt van bij voorbeeld 
de 10%-regeling of de vervanging bij 
ziekte, om de allerschrijnendste maar 
te noemen. 'Zouden ongedaan 
gemaakt worden', mompelt men op 
spreekbeurten. Waar zijn de echte 
voorstellen nu? 

Geen bezuinigingsbeleid, wel 
bezuinigingen. Echter ook van 
onderwijsbeleid in de zin van perspec-
tief biedend voor de toekomst, is geen 
sprake. Er is een diepgaand menings-
verschil tussen de regeringspartijen, 
zich veelal uitend in allergische 

reacties van sommige leden van dit 
Huis op termen die maar in de verte 
doen denken aan een meer fundamen-
tele vernieuwing van het voortgezet 
onderwijs. Daarbij een staatssecretaris 
die nogal eens bij dé kreet wil regeren. 

Over alle mogelijke onderwerpen 
doet zij te pas en te onpas uitspraken, 
die het veld nog meer in verwarring 
brengen. Voorbeelden, vroeg U? 
Wiskunde verplicht, natuurkunde ook 
verplicht of niet, ontkoppeling 
centraal schriftelijk examen en 
schoolonderzoek of toch niet, sponse-
ring in het onderwijs door het bedrijfs-
leven of niet, lyceum wel of niet? 
Kortom, deze staatssecretaris slaagt 
er steeds opnieuw in de verwarring 
en onzekerheid bij de mensen die het 
in de school iedere dag weer moeten 
doen, verder te vergroten. 

In de praktijk blijkt steeds dat, zo het 
al tot een beleidsvoornemen aan de 
Kamer komt, zaken minder goed 
doordacht zijn en nadere informatie 
en overleg nodig of gewenst is. 
Voorbeelden hiervan zijn: ontkoppe-
ling centraal schriftelijk examen en 
schoolonderzoek en de nota inzake 
herschikking en fusie in het voortgezet 
onderwijs (HEF-VO). Een dergelijke 
wijze van opereren ligt eigenlijk voor 
de hand als er geen richtinggevend 
beleid onder zit. Er is dan sprake van 
een ongericht projectiel, waarvan de 
baan niet voorspelbaar is. Al deze 
onzekerheden brengen het veld in een 
stemming van 'ze zien maar' en dat 
terwijl duidelijkheid en helderheid in 
alle opzichten nodig zou zijn. 

Zeer sprekend is de gang van zaken 
rond de uitvoering van de motie-Her-
mes. Die motie is mager uitgevoerd. 
Er zijn slechts 10 experimenten. In de 
circulaire staat dat experimenten 
onder de Experimentenwet vallen, 
maar dat de inhoudelijke criteria 
ontleend zijn of worden aan het 
concept wetsontwerp ontwikkelings-
wet voortgezet onderwijs. Dat ontwerp 
is nog niet ingediend bij de Kamer. De 
experimenteerschool moet drie-jarig 
zijn. Planning moet volgens HEF-VO-
normen gebeuren. Hiervan is zelfs 
nog geen conceptwet bekend. 

De situatie is heel helder: er is 
onwil om de motie-Hermes uit te 
voeren. Door op geen wet gebaseerde 
randvoorwaarden te stellen, denkt de 
regering de scholen te ontmoedigen 
en de mensen verder in onzekerheid te 
brengen. 

Wat hier gebeurt kan, naar mijn 
overtuiging, niet. Ik daag collega 
Hermes uit nu gestand te doen wat hij 
eerder in de Kamer zei bij de indiening 
en uitvoering van zijn motie. Aanvra-
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gers moeten een faire kans hebben en 
niet via onwettig gedraai en geknoei 
ontmoedigd worden. Zo wordt 
enthousiasme en vernieuwingsdrang 
in het onderwijs stuk gemaakt. Dat 
werkt door in de motivatie van 
leerkrachten en dus ook van leerlingen. 
Zo nodig zal ik in tweede termijn 
daarover een uitspraak van de Kamer 
vragen. 

Dit alles gebeurt bij een werkgele-
genheidssituatie in het onderwijs die 
door het KASKI aangeduid wordt als 
zorgwekkend. Op 1 januari 1984 
bleken 11.000 van de 20.000 geregi-
streerde werklozen in kleuter- en lager 
onderwijs werkloos als rechtstreeks 
gevolg van de bezuinigingen. Daar 
komen, op termijn, nog 2000 mensen 
bij als gevolg van de schaalverhoging 
in 1983, nog steeds volgens de cijfers 
van het KASKI, opgesteld in samen-
werking met het departement van 
Sociale Zaken. 

Bepaald wrang is dan de voorstelling 
van zaken in de memorie van toelich-
ting. In de tekst wordt gesproken van 
groei van de werkgelegenheid; het 
eeuwige gegoochel met de cijfers. 

In de tabellen wordt de zaak 
duidelijker: 3500 arbeidsplaatsen 
erbij, staat er; sigaar uit eigen doos, 
zelf betaald en dan nog maar tijdelijk. 
In 1986 worden deze mensen werkloos. 
Hetzelfde geldt voor de 5230 mensen 
in het voortgezet onderwijs, behou-
dens de 2235 voor het leerlingstelsel, 
die zijn nieuw. Kan de minister nu 
eens precies uitleggen hoe de finan-
ciering van die arbeidsplaatsen in 
elkaar zit? Wat gebeurt er als deze 
plaatsen niet te realiseren zijn per 1 
augustus 1985? De leerplaatsen zullen 
wellicht ontbreken. Mijn fractie meent 
dat dan binnen de beschikbare 
middelen uitbreiding van het kort 
middelbaar beroepsonderwijs 
mogelijk moet zijn. In deze eerste 
termijn wil ik hierover een motie 
indienen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het niet uitgesloten 
geacht moet worden dat niet alle 2235 
arbeidsplaatsen in het leerlingwezen 
gerealiseerd zullen worden, door het 
ontbreken van leerlingplaatsen; 

voorts overwegende, dat daardoor 
een deel van de jongeren geen 
opleiding kan volgen; 

verder overwegende, dat voor 
leerlingen en docenten een uitwisse-
ling tussen leerlingwezen en KMBO 
zonder veel problemen mogelijk is; 

spreekt als haar mening uit, dat 
wanneer onverhoopt het vereiste 
aantal leerlingplaatsen niet gereali-
seerd mocht worden, de dan resteren-
de middelen besteed dienen te 
worden aan uitbreiding van het 
KMBO en verzoekt de regering 
daarover de Kamer vóór 1 mei te 
berichten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 29 (18600-VIII). 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Inderhaast zou ik bijna de 
600 arbeidsplaatsen, die nog verloren 
dreigen te gaan door het uitvoeren 
van de HEF-VO-operatie, zoals door 
de regering wordt voorgesteld, 
vergeten. Het is onze opvatting dat in 
ieder geval de arbeidstijdverkorting in 
het onderwijs niet tot verder verlies 
van arbeidsplaatsen moet leiden. 
Wanneer wordt de Kamer nader 
geïnformeerd over de herbezetting 
binnen onderwijs? Ik heb begrepen 
dat het tot op dit moment uitsluitend 
gaat om voorstellen in het georgani-
seerd overleg. Dit is vrijdag tijdens de 
persconferentie van de minister-presi-
dent gebleken. De minister zou dus de 
Kamer best nader kunnen informeren 
over de voorstellen die de regering 
doet in het georganiseerd overleg. 

Jongeren in het onderwijs vragen 
steun en begeleiding in een situatie 
waarin oude motivaties en waarden 
wegvallen. Dat veronderstelt dan in 
ieder geval dat de docenten zicht 
hebben op de ontwikkeling. 

Het is zowat anderhalf jaar geleden 
dat voor het eerst het getal van 60 als 
opheffingsnorm opdook in de publici-
teit. Dit was een ofheffingsnorm voor 
scholen die in het eerste leerjaar 
onder deze norm bleven. Een enorme 
onrust ontstond in het veld en bestaat 
heden ten dage nog. Heel direct 
werden zo'n 700 è 1000 scholen voor 
voortgezet onderwijs in hun bestaan 
bedreigd. Er is nu nog geen beleid 
ter zake. De koude sanering is alom 
gaande. Deze strijd om het bestaan 
- voor docenten is het dat vaak zeer 
letterlijk— leidttot allerhande construc-
ties met het doel de arbeidsplaatsen 
te behouden. Dat is zeer begrijpelijk, 
maar onderwijskundig niet altijd even 
verantwoord. 

In kwantitatieve zin vormt dit echter 
een omvangrijke bedreiging. Vele 
duizenden mensen worden direct in 

hun werkgelegenheid bedreigd. De 
regering, direct verantwoordelijk voor 
deze werknemers, laat de onzekerheid 
voortduren: PAF-VO-nota, HEF-VO-
nota, eerst een totale planningswet, 
daarna een wijziging van de WVO en 
een planningswet. Intussen is er niets 
gebeurd. Van deze wetsontwerpen is 
geen enkele bij de Kamer bekend. De 
koude sanering gaat intussen door en 
de onzekerheid blijft. Ook al is er nog 
geen wetsontwerp ingediend, er 
wordt wel met de cijfers gewerkt, 
anderhalf jaar nadat de eerste cijfers 
uitlekten. 

Is het zo gek, dat vele duizenden 
onderwijsgevenden hiervan wakker 
liggen, dat veel van deze mensen na 
langjarige, grote inzet voor het 
onderwijs dit als dank van de overheid 
zien? Is het echt zo verbazingwekkend, 
dat deze mensen het niet meer zien 
zitten en gedemotiveerd geraakt zijn? 
Ik ben zeer benieuwd hoe de regering 
zich voorstelt, deze mensen tegemoet 
te komen. Duidelijk moet zijn dat 
mensen moeten weten waaraan zij 
toe zijn, mensen willen zekerheden, 
ook in het onderwijs. Dat zijn de enige 
echte condities waaronder mensen en 
dus ook onderwijsgevenden echt 
kunnen werken. 

Het gaat om zekerheden met 
betrekking tot hun positie aan de 
school en zekerheden betreffende de 
toekomstvan het onderwijs. Dergelijke 
zekerheden worden niet geboden via 
het traditionele stuntwerk vlak voor 
de behandeling van de begroting. De 
managementnota met betrekking tot 
de schoolleiding, het inventarisbeleid 
voortgezet onderwijs, de wet op de 
onderwijsverzorging en het rapport 
randgroepjongeren zijn een viertal 
zaken, die de afgelopen week, dag 
voor dag, verschenen zijn. Daarover 
komen wij nog nader te spreken. Op 
een dergelijke manier verschaft men 
onderwijsgevenden echter geen 
zekerheden. 

De heer Franssen (VVD): Zou het met 
het uitstel van de begroting te maken 
kunnen hebben? 

De heer Konings (PvdA): Ik begrijp uw 
redenering niet. De begroting is dit 
jaar zelfs erg vroeg verschenen, 
gezien de ervaring van de laatste 
jaren. 

De heer Franssen (VVD): Ik doel op 
het uitstel van de begrotingsbehande-
ling. 

De heer Konings (PvdA): Pleit u nu 
voor uitstel van de begrotingsbehan-
deling? 

De heer Franssen (VVD): De begro-
tingsbehandeling is uitgesteld ten 
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opzichte van de oorspronkelijke 
procedure. Daaraan kunt u de publika-
tie van genoemde stukken door de 
bewindslieden niet wijten. 

De heer Konings (PvdA): Ik heb het 
anders gezegd. Blijkbaar hebt u niet 
gehoord wat ik heb gezegd. Ik sprak 
over het traditionele stuntwerk, want 
zoiets vindt ieder jaar plaats. Het is 
duidelijk dat voorafgaande aan de 
behandeling van een begroting, die 
erg vervelend is, een paar ogenschijn-
lijk leuke dingen moeten worden 
gedaan. Vandaar de publiciteit, die 
altijd in de week voordat de begroting 
wordt behandeld aan de orde is. Dat 
is dit jaar niet nieuw, het is traditie. 
Vandaar, dat ik signaleer, dat zulks de 
mensen niet de zekerheden geeft, 
waarop zij recht hebben in het 
onderwijs. 

Mijnheer de Voorzitter! Nader 
ingaande op de wijze, waarop jongeren 
geleidelijk 'on'-gemotiveerd worden 
in het onderwijssysteem merk ik het 
volgende op. Al vrij snel op de 
basisschool ontstaat onder invloed 
van de omgeving - ouders, school, 
familie - bij de jongere het beeld dat 
het uitsluitende belang van het leren 
is dat je iets moet worden in deze 
maatschappij. Je moet iets bereiken 
in deze maatschappij en daarvoor is 
leren noodzakelijk. Zo ontstaat de 
sterk prestatiegerichte school, juist ter 
zake van die vakken, die daarvoor 
relevant zijn. 

Zo is ook in het denken van jongeren 
een versmalling van de school 
ontstaan, die, gezien de consequenties, 
funest dreigt te worden. Het 'iets' 
worden is sterk afhankelijk van de 
ruimte, die de arbeidsmarkt aan 
jongeren biedt. Welnu, grote groepen 
van jongeren zien een dergelijk 
perspectief niet. Het zal duidelijk zijn, 
dat dit zijn weerslag heeft op de 
jeugd, die juist vanuit dit perspectief 
gemotiveerd is. Er ontstaat een 
ontmoediging, tot uiting komend in 
sterk stijgend schoolverzuim en 
toenemende agressie tegen een 
samenleving, die niets te bieden 
heeft. Deze houding van de jeugd 
heeft invloed op de docenten en 
maakt ook hun positie tot een zeer 
moeilijke. De bekende neerwaartse 
spiraal is ook in dit opzicht in bewe-
ging. 

In de memorie van toelichting 
vinden wij een apart hoofdstuk over 
de kwaliteit van het onderwijs. Zo 
wordt 'kwaliteit' omschreven als: 

a. toerusting tot maatschappelijk 
verantwoord functioneren (de alge-
meen culturele taak); 

b. toerusting ten behoeve van de 
beroepspraktijk (arbeidstaak); 

c. bijdragen aan de persoonsvor-
ming (individuele ontplooiing). 

Vervolgens wordt echter in de 
memorie van toelichting alle accent 
gelegd op de toerusting voor de 
arbeidsmarkt. Hierdoor wordt de 
kwaliteitsdiscussie toch wel erg 
versmald. Dat is nu weer precies de 
VVD-opvatting over onderwijs. Wat 
zien wij namelijk in de pogingen van 
VVD-zijde om dit ook van die kant 
onderkende probleem te lijf te gaan? 
Dat is een nog sterker op prestatie in 
smallezin gericht onderwijs, loskoppe-
ling van centraal schriftelijk examen 
en schoolonderzoek, verplichte 
wiskunde, korting op niet-examenvak-
ken, etc. 

Ook redeneringen overeen betere 
afstemming op de arbeidsmarkt 
hebben vaak betrekking op versmalling 
van de opleiding en op prestatiegerich-
ter werken op dat smalle gebied. Als 
men zo redeneert, wordt het echte 
probleem evenwel niet opgelost. Er 
wordt geen enkele nieuwe arbeids-
plaats gecreëerd op deze wijze en dus 
neemt de competitie voor de beperkt 
beschikbare plaatsen toe, evenals het 
aantal slachtoffers van deze competi-
tie. Velen zullen voortijdig afhaken. Zij 
heten dan verder drop-outs en 
worden gesignaleerd in rapporten, 
zoals dat van het RION in 'Schoolver-
zuim ons een zorg'. Wat doet de 
regering hieraan? Ik zie dan even af 
van de opzienbarende opmerkingen, 
die de heer Ruding over deze jongeren 
maakte. Eventueel zal ik ook op dit 
punt in tweede termijn een uitspraak 
van de Kamervragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Is er dan 
een andere weg? Naar de mening van 
velen in dit land wel, zo ook naar de 
mening van mijn fractie. Onderwijs 
moet dan vanaf de aanvang aansluiten 
bij de ervaringswereld van de jongeren 
en het moet inspelen op zijn mogelijk-
heden en begaafdheden. Onderwijs 
moet meer zijn dan een middel om 
iets te worden, het moet ertoe leiden, 
iemand te worden. 

Onderwijs moet jongeren toerusten 
voor het functioneren op een breed 
maatschappelijk terrein, aansluitend 
op hun weetgierigheid. In dat opzicht 
heeft mijn fractie verwachtingen van 
de filosofie die ten grondslag ligt aan 
de basisschool, ware het niet dat ook 
hierbij de mensen die het moeten 
doen, door willekeurige bezuinigingen 
nogal gefrustreerd zijn geraakt. Ook 
de uitvoering van de nieuwe basis-
school wordt bedreigd door het 
ontbreken van beleid. Bijna wekelijks 

kan men daaromtrent verontrustende 
berichten lezen, en niet alleen in de 
onderwijsbladen. Zie het RION-rapport 
in de Selecta-reeks van de SLO. 

Dan het gehannes met de 'bekosti-
gingswet'; de regeringspartijen 
werden het daar niet over eens. Er 
was zelfs sprake van dreiging met een 
kabinetscrisis door collega Franssen, 
maar alles vond steeds buiten deze 
zaal plaats. Ik daag hem uit, een en 
ander eens in deze Kamer te herhalen. 
Ik zei het reeds: het was de regerings-
partijen totaal onmogelijk om het 
eens te worden. Dan maar naar het 
veld, zo werd er gedacht, misschien 
komen we er dan uit en dan zijn de 
organisaties medeplichtig aan een 
slecht wetsvoorstel. De organisaties 
bleken echter wat meer principes te 
hebben en stapten daar niet in. De 
verantwoordelijkheid is nu weer 
volledig bij de regering, en we zullen 
de discussie opvatten als hetwetsvoor-
stel zal zijn ingediend. Wanneer zal 
dat overigens gebeuren? 

Het CDA, inclusief deze minister, zit 
nadrukkelijk in de tang van de VVD. 
Het slachtoffer zijn de mensen die met 
veel inzet bezig zijn met experimenten 
of daarmee zouden willen beginnen. 
Het zijn de mensen die zien dat de 
bestaande weg in het voortgezet 
onderwijs een doodlopende is en die 
bereid zijn om nieuwe wegen te 
zoeken. Het is de VVD die op dit punt 
vanuit sterk behoudend denken aan 
de winnende hand is, alle eerdere 
intenties van de minister ten spijt. En 
dit nadat hij eerst op het terrein van 
de bezuinigingen voor de VVD de 
kastanjes uit het vuur had gehaald! 
Een heel magere oogst voor dit 
kabinet. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen ik 
onlangs als lid van een parlementaire 
delegatie in de Sovjet-Unie was - u 
was daar zelf overigens ook - ontmoet-
te ik Sovjet-burgers die de Nederlandse 
taal zeer behoorlijk spraken, terwijl ze 
nooit in Nederland waren geweest. Er 
is een mogelijkheid om Nederlands te 
studeren aan de universiteit van 
Moskou. Er bleek echter geen enkele 
Nederlandse wetenschapper aan deze 
universiteit verbonden te zijn. Ik zou 
dan ook willen pleiten voor het 
uitwisselen van wetenschappers in 
het kader van het culturele verdrag, 
opdat in ieder geval de studierichting 
Nederlands in Moskou verzekerd kan 
zijn van een echt Nederlandse 
inbreng. 

Onze taal en cultuurzijn er belangrijk 
genoeg voor. Graag een reactie van 
de minister, ook in verband met de 
positie van de Taalunie in dat geheel. 
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Is het denkbaar dat er een inventarisa-
tie gemaakt wordt van de plaatsen in 
de wereld waar de Nederlandse taai-
en letterkunde onderwezen wordt? Ik 
stel deze vraag - ik zou er overigens 
begrip voor kunnen opbrengen als de 
minister zo'n overzicht niet onmiddel-
lijk kon verschaffen - omdat ik van 
een collega vernam dat hij in de 
Volksrepubliek China had ontdekt dat 
men zich daar moest behelpen met 
een Nederlands woordenboek uit 
1924. Enige attentie van cultureel 
attachés zou dus wel op haar plaats 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Over 
schoolgeld voor leerplichtige kinderen 
spreek ik niet meer. Vier keer lijkt 
genoeg. Hoewel, men heeft zich al 
tweemaal aan deze steen gestoten. Ik 
heb ook ernstige bedenkingen tegen 
verhogingen van andere school-, 
college- en cursusgelden, vooral ook 
omdat de 'verborgen schoolgelden' in 
de zin van ouderbijdragen de pan 
uitrijzen. Er worden wel bedragen tot 
1500 gulden genoemd. Zou het niet 
verstandig zijn, hieraan wettelijk 
maxima te stellen? Of is het de 
bedoeling van de regering om op 
deze manier het bezuinigingsbeleid te 
privatiseren, door het af te wentelen 
op de individuele burger? Het zijn dan 
wel weer de laagste-inkomenstrekkers 
die het gelag betalen of niet meer 
naar school gaan. 

Zo is er Kees; hij is 18 jaar en hij 
komt net van de LTS. Het kennen gaat 
niet zo goed, het kunnen valt wel 
mee. Kees heeft een diploma, iets in 
de metaal. Verder leren, zei de 
regering via postbus 51, vergroot je 
kansen. En Kees is voor meer kansen. 
Werk is er niet voor hem, dus voorlopig 
geen inkomen. Er is wel een streek-
school, dus er zijn wel uitgaven: 
direct al f335 voor de streekschool, 
dat moet van de regering; f35 
niet-subsidiabele kosten en f400 
boekengeld. Samen is dat f770. Kees 
is de regering dankbaar voor deze 
kansen, zijn vader ook. Die had zelf 
weinig kansen; hij is invalide en 
alleenverdiener: f 1450 netto per 
maand. Kees heeft nog tijd en wil 
meer. Zijn vader ook. Een lascursus 
erbij dus. 

De regering zei dat die lascursussen 
geprivatiseerd moesten worden. 
Kosten voor Kees: f600. Kees heeft 
nog geluk, want hij hoeft niet te 
reizen. De totale rekening voor Kees -
voor zijn vader dus - bedraagt f 1370. 
Daar krijgt Kees dan ook een jaar lang 
14 uur onderwijs per week voor. Kees 

is deze regering zeer dankbaar voor 
alle kansen. Zijn vader is dat ook, 
maar die hoopt dat de rekening van 
de school niet komt vóór de eenmalige 
uitkering die de regering in haar 
goedheid schenkt rond Kerstmis. 

Kansen voor achterblijvers, zegt de 
regering. Voorwaar, een ontmoedi-
gingsbeleid om trots op te zijn. Kees, 
Marie, Wil lem, Sjaan en al die andere 
verliezers van iedere dag zullen deze 
regering er altijd dankbaar voor 
blijven. 

D 
De heer Niessen (PvdA): Voorzitter! 
Hoe aardig was het niet geweest, 
wanneer ik - na de woorden van 
collega Konings - u een vreugdevoller 
boodschap had kunnen brengen. Mijn 
bijdrage bestaat echter uit de navol-
gende drie elementen: enkele ontwik-
kelingen binnen het HBO en het WO, 
de verslechterende positie van de 
vrouw binnen het onderwijs, en een 
korte globale beoordeling van het 
beleid van deze drie bewindslieden, 
die immers popelend op de drempel 
van hun oogstjaar staan. 

Voorzitter! U ziet de bui al hangen. 
Mijn betoog vormt een soort aflopende 
reeks, die onherroepelijk moet 
eindigen in een anti-climax. Ik kan het 
niet helpen: de feiten zijn er naar. 

Laat ik daarom maar met iets 
aardigs beginnen. Gisteren is de 
interim-rapportage verschenen over 
de gigantische fusie-operatie binnen 
het HBO, als uitvloeisel van de nota 
'Schaalvergroting, taakverdeling en 
concentratie'. Vorig jaar, toen wij hier 
de uitgangspunten van de nota 
behandelden, heb ik de hoop uitge-
sproken dat er op dit terrein meteen 
een grote stap voorwaarts zou 
worden gezet met het ontstaan van 
een aantal multisectorale hogescho-
len. Veel wijst erop dat het inderdaad 
deze goede kant uitgaat. 

Uit de fusie-mist, die al een halfjaar 
over het land hangt, doemen nu 
immers de contouren op van zo'n 10 a 
15 zeer grote, multisectorale en 
regionale HBO-instituten. Binnen deze 
instellingen zijn meestal alle HBO-
scholen uit de regio opgenomen. In 
vooral de dichtbevolkte gebieden valt 
daarnaast een andere tendens op, 
namelijk dat er weliswaar een forse 
clustering optreedt, maar dat deze 
vooralsnog niet multisectoraal is. Van 
de door ons, politici, gevreesde 
muurbloempjes - scholen die te 
weinig aantrekkelijk worden geacht 
om aan de fusiedans mee te doen - is 
gelukkig nauwelijks sprake. Als 
instellingen zelfstandig willen blijven 

- dat blijken er maar weinig te zijn -
dan doen zij dit vrijwill ig en meestal 
op goede gronden. 

Ik heb het sterke gevoel dat het met 
deze ontwikkeling sneller en beter 
gaat dan in de STC-nota kennelijk 
werd vermoed. Hopelijk verheugt de 
minister zich daar met ons over. Maar 
is hij bereid, zo vragen wij hem, daar 
ook op korte termijn consequenties 
aan te verbinden? HBO-Wet en 
STC-operatie hebben immers tot doel 
om het HBO in onderwijskundig en 
schoolorganisatorisch opzicht r i jpte 
maken voor een nieuw stelsel van 
hoger onderwijs en daarmee tot een 
gelijkwaardige partner voor het 
wetenschappelijk onderwijs 

De wereld van het HBO is er 
natuurlijk niet bij gebaat, wanneer wij 
vanuit de politiek alleen maar bewon-
derend het veld aanschouwen, 
waarop nu een aantal fraaie, grote 
bloemen gaan bloeien. Nu alles zo 
voorspoedig lijkt te gaan verlopen, 
acht mijn fractie het geboden in de 
tweede helft van 1985 een financiële 
stimulans te geven aan de grote 
multisectorale en regionale hogescho-
len die zich dan zullen vormen. 

De dekking voor dit amendement is 
welbewust volledig geput uit begro-
tingsartikelen die betrekking hebben 
op het wetenschappelijk onderwijs. Of 
men dit nu leuk vindt of niet, een 
gelijkwaardig HBO zal de komende 
jaren een terechte claim kunnen leggen 
op een deel van de financiën die nu 
nog in het WO zijn geïnvesteerd. Zelfs 
bij oppervlakkig beschouwen valt een 
volstrekte scheefgroei waar te nemen 
tussen de onderscheiden delen van 
het hoger onderwijs, zowel in bekosti-
ging en faciliteiten, als in rechtspositie. 
Ik geef daar één illustratief voorbeeld 
van. 

Het grootste HBO-instituut dat wij 
momenteel in ons land hebben, het 
IHBO in Eindhoven, heeft, met een 
totaal van 7500 studenten, voor zijn 
bureau de beschikking over slechts 70 
formatieplaatsen. 

De Technische Hogeschool in 
hetzelfde Eindhoven, met 2000 
studenten minder, heeft maar liefst 
500 formatieplaatsen voor haar 
bureau. De onderzoekstaak van een 
instelling voor wetenschappelijk 
onderwijs wast natuurlijk een dermate 
groot verschil niet weg. 

Overigens is het niet alleen rozegeur 
en maneschijn op het STC-front. De 
onderwijsvakbonden hebben zelfs 
gedreigd met een afwijzing van de 
Invoeringswet HBO. Het nu nog 
gunstige klimaat rond de STC dreigt 
grondig te worden verstoord, wanneer 
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de minister niet op korte termijn komt 
met een duidelijke regeling van de 
rechtspositie en met een sociaal plan. 
Deze stukken dienen volgens ons 
beschikbaar te zijn wanneer de Kamer 
zal spreken over de interimrapportage 
en de beleidsvisie van de minister 
daarop. 

Het is van groot belang, dat de 
werkers in de HBO-scholen nu snel de 
verzekering krijgen, dat niemand door 
de STC-operatie gedwongen wordt 
ontslagen. Die toezegging kan ook 
gegeven worden, omdat de aantallen 
studenten in het HBO tot zeker het 
midden van de jaren 90 nog met 2 tot 
5% per jaar zullen blijven stijgen. 
Uiteraard moeten wel snel bij- en 
omscholingscursussen worden 
ontwikkeld. 

Een andere vraag is hoe het staat 
met de uitvoering van de nieuwe 
ideeën over bestuur en beheer. Vooral 
nu delen van het HBO een zeer 
grootschalige structuur zullen krijgen, 
zijn allerlei voorzieningen op korte 
termijn dringend geboden. Ons al 
genoemde amendement geeft de 
bewindsman daarvoor al direct de 
nodige speelruimte. 

Wanneer krijgen wij uitsluitsel over 
de exacte invulling van het begrip 
'studierichting' of is het gerucht juist, 
dat geheel zal worden afgezien van 
getalsnormen op dit terrein? Hoe 
denkt de minister, indien dit het geval 
is, dan later zonodig een taakverde-
lingsoperatie te kunnen afdwingen of 
is ook die van de baan? 

Tal van zaken over de uitvoering 
van de STC-operatie en de invoering 
van de HBO-wet zullen wij hier de 
komende maanden nog uitgebreid 
bespreken. Ik beperk mij daarom nu 
tot nog één opmerking. Het vorige 
jaar heb ik al gezegd, dat mijn fractie 
serieuze fusies in het HBO wenst en 
niets voelt voor allerlei gelegenheids-
en vluchtmanoeuvres. Ik wil daarom 
nu al gezegd hebben, dat wij uitermate 
sceptisch staan - ik druk mij nu nog 
voorzichtig uit - tegenover lesplaats-
constructies en wat dies meer zij. Wij 
hebben geen enkele behoefte aan een 
nieuwe schoolstrijd, maar evenmin 
aan het creëren en in stand houden 
van wat in onderwijskundig opzicht 
totaal onverantwoord is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een enkele opmerking maken over de 
Open Universiteit en het overige 
wetenschappelijke onderwijs. Tijdens 
de behandeling van de Wet op de 
Open Universiteit hebben wij hier 
uitgebreid met de bewindsman 
gedelibereerd over de bedragen die 

aan de Open Universiteit ter beschik-
king zullen komen. Er hangt daarover 
trouwens nog een motie van mij 
boven de markt. Wij zijn toen overeen-
gekomen dat de minister hierover bij 
deze begrotingsbehandeling op een 
volstrekt heldere manier uitsluitsel zal 
geven. Ik nodig hem daartoe gaarne 
uit. 

Mijn fractie betreurt het buitenge-
woon, dat de minister toch weer is 
teruggekomen van zijn oorspronkelijke 
voornemen de universitaire lerarenop-
leidingen aan de NLO's te koppelen. 
Hiermee is een historische kans 
gemist op een verticale integratie van 
de lerarenopleidingen, een samenhan-
gend geheel van eerste-, tweede- en 
derdegraads voltijdse opleidingen, 
waaraan ook de parttime-variant van 
de MO-opleidingen had kunnen wor-
den gekoppeld. Een daadwerkelijke 
integratie binnen het hoger onderwijs 
had hierin gestalte kunnen krijgen. 
Kennelijk is het eenvoudiger om 
slechts lippendienst aan dit soort 
idealen te bewijzen! 

Mijnheer de Voorzitter! Door 
bezuinigingen en door bepaalde 
maatschappelijke ontwikkelingen 
wordt de positie van de vrouw in 
school en maatschappij - vaak 
impliciet - aangetast. Het werkgele-
genheidsaandeel van vrouwen in het 
onderwijs is weliswaar hoger dan de 
man-vrouw-verdeling binnen de 
gehele beroepsbevolking en zeker dan 
bij het totale overheidspersoneel, 
maar in de praktijk blijkt, dat vrouwen 
van de bezuinigingen vaak de eerste 
slachtoffers worden. Van de ruim 
2000 banen die in één jaar tijd in het 
primaire onderwijs verloren gingen, 
werd maar liefst 96% bezet door 
vrouwen. 

Een ander cijfer dat boekdelen 
spreekt: 73% van de totaal geregi-
streerde werkloosheid in het primaire 
onderwijs betreft vrouwen. Uit 
voorlopige berekeningen blijkt, dat 
gevreesd moet worden dat aan het 
einde van de jaren '80 de werklozen in 
deze sector uitsluitend uit vrouwen 
zullen bestaan. Ook elders zien wij 
een soortgelijke ontwikkeling. In het 
voortgezet onderwijs zal de werkgele-
genheid waarschijnlijk de komende 
jaren met 10% dalen; voor vrouwen 
echter met 20%. Bij de grote herstruc-
tureringsoperaties dreigen vrouwen 
- mijn verhaal wordt eentonig - ook 
als eersten de straat op te vliegen. 

De positie waarin relatief veel 
vrouwen in het onderwijs verkeren, is 
in structureel opzicht vrij zwak. Velen 
excelleren als stimuleringsleerkracht 
of als taakverlichtster in deeltijdhanen. 

Zij hebben gemiddeld maar de helft 
van de dienstjaren van mannen en 
worden daardoor veel eerder ontsla-
gen. 

Deze hele ontwikkeling wordt door 
mijn fractie als zeer zorgelijk be-
schouwd. In de samenvatting van de 
derde nota Onderwijsemancipatie, 
getiteld 'een stukje wijzer' stond ruim 
een jaar geleden al te lezen: 'Zoals 
bekend kan zijn, loopt er een evaluatie 
naar de gevolgen van bezuinigings-
maatregelen in het onderwijs voor de 
werkgelegenheid van vrouwen. Als die 
evaluatie daartoe aanleiding geeft, zal 
het Rijk voor zijn eigen scholen 
overgaan tot positieve discriminatie'. 

Graag vernam iktot welke conclusies 
en beleidsmaatregelen het Rijk 
inmiddels is gekomen, waarbij ik nog 
even verwijs naar de bekende moties 
hierover van de collega's Kosto en 
Groenman. 

Dat deze minister zich op zijn 
geheel eigen wijze met deze problema-
tiek bezighoudt, blijkt uit zijn opereren 
inzake de zogenoemde meerhoofdige 
schoolleiding. Zoals bekend speelt de 
vrouw nauwelijks een rol in de 
schoolleiding. Haar positie is de 
laatste tijd ook op dit punt zelfs nog 
verder verslechterd. In het basisonder-
wijs daalde haar aandeel met een 
kwart, en wat voor een kwart dan 
nog: het percentage zakte namelijk 
van vier naar drie. 

Het middelbaar onderwijs biedt een 
soortgelijk beeld, namelijk een 
achteruitgang van 11 % naar 8%. Het 
totale aandeel van vrouwen in de 
schoolleiding zal binnenkort nog 
verder drastisch dalen bij het verdwij-
nen van de kleuterschool, waarin 
vrijwel alleen vrouwen de leiding 
hadden en nog hebben. 

Uit de voortreffelijke brochure 'Juf 
bovenmeester' blijkt, dat veel vrouwen 
eraan twijfelen of zij wel geschikt zijn 
om alleen leiding te geven aan de 
nieuwe basisschool. Dit heeft natuurlijk 
alles te maken met het standenwereld-
je dat de onderwijswereld helaas nog 
steeds is. Uit de basisschoolexperi-
menten is aan het licht gekomen dat 
vrijwel overal de voorkeur wordt 
gegeven aan mannen. Het was een 
goede zaak dat het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen daarom 
trainingen opzette om vrouwen te 
motiveren mee te dingen naar het 
directeurschap. Maar daar waar zij 
echt hun nek uitsteken, leggen zij het 
gegarandeerd af tegen hun mannelijke 
collega's. 

Een aardige tussenoplossing zou 
daarom de meerhoofdige schoollei-
ding zijn. Wanneer het directeurschap 
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namelijk wordt toevertrouwd aan de 
vroegere hoofden van de lagere en de 
kleuterschool, vindt er in elk geval een 
optimale benutting plaats van de 
aanwezige leidinggevende 'know 
how' en bestaan er uitstekende 
mogelijkheden voor de inbreng van 
de verworvenheden van het kleuteron-
derwijs in de nieuwe basisschool. En 
dat willen wij allemaal toch zo graag! 
Dat zijn al twee voordelen, nog geheel 
los van het emancipatorische aspect. 

Juist op het moment dat er langzaam 
maar zeker een gunstiger klimaat voor 
de meerhoofdige schoolleiding ging 
ontstaan, zelfs bij een aantal school-
besturen die van nature wat huiverig 
staan tegenover dit soort noviteiten, 
heeft de minister gemeend zich als 
een olifant door deze porseleinkast te 
moeten gaan bewegen. Wat men 
verder van zijn optreden ook mag 
denken, hij is er in ieder geval voor-
treffelijk in geslaagd het broze 
positieve klimaat hardgrondig te 
bederven. Zijn 'bewijsvoering' beperkt 
zich in feite tot twee elementen. 

In zijn definitie van 'meerhoofdige 
schoolleiding' wekt hij de suggestie 
dat er gevraagd zou zijn om meer dan 
één directeursfunctie, terwijl het er in 
de praktijk natuurlijk om gaat de ene 
directeursfunctie door twee personen 
te laten vervullen, die eventueel ook 
nog in een part-time leraarsfunctie 
aan dezelfde of aan een andere school 
verbonden zijn. Daarnaast is er een 
oude ministeriële 'zeemansfilosofie' 
over één kapitein op een schip, wat 
op zich zelf een reële zaak is. Maar die 
filosofie behoeft toch minstens de 
verfijning dat men hierover inmiddels 
ook in het bedrijfsleven, zelfs in het 
kleinschalige bedrijfsleven, wat 
genuanceerder is gaan denken. 

Voor dit laatste zou mijn fractie 
graag willen pleiten: voor een 
genuanceerde benadering van een 
meerhoofdige schoolleiding, waaraan 
onmiskenbaar naast voordelen ook 
nadelen verbonden kunnen zijn. Wij 
zouden er daarom ook bepaald geen 
voorstander van zijn om de dubbele 
schoolleiding verplicht voor te 
schrijven. Of dit type schoolleiding in 
een bepaalde concrete situatie al dan 
niet een wenselijke zaak is, kunnen wi j 
in Den Haag of Zoetermeer toch niet 
even uitmaken. 

Wie dat wel kunnen, zijn de onder-
wijsmensen zelf en de schoolbesturen. 
Terecht stellen de onderwijsvakbon-
den dat noch in de HOS, noch in de 
Invoeringswet basisonderwijs, noch 
in de rechtspositieregeling, noch in de 
salarisgaranties enige belemmering te 

vinden is voor die de meerhoofdige 
schoolleiding. Dat geldt ook voor de 
variant, waartegen de ministeriële 
toorn zich allereerst keert, namelijk 
twee dubbele aanstellingen aan 
dezelfde school: als hoofd én als 
leerkracht. 

Aan de minister heb ik een drietal 
verzoeken. Allereerst vraag ik hem of 
hij nu wil ophouden met het klimaat 
op dit punt te verslechteren. Op de 
tweede plaats vraag ik hem of hij 
geen pogingen wil doen, zich alsnog 
de instrumenten te verschaffen 
waarmee hij een en ander kan 
blokkeren. Ten slotte vraag ik hem of 
hij het aan het bevoegd gezag wil 
overlaten of deze de meerhoofdige 
schoolleiding al dan niet wil realiseren. 

Nog geen halfjaar geleden heeft de 
minister zelf, en dat is pikant, in een 
notitie over deeltijdarbeid deze fraaie 
volzin geschreven: 'Het spreekt 
vanzelf dat de beslissing om tot een 
meerhoofdige schoolleiding over te 
gaan, dient te worden genomen in 
goed overleg tussen het schoolbe-
stuur, personeel en andere betrokke-
nen. De minister weet kennelijk zelf 
niet eens wat voor voortreffelijke 
ideeën hij er - soms - op nahoudt. Ik 
vraag over deze zaak dan ook een 
uitspraak aan de Kamer. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Niessen 
en Dijkstal wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de Wet op het 
Basisonderwijs geen belemmeringen 
bevat ten aanzien van de mogelijkheid 
van meerhoofdige schoolleiding; 

voorts overwegende, dat de wenselijk-
heid van het werken in deeltijd ook in 
het geval van leidinggevende functies 
in vele sectoren ter beoordeling van 
werkgevers en werknemers is; 

van mening, dat een beperking van de 
benoemingsvrijheid van schoolbestu-
ren ter zake ongewenst is; 

nodigt de regering uit: 
- de beslissing over het meerhoofdig 
schoolleiderschap aan het bevoegde 
gezag over te laten, ook wanneer het 
een meerhoofdige schoolleiding 
betreft bestaande uit twee personen 
die aan dezelfde school zowel deeltijd-
directeur als deeltijd-leraar zijn; 
- geen nieuwe maatregelen te treffen 
die hiervoor een belemmering 
vormen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 30 (18600-VIII). 

De heer Niessen (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij wijze van intermezzo 
wil ik het volgende opmerken. Wij 
hebben de laatste tijd heel veel 
brieven ontvangen over dierproeven 
in het wetenschappelijk onderwijs. 
Mijn fractie stelt voor dat de Kamer 
daarover binnenkort nog eens 
afzonderlijk met de minister van 
gedachten wisselt. Wellicht kunnen 
wij er op die manier aan meewerken 
dat de heer Deetman volgend jaar de 
titel van meest diervriendelijke 
bewindsman van zijn collega Van der 
Reijden kan overnemen. 

Ik kom nu toe aan het derde en 
laatste deel van mijn betoog. 'Een 
belangrijk kenmerk van de onderwijs-
begroting voor 1985 is dat het 
beslissingen over de grote lijnen 
ontloopt. Het is niet meer dan een 
inventarisatie van wat er nu aan de 
gang is. Een algemeen zicht op de 
voortgang en de hoofdzaken of een 
uiteenzetten van een strategie op 
lange of korte termijn ontbreekt'. Dit 
zijn niet de woorden van de oppositie. 
Het zijn de eerste volzinnen van een 
commentaar van de Protestants-Chris-
telijke Onderwijsorganisatie, die ten 
slotte de opvatting over de onderwijs-
begroting voor 1985 samenbalt in 
twee woorden: geen visie. 

De fractie van de Partij van de 
Arbeid deelt dit standpunt van de 
PCO. Wij doen dat bepaald niet met 
vreugde. Als er immers één bewinds-
man in dit kabinet was die bij de 
grootste partij in dit land het nodige 
krediet had, dan was dat ongetwijfeld 
Minister Deetman. Ondanks onze 
ernstige bezwaren tegen aard en 
omvang van zijn bezuinigingen zijn 
wij altijd blijven hopen dat hij ook nog 
met creatief beleid zou komen. 
Kennelijk is hij zo vermoeid geraakt 
van zijn met veel boekhoudkundige 
accuratesse uitgevoerde bezuinigings-
operatie dat hij nu uitrust op zijn 
buiten bij Zoetermeer. 

Ik vind het bepaald pijnlijk, te 
moeten vaststellen dat de minister 
veel van zijn krediet bij ons heeft 
verspeeld door het gedoe met het 
VBaO. Collega Konings heeft al 
gezegd dat hij toen bij herhaling 
onder het juk van de fractie van de 
VVD is doorgegaan. Maar dat is nog 
niet alles. In zijn omgang met mensen 
uit de onderwijspraktijk, maar ook 
met de Kamer, is deze minister steeds 
minder flexibel geworden. Hij hanteert 
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in toenemende mate een 'gesloten 
denkraam'. 

Dezelfde minister die ooit eens 
verklaarde, liever met de Partij van de 
Arbeid te regeren, lijkt zich steeds 
beter thuis te voelen in de enge 
ruimte die het regeerakkoord hem 
toemeet. Dat is bij ons niet onopge-
merkt gebleven. Evenmin is het feit 
onopgemerkt gebleven dat zijn 
denkraam zich helaas langzaam maar 
zeker transformeerde in een telraam... 

Wat voor de minister geldt, geldt in 
dezelfde mate voor beide staatssecre-
tarissen, al kan voor hen wel als 
excuus gelden, dat althans onze 
verwachtingen bij hun aantreden 
minder hoog gespannen waren. Hun 
voorkeur gaat onmiskenbaar uit naar 
het regeren per circulaire, wat 
kennelijk als substituut van wetgeving 
moet gaan dienen. 

Het meest bont maakt het in dit 
opzicht de heer Van Leijenhorst. Ik 
herinner aan de bezuiniging op de 
vervoerkosten BUO uit de begroting 
voor het jaar 1983. De circulaire die 
deze bezuiniging aankondigt, moet na 
twee jaar nog steeds wettelijk worden 
onderbouwd. 

Na alles wat collega Konings reeds 
over Staatssecretaris mevrouw 
Ginjaar-Maas heeft gezegd, kan ik 
over haar kort zijn. We zien haar hier 
trouwens toch maar weinig. Maar, het 
ontbreekt haar bepaald niet aan ijver. 
Als een volleerd jongleur trekt zij 
voortdurend het land in; het ene 
balletje na het andere opwerpend: 
PAF-VO, HEF-VO, wiskunde verplicht, 
natuurkunde verplicht, Lyceum! 
Voorzitter, een spectaculair, ja een 
welhaast magisch gebeuren, omdat 
het regelmatig voorkomt dat de 
balletjes in het absolute niets verdwij-
nen. En vrijwel nooit rolt er eentje 
deze vergaderzaal binnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zei het al 
eerder: dit onderwijskundige trio staat 
nu popelend op de drempel van zijn 
oogstjaar. Ik heb er geen enkele 
behoefte aan daarbij als spelbreker op 
te treden. Hun oogstjaar! Toch wordt 
dat nog een pijnlijk en zelfs een ietwat 
gênant gebeuren, omdat zij zich 
kennelijk niet realiseren, wat in 
onderwijsland al fluisterend van 
mond tot mond wordt doorverteld en 
wat ik hier nu maar hardop zal 
uitspreken, namelijk dat zij alle drie 
vergeten zijn hun akkers in te zaaien. 

D 
De heer Hermes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Gaarne wil ik beginnen 
met namens de fractie van het CDA 

waardering uit te spreken voor het 
werk, de inzet en het beleid van deze 
bewindslieden. Wij stemmen in met 
de beleidsprioriteiten, die zij in het 
beleid naar voren hebben gebracht en 
ook in de begroting hebben aangete-
kend. Ik noem: de volwassenen-edu-
catie, de informatietechnologie, de 
emancipatie-activiteiten, het inventa-
risplan MBO, de relatie onderwijs en 
arbeid, het werkgelegenheidsplan, het 
onderwijsvoorrangsbeleid, hoewel ik 
hierbij een zeker voorbehoud maak 
ten aanzien de uitbreiding en, niet te 
vergeten: de verbetering van het 
schoolmanagement. 

Mijnheer de Voorzitter! Een aantal 
zaken komt binnenkort afzonderlijk 
aan de orde en behoeft derhalve nu 
geen behandeling. Om misverstanden 
te voorkomen, wil ik wel vermelden 
over welke onderwerpen het hierbij 
gaat. Dat is nog een hele lijst. Het zijn 
de volgende onderwerpen: 1. het 
open overleg-Wagner, 2. de kwaliteit 
van het onderwijs, 3. de ontwikke-
lingswet ten aanzien van het voortge-
zet basisonderwijs. Ik verwacht deze 
wet binnen enkele maanden. Daarom 
heb ik dit jaar geen enkele behoefte 
om met een motie te komen ten 
aanzien van de experimenten. Die had 
ik vorig jaar wel nodig. Toen wist ik 
namelijk dat het wetsontwerp niet 
binnen enkele maanden kon komen. 
Ik heb gelijk gehad. 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb de heer Hermes niet 
uitgedaagd op dit punt met een motie 
te komen. Ik heb alleen maar gevraagd 
wat hij vindt van het anticiperen op 
wetgeving die met betrekking tot de 
experimenten nog in geen velden of 
wegen te zien is. Vindt hij dat het 
uitvoeren van zijn motie? Ik heb hem 
het stuk toegestuurd. Hij heeft de 
circulaire gelezen. 

De heer Hermes (CDA): Daar ben ik u 
nog erkentelijk voor. Ik zal u hiermee 
verder bedienen, ik heb hierop 
namelijk in mijn betoog een antwoord 
verwerkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga verder 
met mijn opsomming: 4. KMBO, 
zowel in volle tijd als in deeltijd, 5. de 
HEF, 6. de HOB, 7. de zorgverbreding, 
8. de notitie intercultureel onderwijs, 
9. de notitie voortgang basisschool 
na 1985, 10. het rapport randgroepjon-
geren, 11. het advies van de ARBO 
over het speciaal onderwijs, 12. de 
informatie-technologie, 13. de 
concept-nota inventarisbeleid, 14. het 
jaarplan volwasseneneducatie en de 
rijksregeling basiseducatie en 15. het 
onderwijsvoorrangsbeleid. 

Nu ik zo'n opsomming geef, is het 
toch wel opvallend dat van een oogst 
wordt gesproken. Het gaat hier om 
werk waarmee wij in de komende 
maanden te maken krijgen en om 
stukken die wij in de komende 
maanden te lezen krijgen. 

Met betrekking tot de financiering 
en de problemen rond het bedrag van 
f140 min. verwijs ik naar het hetoog 
van mijn collega Lansink, die in het 
kader van de nota Studiefinanciering, 
de collegegelden en de notitie over 
het retributiebeleid, dieper op deze 
problemen zal ingaan. Ik volsta 
slechts met erop te wijzen dat de 
CDA-fractie het schoolgeld voor 
leerplichtige leerlingen onverkort blijft 
afwijzen. De argumenten daarvoor zal 
ik nu niet herhalen; die zijn reeds vele 
malen ten tonele gevoerd. 

In de memorie van toelichting 
wordt aandacht geschonken aan de 
sleutelrol van onderwijs en weten-
schapsbeoefening. Wij gaan gaarne 
accoord met deze beleidsbenadering, 
maar vragen ons af of in de relatie 
onderwijs-arbeidsmarkt het accent 
niet te sterk gelegd wordt bij het 
beroepsonderwijs en het leerlingen-
stelsel. Is een en ander niet te eenzij-
dig? Wordt niet te weinig gedacht aan 
het gehele onderwijs? Ook AVO en 
VWO zouden in de benadering 
betrokken kunnen worden. Ik nodig de 
regering uit om meteen beleidsverhaal 
te komen over de rol van het gehele 
onderwijs in het kader van het 
herstelbeleid. 

Overigens zijn de spanningen in het 
onderwijsveld erg groot. Collega 
Konings had niet helemaal ongelijk. 
Het aantal ziekte- en afkeuringsgeval-
len neemt inderdaad toe. Er is sprake 
van een zekere ontmoediging en 
demotivatie onder de schoolleiding 
en de docenten. Gezien de noodzake-
lijke ombuigingsmaatregelen, die in 
de afgelopen jaren moesten worden 
getroffen, is dat ook niet geheel 
onbegrijpelijk. Als de Partij van de 
Arbeid in het kabinet had gezeten, zou 
ook zij bepaalde onpopulaire maatre-
gelen hebben moeten nemen. Ook zij 
zou de verantwoordelijkheid voor 
bezuinigingen hebben moeten 
nemen. 

Onder de huidige omstandigheden 
verdienen de volgende punten nadere 
aandacht. Ik noem allereerst nieuwe 
plannen. Op zich zelf kunnen deze 
uitstekend zijn en als zodanig verdie-
nen zij ook waardering. Indien de 
benodigde middelen echter niet 
toereikend zijn, moeten deze activitei-
ten voorlopig worden uitgesteld. Men 
moet deze zaken niet forceren. Dat 
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geeft alleen maar irritatie. Op dit punt 
zijn de bewindslieden wellicht wel 
eens iets te ambitieus. Ik hanteer dus 
een iets andere benadering. 

Ik noem een enkel voorbeeld, 
toevalligerwijs uit de portefeuille van 
staatssecretaris Van Leijenhorst. Ook 
van de andere bewindslieden zijn 
voorbeelden te noemen. Het voorbeeld 
betreft de integratie van het onderwijs 
aan kinderen van de trekkende 
bevolking in het regulier onderwijs. 
Op zich zelf is dit prachtig. Ik vrees 
echter dat voldoende middelen 
ontbreken. Iets soortgelijks speelt zich 
af rond de ontwikkeling van de 
ambulante begeleiding. Op plaatsen 
waar de ambulante begeleiding goed 
functioneert, moet men inleveren om 
elders ambulante begeleiding mogelijk 
te maken. Het gevolg is, dat er een 
situatie dreigt te ontstaan dat het 
nergens meer goed en fatsoenlijk 
functioneert. Ons advies is derhalve, 
dat beter een pas op de plaats kan 
worden gemaakt, dan dat dit soort 
zaken wordt doorgedreven zonder de 
benodigde middelen. Ook reeds in 
gang gezette activiteiten dienen in de 
beschouwingen betrokken te worden. 

Ik kom bij het vooruitlopen op 
wetgeving. Herhaaldelijk komt het 
voor dat voor faciliteiten reeds voor-
waarden worden gesteld voordat 
wetsvoorstellen dienaangaande in de 
Staten-Generaal zijn behandeld. Als 
voorbeeld noem ik het stellen van 
voorwaarden ontleend aan de HEF-ope-
ratie bij eventuele plannen van de 
scholen. Ook bij de honorering van 
aanvragen voor projecten worden 
soortgelijke voorwaarden gesteld. 
Mijns inziens kan men niet vooruitlopen 
op wetgeving en is het derhalve niet 
juist om dit soort voorwaarden te 
stellen. 

Punt drie betreft het schoolmanage-
ment. Dit is een van de onderwerpen, 
waarmee iets gedaan kan worden ten 
behoeve van de scholen. Hiermee kan 
men iets bieden om de zaak aan te 
kunnen, althans ten dele. Het blijft 
namelijk de vraag, hoe men door het 
huidige beleid meer gemotiveerd kan 
worden. De bewindslieden hebben 
klaarblijkelijk ook begrepen dat dit 
een belangrijk aandachtspunt voor de 
begrotingsbehandeling zou worden, 
want enkele dagen geleden is een 
nota over deze problematiek versche-
nen. Dat was overigens al dat leuks 
waarover de heer Konings het had. Ik 
weet niet of de heer Konings al dat 
leuks al heeft doorgenomen. 

De heer Konings (PvdA): Nee. Het 
was stuntwerk. Het is trouwens mijn 
belang niet, maar dat van de regering. 

De heer Hermes (CDA): Dus zo leuk is 
het nu ook weer niet. Het is geen 
stuntwerk. Als u het niet doorgenomen 
heeft, kunt u ook niet zeggen dat het 
stuntwerk is. 

De heer Konings (PvdA): Ik bedoel het 
tijdstip van indiening. 

De heer Hermes (CDA): Ik vind het 
belangrijker dat er iets goeds komt. 
Het tijdstip is mij dan verder een zorg. 

Ik kom terug op het schoolmanage-
ment. Hoewel dit punt wellicht kan 
worden toegevoegd aan de onderwer-
pen die later aan de orde komen, valt 
er niet aan te ontkomen om reeds nu 
enkele aspecten te bespreken. Met 
veel waardering hebben wij er kennis 
van genomen, dat er een bedrag van 
f22,5 min. beschikbaar komt op de 
begroting. Hoe is dat echter verdeeld 
tussen het basisonderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs? Kan het aandeel 
van het voortgezet onderwijs worden 
vergroot? Is hier slechts alleen 
gedacht aan cursussen, opleidingen, 
nascholing en dergelijke en niet aan 
een uitbreiding van het aantal dienst-
uren? 

Hoe zijn dan de mogelijkheden bij 
de afronding en de eindbehandeling 
van de HOS-nota? Is het juist dat bij 
het voortgezet onderwijs alleen maar 
faciliteiten voor fusie, herschikking en 
reorganisatie - dus tijdelijk - worden 
gegeven? Moet er ook niet aan 
worden gedacht, de schoolleiding in 
de tijd de ruimte te geven, het 
management uit te voeren? Anders 
zijn al die cursussen er nog voor niets. 
Dient er in de naaste toekomst met 
andere woorden niet iets structureels 
te gebeuren? 

Is het voorts juist, dat voor het 
primair onderwijs het bedrag van f 4 
min. wordt gereduceerd tot f 2,6 min. 
en dat de resterende f 1,4 min. wordt 
benut voor het HBO? Waarom wordt 
er overigens voor de cursussen alleen 
maar gedacht aan de initiële opleidin-
gen die eerst per 1 augustus 1987 
kunnen beginnen? 

Waarom wordt er niet verder 
gewerkt met de reeds bestaande 
schoolleiderstrainingen? Die zijn 
immers al veel verder, zij hebben al 
ervaring, daarbij worden de initiële 
opleidingen ook ingeschakeld en er is 
overeenstemming met de PABO's en 
de schoolbegeleidingsdiensten. 
Waarom wordt nu weer opnieuw 
begonnen en moet het bestaande en 
goed functionerende worden gekapt? 

Het is weer zo'n voorbeeld van het 
weer anders doen en het wellicht 
onnodig zoeken in nieuwe, eventueel 
andere activiteiten. 

Het vierde punt, het innovatiebeleid, 
sluit daarop aan. Daar is zelfs sprake 
van het telkens veranderen van 
strategie. Het ene soort projectenbe-
leid wordt gevolgd door weer een 
ander soort projectenbeleid. Iedereen 
dient zich dan telkens weer aan te 
passen. Op deze manier wordt er 
veranderd bij het leven. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil thans 
nog enkele algemene punten bespre-
ken, waaronder de werkgelegenheid, 
de kwaliteit van het onderwijs en de 
decentralisatie. Allereerst de werkge-
legenheid. Ook hier heb ik waardering 
voor het werkgelegenheidsplan. 
Weliswaar is slechts ongeveer de helft 
van die 10.000 banen structureel, 
maar voor 1985 en 1986 zijn de 10.000 
arbeidsplaatsen toch maar verzekerd. 
Moeten deze herbezettingsgelden 
echter te zijner tijd worden gebruikt 
voor de herbezetting ten gevolge van 
de arbeidstijdverkorting? Hoe moet 
het dan met de door de Minister van 
Binnenlandse Zaken aangekondigde 
arbeidstijdverkorting? Deze herbezet-
tingsgelden komen immers pas vrij 
op 1 augustus 1986. 

Betekent overigens een en ander 
dat voor de toekomst de VUT met 59 
jaar en de taakvermindering voor 
55-jarigen ook zullen komen te 
vervallen? Betekent de conversie, 
zoals vermeld in de kolommen van 
blz. 33, dat deze structurele arbeids-
plaatsen structureel zijn geworden 
door die herbezettingsgelden? Hoe is 
de stand van zaken met de herbezetting 
voor het onderwijs, nu is gebleken dat 
de regering heeft besloten om de 
herbezetting voor onderwijs en 
wetenschappen op 87,5% te stellen? 

Kan de minister aangeven hoe een 
en ander uitgewerkt kan worden 
zonder dat er klassen vergroot 
behoeven te worden en zonder dat er 
minder lessen behoeven te worden 
gegeven? Ik hoor dit overigens graag 
in aansluiting op reeds eerder door de 
minister gedane mededelingen. Is het 
misschien mogelijk het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen zelf op 
nul procent te stellen? Of is het soms 
zo dat alleen aan roostergebonden 
activiteiten en op aangepaste wijze 
iets soortgelijis in het wetenschappelijk 
ondewijs wordt gebracht om een 
herbezetting van 100% mogelijk te 
maken? Of heeft de minister nog aan 
andere methodes gedacht? 

Wat de werkgelegenheid betreft, 
zouden wij gaarne geïnformeerd 
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willen worden over de huidige stand 
van zaken met betrekking tot het 
overleg over de arbeidstijdverkorting. 
Ook het dezer dagen verschenen 
rapport over de mobiliteit van ARVO I 
maakt mede door deze problematiek 
duidelijk hoe belangrijk een regeling 
voor arbeidstijdverkorting eigenlijk is. 
Een snelle aanpak van arbeidstijdver-
korting mede uit overwegingen 
gebaseerd op het ARVO I-rapport, is 
dan ook dringend gewenst en noodza-
kelijk. 

Zonder vooruit te willen lopen op 
de behandeling van de notitie 'kwaliteit 
van het onderwijs', maak ik toch reeds 
nu een enkele kanttekening. Op zich 
zelf is de aanvraag van een advies bij 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid over de eindtermen 
van de basisvorming een goede zaak. 
Toch dienen wij ons te realiseren dat 
kwaliteitseisen een tijdsbepalend 
karakter hebben. De kwaliteitsnormen 
zijn niet absoluut. Deze kunnen zich 
wijzigen. De kwaliteitseisen staan niet 
altijd vast. 

Kwaliteit kan dan ook in tweeërlei 
zin benaderd worden, namelijk als 
vaste norm, een vaste kwaliteitseis 
die getest of getoetst kan worden, of 
als de mogelijkheden van de school, 
de steun die aan de school wordt 
gegeven om de kracht te hebben om 
kwaliteit te leveren. Hier dient nog 
aan toegevoegd te worden dat 
onderwijs meer is dan alleen kennis-
overdracht. Juist in de laatste benade-
ring ligt de CDA-visie op de kwaliteit 
van het onderwijs. 

In dit verband wil ik er dan ook voor 
pleiten het 'International School 
Improvement Project' een jaar 
verlenging tot eind 1986 te verlenen. 
Het is een van de beste projecten en 
de betrokkenheid van de diverse 
landen die eraan deelnemen, is zeer 
groot. De start was ook een halfjaar 
later dan gepland. Bovendien is de 
hoeveelheid gegevens zo uitgebreid 
dat men meer tijd nodig heeft om 
alles te verwerken. 

De minister bepleit op bladzijde 46 
van de memorie van toelichting ook 
de inschakeling van de OESO als het 
gaat om dieper gravend kwaliteitson-
derzoek. Welnu, het International 
School Improvement Project is juist 
gekoppeld aan het OESO-project. Dat 
heet Quality of Education. Aangezien 
het project als doelstelling heeft hoe 
scholen met veranderingen kunnen 
omgaan, is het juist een bijdrage aan 
de kwaliteitsbevorering in de zin, 
zoals zojuist door mij bepleit is. 

Bij decentralisatie en deregulering 
wordt meestal gedacht aan een 
terugtreden van de overheid. Dat 
terugtreden van de overheid zou 
echter juist meer mogelijkheden 
moeten geven aan de schoolbesturen 
en aan de scholen. Daar wordt in de 
stukken met geen woord over gerept. 
Te veel wordt deze problematiek nog 
bekeken in de richting van de lagere 
overheden, de provincies en de 
gemeenten. Vanuit de CDA-visie 
willen wij ervoor pleiten dat meer 
gedacht wordt aan een andere vorm 
van decentralisatie. Het bestuur 
dichter bij de mensen brengen 
betekent dan ook meer mogelijkheden, 
meer verantwoordelijkheid voor de 
instellingen zelf, dus bij de scholen. 

Wat het basisonderwijs betreft, 
nemen wij aan dat wij in aansluiting 
op de nog te bespreken besluiten en 
de bekostigingsproblematiek ook nog 
nader overleg zullen hebben over de 
notitie zorgverbreding, alsmede over 
het beleidsplan ontwikkeling basison-
derwijs na 1985. Voor het speciaal 
onderwijs geldt ongeveer dezelfde 
situatie. Ook met betrekking daartoe 
moet nog overleg gepleegd worden 
over diverse besluiten, alsmede over 
de beleidsnotitie bij het ARBO-advies 
over het speciaal onderwijs. 

Vorig jaar heeft de Kamer, nog wel 
bij amendement, gevraagd om 
verscheidene series projecten speciaal 
onderwijs, zoals in het activiteitenplan 
was vastgelegd. De tekst op blz. 53 
van de memorie van toelichting doet 
vermoeden dat het slechts bij twee 
series blijft. Er staat namelijk: 'De 2e 
serie projecten speciaal onderwijs zal 
met een aantal projecten worden 
uitgebreid'. Voor de uitvoering 
daarvan zijn de vermelde bedragen 
nodig. Kan de staatssecretaris hier 
opheldering over geven? 

Waar blijft overigens - wat dit 
betreft, sluit ik mij aan bij het betoog 
van colega Konings - het wetsontwerp 
inzake de vorvoerskostenregeling? 
Hierbij zij aangetekend, dat het 
aanvaarden van de begroting 1985 
nog niet het zonder meer aanvaarden 
van het wetsontwerp kan betekenen. 

Over de bezuiniging van f6 miljoen 
bij de schippersinternaten - ik blijf 
nog even bij het speciaal onderwijs -
en de overcapaciteit van 800 bedden 
zou een hele discussie te voeren zijn. 
Nu de organisaties als de NEVIS en de 
LOV zelf met alternatieve voorstellen 
zijn gekomen en er kennelijk nog 
overleg gevoerd kan worden, zou ik er 
bij de staatssecretaris op willen 
aandringen, dat overleg inderdaad te 
voeren. Verwacht mag worden dat de 

staatssecretaris bereid zal zijn, te 
zijner tijd de resultaten van het 
overleg aan de Kamer mee te delen, 
zodat de Kamer dan alsnog een 
oordeel kan uitspreken. Wil de 
staatssecretaris deze toezeggingen 
doen? 

Ik merk overigens nog op dat een 
van de suggesties van een der 
organisaties was, de overcapaciteit in 
de internaten, dus het teveel aan 
bedden, te gebruiken voor begeleide 
kamerbewoning. Deze gedachte 
spreekt mij wel aan. 

Inzake het voortgezet onderwijs heb 
ik problemen met het afschaffen van 
de bekostiging van huishoudsters van 
de LHNO-scholen. Ik acht dit in strijd 
met de passage op blz. 71 van de 
memorie van toelichting - de bewinds-
lieden spreken zichzelf tegen - waarin 
staat: 'Zo moet de maatschappelijke 
herkenbaarheid van het LHNO 
verbeteren en daarmee de arbeids-
marktpositie van LHNO-schoolverla-
ters sterker worden'. Een nadere 
toelichting van de staatssecretaris 
wordt door ons zeer op prijs gesteld. 

Dat er hard gewerkt moet worden 
om het schoolverzuim in de hand te 
krijgen, is een goede zaak. Moet er 
echter niet evenveel aandacht aan een 
ander verschijnsel worden besteed, 
namelijk de lesuitval? Kan de staats-
secretatis nadere informatie hierover 
geven en meedelen aan welke 
maatregelen eventueel wordt gedacht? 

Over de bekostiging en de bekosti-
gingsstelsels, zie blz. 69 van de 
memorie van toelichting, nog een 
enkel woord. Wij gaan weer naar iets 
nieuws, als ik de beschrijving mag 
geloven. Verder wil ik waarschuwen 
voor lump-sum-achtige stelsels, in 
verband met de problematiek voor 
kleine scholen. De rechtspositie wordt 
zwaker en het wordt moeilijker te 
controleren of de overheid voor de 
diverse onderdelen afzonderlijk wel 
voldoende middelen beschikbaar 
stelt. Is de mogelijkheid van de 
commissie-Londo al weer aan de 
kant geschoven? Toch hebben wij dit 
systeem lang toegejuicht, juist 
vanwege de programma's van eisen. 
En nu? Afgelopen, uit? 

In de paragraaf over studie- en 
beroepskeuze heb ik de relatie met 
Sociale Zaken gemist. Men kan hierbij 
toch niet aan de school- en beroeps-
keuzebureaus voorbijgaan? Is er niet 
juist een overleg gaande tussen beide 
departementen over die school- en 
beroepskeuzebureaus? Had dat dan 
niet in deze paragraaf vermeld dienen 
te worden? 
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Wat de HEF-operatie betreft, 

herhaal ik wat mevrouw Kraaijeveld 
heeft gezegd in het mondeling 
overleg met de Staatssecretaris 
mevrouw Ginjaar, namelijk dat het 
getal 60 voor ons niet aanvaardbaar 
is. 

Ook over de onderwijsverzorging 
zijn nog enkele opmerkingen te 
maken. Waarom wordt de ter beschik-
king gekomen f900.000 dank zij de 
nieuwe huisvesting van SLO, niet 
gebruikt voor beroepsonderwijs, nu 
juist bij SLO een groot knelpunt 
bestaat? Het beroepsonderwijs is toch 
zeker een van de knelpunten? De 
uitbreiding van de schoolbegeleidings-
diensten naar ZMLK en VBO is voor 
ons onbegrijpelijk. Het VBO betekent 
een doorbraak naar het voortgezet 
onderwijs. 

In het verleden is er altijd voor 
geijverd dat de SBD's niet zouden 
gaan opereren voor het voortgezet 
onderwijs. Dat werd overigens door 
een aantal gemeenten niet in dank 
afgenomen, want die wilden per se 
doorbreken naar het voortgezet 
onderwijs. Nu het VBO wordt geaccep-
teerd is de weg naar het voortgezet 
onderwijs min of meer open. Op 13 
september 1983 kreeg ik van Minister 
Deetman en Staatssecretaris Van 
Leijenhorst antwoord op mijn schrifte-
lijk gestelde vragen van 2 juni 1983. 

Het was een goed antwoord. Er 
werd medegedeeld dat met ingang 
van 1984 slechts één onderwijsverzor-
gingsinstelling, te weten de Stichting 
voor Onderzoek van het Onderwijs, 
onder de homogene-uitgavengroep 
wetenschapsbeleid zou vallen. 
Daarmee werd terecht erkend dat 
CITO, SLO en LPC geen onderzoekin-
stellingen zijn en dat deze instellingen 
in het vervolg ook niet meer zouden 
kunnen vallen onder de bezuinigingen 
die in het kader van de homogene-uit-
gavengroep wetenschapsbeleid 
zouden worden getroffen. 

Wie schetst echter mijn verbazing 
toen ik in deze memorie van toelichting 
op bladzijde 139 las dat er toch weer 
zo'n soorgelijke operatie had plaatsge-
vonden. Weliswaar onder een andere 
naam, namelijk 'operatie doelmatig-
heidsbevordering wetenschappelijk 
onderzoek'. Wederom werden bij CITO, 
SLO en LPC, zij het met kleine bedragen, 
de posten, de artikelen verlaagd. Het 
gaat hier echter niet om de hoogte van 
de bedragen, maar om het principe. 

Welnu, al heet het dan doelmatig-
heidsbevordering wetenschappelijk 
onderzoek, CITO, SLO en LPC zijn nog 

steeds geen wetenschappelijke 
onderzoeksinstituten geworden; dus 
gaat analoog aan de HUG ook hier het 
collectief niet op. Wat de SLO betreft, 
hoe staat het met de regeling van de 
ACLO's? 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De betekenis van onderwijs 
en wetenschapsbeoefening voor een 
hoog ontwikkelde, maar toch met 
maatschappelijke en economische 
vraagstukken worstelende samenle-
ving, behoeft niette worden benadrukt. 
Onderwijs is investeren in kennis en 
kunde en vereist daarom hoge 
prioriteit in het overheidsbeleid. Bij 
het opleggen van bezuinigingen aan 
het onderwijs ter terugdringing van 
het financieringstekort, zou daarmee 
in- en expliciet rekening moeten 
worden gehouden, door alle bewinds-
lieden. 

Het omvangrijke en gedetailleerde 
hoofdstuk V van het CDA-programma 
'Om een zinvol bestaan' bevat een 
reeks artikelen over het te voeren 
onderwijsbeleid. In tegenstelling tot 
hoofdstuk IV over de volksgezondheid, 
bevat dat hoofdstuk geen paragraaf 
over de kostenbeheersing. De syste-
matiek van het onderwijsbestel, de 
wetgeving, de bekostiging, het 
arbeidsvoorwaardenbeleid zijn even 
zovele factoren die een terugdringing 
van de begrotingsposten vrijwel 
illusoir maken. 

Indien terugdringing van personele 
en materiële lasten van het onderwijs 
niet of nauwelijks mogelijk is, resteert 
slechts het instrument van de eigen 
bijdragen van de deelnemers als een 
prijs voor het onderwijs. Daarmee 
worden de collectieve uitgaven niet 
teruggedrongen, maar vindt een 
overigens wel te verdedigen verschui-
ving van de financieringsstroom 
plaats. De vraag rijst dan wel of die 
weg grenzen kent. Zijn er waarborgen 
te geven dat de eigen bijdragen 
-vanzelfsprekend boven de leerplich-
tige leeftijd - op de een of andere 
wijze genormeerd worden. 

Het blijft bezwaarlijk dat nog steeds 
geen fundamentele discussie heeft 
plaatsgevonden over die eigen 
bijdrage. De nota onderwijsretributie-
beleid is slechts een eerste nog 
tamelijk onvoldoende aanzet, met de 
erkenning dat de eigen bijdrage 
slechts een aanvullend beleidsinstru-
ment is. Uit de tekst van de nota blijkt, 
dat de minister dat erkent. Ik ga nu 
niet in op die nota, die aanstaande 
donderdag wordt besproken. Ik wijs 
nu slechts op twee punten. Ten eerste 

kan ik nu al de norm van 15% aanvech-
ten. Ten tweede wijs ik op het punt 
van de inkomenseffecten. 

De Kamer begint de discussie over 
de onderwijsbegroting voor 1985 met 
een negatieve post van 140 min. als 
gevolg van de afwijzing van de 
schoolgeldheffing voor leerplichtige 
leerlingen in het voortgezet onderwijs, 
door de aanvaarding van een motie-
Den Uyl bij de algemene beschouwin-
gen. Van een hypotheek is zelfs geen 
sprake, omdat een helder zicht op 
aflossing en rente - lees: structurele 
financiering - ontbreekt. De verwijzing 
in antwoord op vraag 109a naar de 
beleidsnotitie 'Naar een nieuw 
onderwijsretributiebeleid' impliceert 
dat de bewindsman de integrale 
invoering van een stelsel van eigen 
bijdragen als een alternatief ziet. Ik 
noem nu vier bezwaren. 

In de eerste plaats het nog onvol-
doende bediscussieerd zijn van het 
retributiesysteem. Het gaat hier ook 
om het punt van de normering. 

In de tweede plaats de relatief 
zware last op de lagere en de midden-
inkomens, dus denivellering. Dat 
geldt met name voor de retributies in 
het HBO en het wetenschappelijk 
onderwijs. 

In de derde plaats de verhouding 
tussen de eigen bijdragen in voltijds-
en die in deeltijdonderwijs. Dat is een 
nog niet opgelost probleem. 

In de vierde plaats de betaling door 
de overheid van een deel van de 
retributies voor het wetenschappelijk 
onderwijs en het hoger beroepsonder-
wijs, zolang de nieuwe opzet voor de 
studiefinanciering nog niet wettelijk is 
geregeld. 

De fractie van het CDA stemt ermee 
in dat, als gevolg van de eerdere 
besluitvorming, bij voorbeeld over de 
HOS-nota, en met het oog op de 
handhaving van de kwaliteit van het 
onderwijs, zowel specifieke salaris-
maatregelen als gedwongen ontslagen 
moeten worden voorkomen. Dat staat 
vast. Dat betekent tegelijkertijd dat de 
omstreden f 140 miljoen slechts 
kunnen worden gevonden via de 
volgende, nauwelijks aantrekkelijke 
wegen. Men zou kunnen denken aan 
incidentele beperkingen op geplande 
investeringen, zoals scholenbouw en 
voorzieningen in het HBO en WO. 

Men zou kunnen denken aan een 
verdere kostenbeheersing op de 
posten voor de materiële uitgaven via 
eennieuwe, de zoveelste, stof ka mexer-
citie. Men zou kunnen denken aan 
gedeeltelijke invoering van elementen 
uit de nota Onderwijsretributiebeleid, 
waarbij, in het zicht van structurele 
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oplossingen, gedacht kan worden aan 
tijdelijke maatregelen. Men zou 
kunnen denken aan de beperking van 
de post studiefinanciering, maar dat 
kan alleen door het voorkomen van 
de zogenaamde weglekeffecten. Dit 
zijn allemaal onaantrekkelijke wegen. 

Ik teken bezwaar aan tegen de 
ogenschijnlijk gemakkelijke oplossing 
van de verhoging van onderwijsretri-
buties, de bijdragen, in het weten-
schappelijk onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs. Zulke maatregelen 
zijn in strijd met de lijn die door de 
fractie van het CDA en door anderen 
bij de behandeling van de rijksbegro-
ting voor 1984 is verdedigd: geen 
verdere verhoging van de collegegel-
den voor HBO en WO, behoudens die 
krachtens de stijging van de index van 
de kosten van levensonderhoud, 
zolang het nieuwe stelsel voor 
studiefinanciering niet beschikbaar is. 
Niet voor niets is, met enig succes 
- de ondertekening door de VVD en 
de steun van de PvdA - de motie 
inzake dat nieuwe stelsel een jaar 
geleden ingediend en aanvaard. 

Die motie heeft de nota Hoofdlijnen 
vooreen nieuw stelsel van studiefinan-
ciering opgeleverd. In die nota wordt 
een samenhangend stelsel voorge-
steld dat qua concept de instemming 
heeft van de fractie van het CDA. 
Gisteren is gebleken dat de meerder-
heid van de Kamer een groen-oranje 
licht heeft gegeven. Wellicht knippert 
het oranje nog wat, maar het groen 
brandt ook. Het is als het ware: een ja, 
mits. 

In dat stelsel passen structurele 
onderwijsbijdragen, wellicht ook in de 
omvang die is aangeduid in de 
retributienota. Dat structureel moet 
dan wel in samenhang worden 
gezien. Ik pleit daarom opnieuw voor 
een snelle invoering van het nieuwe 
stelsel van studiefinanciering, uiter-
aard met inbegrip van de wijzigings-
voorstellen die gisteren in hoofdlijnen 
zijn bepleit. In het voorlopig verslag 
zal wel blijken hoe dat verder uitpakt. 

Blijkens het antwoord op vraag 11, 
gesteld bij de schriftelijke voorberei-
ding van de onderwijsretributienota, 
zullen de structurele meeropbrengsten 
via het hoger beroepsonderwijs en 
het wetenschappelijk onderwijs f 152 
miljoen bedragen. Zonder invoering 
van een wettelijke regeling dalen die 
opbrengsten met f69 miljoen als 
gevolg van een hogere studiefinancie-
ring. Die f69 miljoen vervalt natuurlijk 
wanneer de rentedragende leningen 
wettelijk worden geregeld en wanneer 
een oplossing wordt gevonden voor 
dat aspect van de financiering. 
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Ik vraag de bewindsman daarom 
nog eens nadrukkelijk zo spoedig 
mogelijk een speciale projectgroep in 
te stellen - destijds is dat ook bij de 
wetgeving Twee-fasen-structuur 
gebeurd - die ervoor zorg draagt dat 
hij tegen het paasreces hier inderdaad 
het wetsontwerp op tafel kan leggen. 
Die projectgroep moet er ook zorg 
voor dragen dat een snelle en doelma-
tige gedachtenwisseling met de 
Kamer kan plaatsvinden. Ik doel 
natuurlijk op de schriftelijke gedach-
tenwisseling. Voorts vraag ik de 
minister zo spoedig mogelijk voorbe-
reidingen te treffen bij de Dienst 
Rijksstudietoelagen, in de sfeer van 
programmering en administratieve 
voorbewerkingen. 

Naast het voordeel van de structu-
rele financiering van het gat van f 140 
miljoen, telt de winst van de feitelijke 
doorbraak in de al jaren slepende 
discussie over het nieuwe stelsel van 
studiefinanciering. Het is mogelijk dat 
daardoor ook verdere weglekeffecten 
worden voorkomen. 

Ter afsluiting van mijn beschouwing 
over de financiering behandel ik in 
vogelvlucht de overige, onaantrekkelij-
ke en feitelijke ook moeilijke en soms 
zelfs ongewenste mogelijkheden ter 
dichting van het schoolgeldgat. Men 
kan denken - de minister doet het in 
het antwoord op vraag 109 - aan de 
onverkorte uitvoering van de maatre-
gelen uit de retributienota. Dat zou 
f174 miljoen opleveren. Afgezien van 
het feit dat de nota nog niet besproken 
is, merk ik op dat de posten 'school-
gelden' ten bedrage van f65 miljoen, 
en 'collegegelden' ten bedrage van 
f83 miljoen netto, voorbijgaan aan de 
al eerder geuite bezwaren. Zij passen 
ook niet bij eerdere uitspraken over 
de wettelijke regeling van de studiefi-
nanciering. 

Een tweede mogelijkheid is de 
aanvaarding van nieuwe eigen 
bijdragen. Daarbij kan met weer 
denken aan een verhoging van de 
college- en examengelden voor HBO 
en WO, met tegelijkertijd de realisering 
van een leningfaciliteit bij de overheid 
en/of het bedrijfsleven. De VVD heeft, 
via een enkele krant, deze mogelijkheid 
al naar buiten gebracht. 

Ik zie als bezwaren dat daarbij de 
kwestie van het beroep, de rechtsbe-
scherming en de terugbetalingsgaran-
tie ontbreken, terwijl er eigenlijk geen 
sprake is van een echte dekking, 
wanneer een lineaire overheidsgaran-
tie moet worden gegeven. Ik vraag de 
minister of zulk een leningsfaciliteit 
geen belemmering vormt voor de 
spoedige invoering van een nieuw 
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integraal stelsel, inclusief de garanties 
waarover ik sprak. 

Voorzitter! Een andere mogelijkheid 
betreft een beperkte toepassing van 
de voorstellen in de retributienota tot 
een bedrag van bij voorbeeld f50 
miljoen. Dit zou vermeerderd kunnen 
worden met een incidentele beperking 
van de investeringen. Zulk een 
beperking is kennelijk volgens de 
bewindsman mogelijk, want hij 
schrijft in antwoord op vraag 109a dat 
een incidentele beperking van de 
investeringen bewerkstelligd zou 
kunnen worden. Ik wijs op dit ant-
woord, dat slaat op 1985. De omvang 
van dit bedrag ligt tussen f25 miljoen 
en f45 miljoen, als ik goed ben 
ingelicht. Wordt tijdig een structurele 
oplossing van het eigen-bijdrage-
vraagstuk verwezenlijkt - ik herhaal 
het trefwoord studiefinanciering - dan 
is deze weg begaanbaar voor onze 
fractie. 

Hetzelfde geldt voor een andere 
mogelijkheid, die ik onder de aandacht 
van de bewindsman breng, namelijk 
de versnelde inning van schoolgeld, 
een maatregel die gelet op de omvang 
van het schoolgeld voor niet-leerplich-
tigen circa f50 miljoen moet kunnen 
opleveren. Ik erken echter, dat het om 
een eenmalige opbrengst gaat en dat 
het dus om een incidentele dekking 
gaat. 

Ten slotte in dit kader wijs ik op een 
mogelijkheid, die hier en daar is geuit, 
maar die niet realistisch is, namelijk 
een tijdelijke acceptatie van heffing 
van schoolgeld voor leerplichtigen. Ik 
zeg met nadruk: dat is onmogelijk, 
gelet op de argumentatie tot nu toe. 
Dit is evenmin aanvaardbaar als een 
blijvende invoering. Ik verwijs hiervoor 
naar de beschouwing van collega 
Hermes van een jaar geleden. Trou-
wens, in de politiek is 'tijdelijk' veelal 
'blijvend'. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit deze 
beschouwingen zou kunnen worden 
opgemaakt dat de fractie van het CDA 
in deze Kamer het probleem van het 
schoolgeld zou willen terugschuiven 
naar de bewindsman. Dat is echter 
niet het geval. Het zou ook niets 
opleveren, gelet op het repeterende 
karakter van sommige voorstellen. Ik 
leg daarom de volgende denkbeelden 
op de tafel van de bewindsman, met 
de aantekening dat uitgangspunt voor 
de CDA-fractie blijft een snelle 
wettelijke regeling van de studiefinan-
cering. Alleen tegen die achtergrond 
durf ik enkele incidentele dekkin-
gen aan de orde te stellen. 

In de eerste plaats denk ik aan de 
mogelijkheid om het schoolgeld voor 
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niet-leerplichtigen te verhogen, 
conform de benadering van de 
CDA-fractie bij de behandeling van de 
begroting voor 1984. Hiermee zou een 
structurele opbrengst gepaard kunnen 
gaan van ongeveer f 25 miljoen. 

In de tweede plaats denk ik - ik heb 
dit al genoemd - aan een vervroegde 
inning van de oude en de nieuwe 
schoolgelden. Dit kan een incidentele 
opbrengst opleveren van f40 miljoen 
tot f 60 miljoen, afhankelijk van de 
systematiek. 

Vervolgens wijs ik op het uitstel van 
investeringen, met een opbrengst 
- helaas ook incidenteel - tussen f20 
miljoen en f45 miljoen. 

Ten slotte wijs ik op een verhoging 
van de collegegelden. Ik durf dit aan 
de orde te stellen, hoewel ik daarmee 
afwijk van de lijn van het vorige jaar, 
vooruitlopend op de retributienota en 
ook vooruitlopend op de wettelijke 
regeling van de studiefinanciering, 
omdat wij ons verantwoordelijk weten 
voor die f 140 miljoen. Dit kan echter 
slechts een zeer beperkte verhoging 
zijn. Ik denk aan een verhoging in de 
orde van grootte van f20 miljoen. 

Men zou ook nog kunnen denken 
aan de schoolgelden in het kader van 
het voortgezet buitengewoon onder-
wijs, maar daarbij gaat het slechts om 
een structurele opbrengst van f3,6 
miljoen. Ik maak daar niet zo'n hard 
punt van. Bovendien kan wellicht ook 
nog enige ruimte worden gevonden 
in enkele cursusgelden. Daarbij is dan 
eigenlijk sprake van een partiële 
uitvoering van de retributienota. 

De heer Konings (PvdA): Als ik mij 
goed herinner, heeft de heer Lansink 
gisteren betoogd dat de invoering van 
een nieuw stelsel van studiefinancie-
ring budgettair neutraal zou verlopen. 
Ik begrijp nu uit zijn redenering, dat 
de CDA-fractie van mening is dat er 
geld mee te verdienen valt voor 
structurele dekking van het gat van 
f140 miljoen. 

De heer Lansink (CDA): Ik zou de heer 
Konings willen aanraden, mijn hele 
beschouwing te lezen, evenals de hele 
discussie, die wij gevoerd hebben. Ik 
heb onder andere over de budgettaire 
neutraliteit enkele beschouwingen 
gegeven. Ik heb daarbij gezegd hoe 
de rentedragende lening in de 
systematiek zou moeten passen, 
inclusief de versnelde aflossing enz. 

De heer Konings (PvdA): Jawel, maar 
u ging uit van de budgettaire neutrali-
teit van het invoeren van een nieuw 
stelsel van studiefinanciering, terwijl 

u nu een ander voorstel doet. U doet 
geen uitspraken over de wijze, 
waarop dat gat van f140 miljoen 
gedekt moet worden. Een van uw 
suggesties is om geld te verdienen bij 
de invoering van de wet op de 
studiefinanciering, die overigens op 1 
augustus 1985 zeker niet in werking 
kan treden. Hebt u die illusie? 

De heer Lansink (CDA): Ik heb daar al 
iets over gezegd. Gisteren heeft de 
minister gezegd dat hij niet in staat is 
om de wet per 1 augustus 1985 
operationeel te laten worden. Wellicht 
kan hij daarop in deze discussie nog 
eens ingaan, omdat de problemen 
van technische en niet van politieke 
aard zijn. En technische problemen 
moet je kunnen oplossen, als je dat 
wilt. Maar nogmaals, ik ga ervan uit 
dat de wet in ieder geval per 1 
augustus 1986 ingevoerd zal kunnen 
worden. En dan is het mogelijk om 
langs wettelijk geregelde weg wat 
meer te doen in de sfeer van de eigen 
bijdragen, mits die eigen bijdragen 
terechtkomen in het communicerende 
vat waarin ook de rentedragende 
lening zich bevindt. 

De heer Konings (PvdA): Maar u laat 
de budgettaire neutraliteit los, dat is 
duidelijk. 

De heer Lansink (CDA): Die laat ik niet 
los! De minister heeft de budgettaire 
neutraliteit op dit moment ook als 
uitgangspunt genomen. Daar is 
gisteren nog een heel interessante 
discussie over gevoerd. Daar is de 
heer Konings weliswaar niet bij 
geweest... 

De heer Konings (PvdA): Maar ik heb 
wel gelezen, wat er gezegd is. Het 
punt is, dat met budgettaire neutraliteit 
geen bedrag van 140 miljoen gedekt 
kan worden. En daar bent u nu wel 
mee bezig. 

De heer Lansink (CDA): Ik geef 
daarmee geen volledige dekking voor 
dat bedrag van 140 miljoen aan. Dat is 
toch duidelijk? 

De heer Konings (PvdA): Wat u er ook 
mee wilt dekken, het gaat altijd ten 
koste van de budgettaire neutraliteit. 

De heer Lansink (CDA): Ik verschil 
met u van oordeel, en ik heb ook 
uiteengezet, waarom. Gisteren is ook 
al uitvoerig aan de orde geweest dat 
er, als de eigen bijdrage wordt 
ondergebracht in een systematiek 
waarbij de terugbetaling op een 
bepaalde manier wordt geregeld en 
de leningen versneld worden afgelost 
- een suggestie die ook door de Partij 
van de Arbeid is gedaan - op korte 

termijn meer geld in omloop komt. En 
dan is het wel degelijk mogelijk om 
dekking te vinden. 

De heer Ernsting (CPN): De heer 
Lansink zei zoeven dat er ten aanzien 
van de verdere gang van zaken 
rondom de studiefinanciering slechts 
technische en geen politieke proble-
men over zijn gebleven. Nu heb ik 
gisteren zeer aandachtig naar zijn 
bijdrage aan het debat geluisterd, en 
die bevatte nogal wat politieke punten 
van kritiek, kanttekeningen en zelfs 
het dreigement om een en ander nog 
eens goed te bekijken als het voorstel 
concreet op tafel zou liggen. Moet ik 
nu uit zijn woorden opmaken dat dat 
gisteren gold en nu niet meer? 

De heer Lansink (CDA): U geeft een 
volstrekt vertekend beeld van wat ik 
gisteren heb gezegd. Dat is altijd de 
gemakkelijkste manierom iemand te 
bestrijden. 

De heer Ernsting (CPN): Ik heb uw 
bijdrage op z'n juiste waarde geschat. 

De heer Lansink (CDA): Ik heb gezegd 
dat er op het punt van de omslagpun-
ten het een en ander zou moeten 
worden gedaan om een rechtvaardig 
stelsel te vervaardigen. Dat kan dan 
leiden tot verlaging van de basisbeurs 
en tot verhoging van aanvullende 
financiering, een ander belastingsys-
teem, het verhogen van de 'bijdrage-
vrije' voet en dergelijke. 

De heer Ernsting (CPN): En dat zijn 
allemaal technische problemen? 

De heer Lansink (CDA): Neen, dat zijn 
problemen waarover de politiek moet 
oordelen. Maar de argumenten voor 
het pas per 1 augustus 1987 of 1988 
kunnen invoeren van de wet waren 
het rekenwerk en het maken van het 
wetsvoorstel. En dat bestrijd ik; ik 
vind dat de technische problemen 
tijdig moeten kunnen worden opge-
lost. En natuurlijk zijn wij gehouden, 
de politieke knelpunten tijdig weg te 
nemen. Ik heb gisteren gemerkt, dat 
er wellicht een groter draagvlak voor 
een oplossing is dan ik aanvankelijk 
dacht. 

De heer Konings (PvdA): Het gaat 
natuurlijk wel om zorgvuldige wetge-
ving! 

De heer Lansink (CDA): Natuurlijk, 
ook dat is gisteren gezegd. 

De heer Konings (PvdA): Ik stel toch 
vast dat u het principe van budgettaire 
neutraliteit laat varen. Wij hebben wel 
suggesties gedaan, maar die lieten dit 
principe steeds onaangetast. De 
middelen die met onze voorstellen 

Tweede Kamer 
4 december 1984 Onderwijs en Wetenschappen 2079 



Lansink 

vrijkwamen, zouden in het stelsel 
terechtkomen. En dat geldt niet voor 
de voorstellen die u hebt gedaan. U 
gebruikt vrijkomende middelen om 
dat gat te dekken, dat is duidelijk. 

De heer Lansink (CDA): Ik raad u toch 
aan, nog eens goed te lezen wat er 
gisteren in tweede termijn is gezegd. 
Ik heb gesproken over de statische en 
dynamische kanten van budgettaire 
neutraliteit. Ik heb ook gezegd dat de 
bedragen bij verandering van studie-
duur en bij het oplossen van tal van 
onzekerheden zullen veranderen. Ik 
heb erbij gezegd dat het totale bedrag 
waarschijnlijk hoger zal uitvallen. De 
discussie werd versluierd en ze werd 
ook een beetje 'beroerd' afgerond 
doordat de heer Wallage plotseling 
het plan-Van Kemenade op tafel 
legde. Daardoor is wellicht de discussie 
van het punt van de budgettaire 
neutraliteit afgeraakt. 

De heer Konings (PvdA): Daar bent u 
vandaag mee bezig. Maar afgezien 
daarvan, er is een gat van 140 miljoen; 
die bezuiniging hebt u aanvaard. U 
doet echter geen enkel voorstel om bij 
deze begrotingsbehandeling in de 
dekking van dat bedrag te voorzien, 
terwijl nog voor het einde van het jaar 
over deze begroting gestemd zal 
worden. Doet u daar verder geen 
mededelingen meer over? 

Deh eer Lansink (CDA): Als u mij nu 
eventjes uit laat spreken, dan zult u 
horen hoe dat in z'n werk zal gaan. 

De heer Hermes (CDA): Er is deze 
week ook nog een mondeling overleg! 
De heer Lansink (CDA): Voorzitter! Ik 
heb een viertal mogelijkheden 
aangeduid: verhoging schoolgeld 
voor niet-leerplichtigen, vervroegde 
inning van oude en nieuwe schoolgel-
den, uitstel van investeringen, en 
verhoging van het collegegeld voor 
HBO en WO. Als men die verhogingen 
wil accepteren - wat niet gemakkelijk 
is - , dan is dat in elk geval wel 
structureel. 

De heer Konings (PvdA): Ik heb de 
amendementen nog niet gezien! 

De heer Lansink (CDA: Wacht u nu 
eventjes, mijnheer Konings; de 
beraadslaging is nog niet geëindigd. 
Ik wil u de amendementen trouwens 
straks wel even laten zien; wellicht 
wilt u ze mede-ondertekenen. 

Voorzitter! Eerst dan dit. Ik heb ook 
nog gezegd dat er wellicht enige 
ruimte zou kunnen zijn in de cursus-
gelden. Dat pakket, in totaal, is 
voldoende om het probleem voor 

1985 op te lossen. Ik erken - ik zeg dit 
met name aan het adres van de 
mensen die vinden datje hier eigenlijk 
alleen structureel zou moeten werken -
dat dit niet fraai is. Natuurlijk niet! 
Maar wij verkeren in een iets andere 
en iets moeilijker positie dan de heer 
Konings, die zijn fractievoorzitter 
rustig een motie kan laten indienen, 
die ook aanvaard is door de Kamer. 
Wij hebben daar ook de argumenten 
voor. Hij heeft echter een andere 
verantwoordelijkheid, daar waar het 
gaat om het vinden van dekking. 

Voorzitter! Ik heb de suggesties van 
mijn fractie nog niet in amendementen 
vertaald - de amendementen zijn 
althans nog niet ingediend - , omdat 
de bewindsman wellicht hetzij deze 
suggesties wi l overnemen, hetzij er 
een nadere kanttekening bij wil 
maken. Ik verzoek hem, daarbij wel te 
betrekken al hetgeen de Kamer en, 
niet op de laatste plaats, de CDA-fractie 
in de afgelopen jaren naar voren 
hebben gebracht over: a. de kwestie 
van het schoolgeld voor leerplichtigen; 

b. een rechtvaardige lastenverdeling; 
c. de studiefinanciering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu 
enkele opmerkingen maken over het 
HBO. Blijkens de mededeling van ook 
de HBO-Raad is een voortvarend 
begin gemaakt met de STC-operatie. 
De HBO-Raad is met de coördinatie 
van deze operatie belast. Het interim-
rapport over de operatie van schaal-
vergroting, taakverdeling en concen-
tratie voorde ongeveer400 HBO-instel-
lingen is gisteren uitgebracht. Een 
oordeel over de beleidsaanbevelingen 
is derhalve nog niet mogelijk, te meer 
niet daar het rapport pas later officieel 
aan de bewindslieden wordt aangebo-
den. 

Niettemin vraag ik de bewindsman 
om een oordeel over de voortgang 
van het werk. Ik vraag hem ook, zijn 
visie te geven op de kwestie van de 
identiteit van de instellingen die in 
een fusieproces betrokken zijn. Ik 
hoorde zojuist juichende beschou-
wingen over de geweldige schaalvergro-
ting. Nu, wij spreken elkaar over tien 
jaar nader, uiteraard elders. Ik zeg nu 
echter wel, dat het de vraag is, of dit de 
goede weg is. Ik wijs op problemen bij 
bij voorbeeld de regionalisering in 
Kennemerland en voorts wijs ik op 
Twente. 

Voorzitter! De recente behandeling 
van de Wet op het hoger beroeps-
onderwijs maakt een beschouwing 
over het wetgevend programma 
overbodig. Essentieel is wel de mede 
ter uitvoering van die wetgeving te 
hanteren bekostigingssystematiek. 

Het woord is nu echter eerst aan de 
instellingen, die onlangs de notitie 
'Naar een nieuw bekostigingssysteem 
voor het HBO' hebben ontvangen. De 
uitgangspunten van de notitie zijn 
voor de CDA-fractie aanvaardbaar, zij 
het dat ik een drietal kanttekeningen 
wil maken. 

In de eerste plaats betreft dit de 
vraag, of voor het HBO en het WO een 
zelfde bekostigingssystematiek moet 
worden gehanteerd. 

Mijn tweede kanttekening betreft de 
lineaire bekostiging, waardoor - als 
gevolg van basis- en overheadkosten -
de kleine instellingen worden bena-
deeld. 

In de derde plaats is er de kwestie 
van de differentiatie tussen verschillen-
de vormen van HBO, die in beginsel 
mogelijk moet zijn en blijven: tech-
nisch onderwijs is nu eenmaal anders 
dan sociaal onderwijs. 

Het hoger technisch onderwijs vergt 
trouwens ook bijzondere aandacht op 
grond van de doelstellingen van het 
overheidsbeleid: de versterking van 
de marktsector, innovatie, de speer-
puntindustrie, enz. Tegen die achter-
grond stel ik een voorzichtige vraag 
naar de flexibiliteit in de arbeidsvoor-
waarden. Ook daar ontstaat het 
probleem dat goede docenten soms 
niet te krijgen zijn of vertrekken, zoals 
dit ook in het wetenschappelijk 
onderwijs het geval is. 

Voorts vraag ik, of het mogelijk is 
om extra middelen te verschaffen 
- dit geldt voor de volgende begro-
ting - voor onderwijsextensivering, 
gedurende een aanloopperiode. Ook 
wijs ik op het probleem van de 
docent/studentratio. Ik erken dat daar 
nu geen financiële ruimte voor 
beschikbaar is, maar men zou ook 
daar kunnen kiezen voor enige 
flexibiliteit in de bekostiging. Verder 
vraag ik naar speciale prioriteit - de 
heer Hermes heeft er ook al op 
gewezen - voor het gebied van de 
informatica. Dit gebied is van uitermate 
groot belang voor de technische 
sector. Aanstaande maandag zal ik 
daar, in het kader van de UCV over 
het Informaticastimuleringsplan, op 
terugkomen. 

Voorzitter! Ik wil nu enkele opmer-
kingen maken over de Open Universi-
teit. Onlangs liet de Open Universiteit 
weten dat tot 1 maart 1985 alle 
cursussen zijn volgeboekt. De vraag 
naar opleidingsplaatsen overtreft alle 
verwachtingen. Dat is op zich een 
goede zaak: beter te veel belangstel-
ling dan te weinig. In elk geval is de 
aanvankelijk voorziene opnamecapaci-
teit te klein gebleken. Verruiming 
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daarvan is, gelet op de betekenis van 
deze, door iedereen gewilde instelling, 
gewenst. Ziet de bewindsman 
mogelijkheden, eventueel voor 1985 
maar in elk geval voor 1986 en de 
jaren daarna? 

Blijkens mededelingen van het 
college van bestuur van de Open 
Universiteit wordt er nog steeds een 
discussie gevoerd over de korting van 
7,8 min. in de onderwijsbegroting 
voor 1985. Dit verschil tussen de 
begrotingscijfers en de meerjarencij-
fers wordt verklaard via een overschot 
in 1984 en een overheveling naar het 
investeringsbudget. Dat laatste is een 
aflossing van een renteloze lening uit 
het PNL-fonds ten behoeve van de 
nieuwbouw. Dat is eigenlijk een 
technisch punt. 

Onderwijs en Wetenschappen 
houdt dit bedrag in en brengt het over 
naar de PNL-pot. Dat geldt dus niet 
voor het overschot van 1984, dat 
blijkens de Open Universiteit niet zal 
ontstaan. Er is dit jaar dus geen 
sprake van een overschot. De realiteit 
is dan een tekort voor 1985 van 6,7 
min. Kan de bewindsman een oplos-
sing bieden voor dit probleem of ziet 
hij samenhang met de invoering van 
de nota over het retributiebeleid? Zo 
ja, dan loopt hij daarmee opnieuw 
vooruit op de behandeling daarvan, 
die niet los kan worden gezien van de 
invoering van het nieuwe stelsel van 
studiefinanciering, hoewel ik dat 
woord bijna niet meer durf te noemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Evenals het 
HBO is ook het WO in 1983 en 1984 
meermalen onderwerp van beraad 
geweest. Ik doel op de TVC-operatie, 
een moeizaam maar toch op gang 
komend proces, de invoering van de 
Wet Twee-fasenstructuur en de 
behandeling van de nota-Beiaard, 
met als andere aandachtspunten de 
Beleidsnota Universitair Wetenschap-
pelijk Personeel - de BUWP-nota - de 
voorwaardelijke financiering en de 
lerarenopleidingen. Wat het laatste 
betreft, stel ik met voldoening vast, 
dat de minister heeft besloten de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
opleiding van eerste-graadsleraren 
binnen het kader van de TFS bij de 
instellingen voor wetenschappelijk 
onderwijs te laten. Dat was een van 
de harde vragen van het CDA bij de 
behandeling van de nota-Beiaard. 

Ik koppel daaraan de vraag wanneer 
en hoe de overige beleidsvoornemens 
uit die nota gestalte zullen krijgen. De 
tijd ontbreekt om opnieuw op de 
invulling van de twee-fasenstructuur 
in te gaan, maar wel wil ik nog eens 
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wijzen op de specifieke plaats - ook 
gelet op het overheidsbeleid - van de 
Technische Hogescholen, die natuur-
lijk de volgende eeuw moeten halen. 
De tijd ontbreekt ook om op enkele 
andere hoofdlijnen in te gaan, maar 
de ruimte daartoe zal ongetwijfeld 
ontstaan bij de behandeling van de 
WWO 1984 in januari van het volgende 
jaar en bij de bespreking van het 
Algemeen Financieel Schema 1986-
1989. Dat schema is overigens pas 26 
november bij de Kamer gearriveerd; 
wat later dan gebruikelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is nog 
te vroeg om een oordeel uit te 
spreken over het verloop van de 
TVC-operatie, maar wel is een relatie 
te leggen tot een andere operatie, de 
zogenaamde doelmatigheidsoperatie, 
die ook bij de behandeling van het 
Wetenschapsbudget voor 1985 aan de 
orde is gesteld. Zulke operaties zijn 
ongetwijfeld zinvol, maar als die 
operaties van tevoren onder druk 
worden gezet van een tevoren 
geformuleerde kwantitatief bepaalde 
bezuinigingsdoelstelling ontstaan 
problemen. Ter illustratie en adstructie 
wijs ik op het gevoerde beleid inzake 
het Institute of Social Studies in Den 
Haag. Ik vraag een nadere stellingname 
daarover en tegelijkertijd vraag ik de 
minister of hij, ook na hetgeen 
gisteren is opgemerkt, bereid is 
daaraan iets te doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Waarover 
zo langzamerhand wel een oordeel 
zou moeten kunnen worden uitgespro-
ken, is het beleid inzake de academi-
sche ziekenhuizen. Dat kan echter 
niet, omdat de projectorganisatie 
academische ziekenhuizen nog bij 
lange na niet gereed is met de 
werkzaamheden. Ik ben daarin 
teleurgesteld en ik neem aan, dat 
meer leden dat zijn, gelet op de 
discussies. Ik ding aan op spoed en ik 
verwijs naar hetgeen met de Kamer is 
overeengekomen. 

Andere, niet onbelangrijke aan-
dachtspunten in dit verband zijn de 
kwestie van de functiewaardering van 
de medisch specialisten en de kwestie 
van de honorariumregelingen. Die 
zaken moeten toch eindelijk eens 
worden geregeld. In dit verband wil ik 
wijzen op de mogelijkheid van extra 
arbeidsplaatsen aan de medische 
faculteiten, vooral in de academische 
ziekenhuizen, als een deel van de 
extra inkomsten wordt gestort in een 
fonds waaruit die plaatsen worden 
betaald. Ik wijs op de publicatie van 
LAMDOA, de Landelijke Actiegroep 
Medische Deeltijdopleiding en Arbeid. 

Onderwijs en Wetenschappen 

Dat is een belangrijke notitie, die de 
aandacht van de minister verdient. Is 
de minister bereid om op korte 
termijn een notitie te schrijven voor 
een mondeling overleg met de Kamer 
over dit punt? 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! In de tweede termijn van 
de behandeling van de begroting 
van VROM heeft de heer Wolters 
gezegd, dat de CDA-fractie nog eens 
wilde overwegen of zij wat wilde doen 
voor de inviduele huursubsidie voor 
studenten boven de 23 jaar. De motie 
van de PvdA en de PPR was toen net 
verworpen en daar had de heer 
Wolters toch enige spijt van. Hij heeft 
toen aangekondigd, dat binnen enkele 
dagen of binnen enkele weken het CDA 
mogelijk nieuwe voorstellen zou doen. 
De dagen zijn om en de weken zijn 
voorbij. Hebben wij op dit punt nog 
iets van de CDA-fractie te verwachten? 

De heer Lansink (CDA): Het standpunt 
van de fractie was toen en is nog 
steeds, dat voor de overgangstermijn 
een ruimte zou moeten worden 
gevonden in de begroting van VROM. 
Dat was de inzet van de discussie. De 
staatssecretaris heeft aangetoond dat 
dit niet kon en daarom hadden wij 
niet de vrijheid om voor de motie van 
de PvdA en de PPR te stemmen. 

De heer Lankhorst (PPR): Maar nadat 
de motie in stemming was gebracht 
en de CDA-fractie tegen had gestemd, 
heeft de heer Wolters in de tweede 
termijn van de behandeling van de 
begroting van VROM aangekondigd 
dat de CDA-fractie opnieuw zou 
bezien of zij met voorstellen zou 
komen. Uit uw antwoord begrijp ik nu 
dat er geen voorstellen komen en dat 
de heer Wolters dus zomaar een losse 
opmerking heeft gemaakt. 

De heer Lansink (CDA): Ik zal de 
Handelingen hierop nog eens even 
nalezen. Als de opmerking zo in 
tweede termijn is gemaakt, dan sloeg 
dat ook op de begrotingsbehandeling 
VROM en niet op die van Onderwijs 
en Wetenschappen. Binnen de fractie 
is de afspraak gemaakt: als er iets 
moet gebeuren voor het overgangs-
jaar, dan moet dat binnen de begroting 
van VROM gebeuren en niet binnen 
die van O&W. 

De heer Lankhorst (PPR): Dan moet u 
het echt even nalezen, want hij heeft 
uw naam er ook bij genoemd. 

De heer Lansink (CDA): Dan lees ik 
het zeker na. 
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Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! In de memorie van 
toelichting wordt uitvoerig ingegaan 
op hetgeen de overheid kan doen aan 
de kwaliteit van het onderwijs. Dat is 
een goede zaak, want op de kwaliteit 
komt het uiteindelijk aan. Uitvoerig 
gaat men in op de hiertoe te creëren 
voorwaarden. Wij zien opsommingen 
van nota's, wetsvoornemens, wetsont-
werpen, wetten en regelingen. De 
circulaires worden gelukkig overgesla-
gen. Instituties en inspecties passeren 
de revue, maar wat de kwaliteit bijna 
dagelijks aantast, mede als gevolg 
van de voorgenomen beleidsmaatre-
gelen, komt niet naar voren. Het 
onbehagen uit het werkveld davert je 
als volksvertegenwoordiger tegemoet. 
Elke dag overstromen de klachten 
onze bureaus. Een kleine bloemlezing: 

- Brieven van dolgedraaide 
schoolleiders en besturen door de 
'circulairediarree'. 

- Men vraagt zich af hoe het gaat 
met de experimenten op andere 
terreinen dan in het kader van het 
voortgezet basisonderwijs. 

- Men vraagt of de resultaten van 
ARVO II loodrecht staan op ARVO I, 
en zo ja, wat dat dan moet worden 

- Men vraagt hoe het moet met de 
invoering van de basisschool. 'Budget-
tair neutraal', zegt men, 'kan dat?' 
Nee, dat kan volstrekt niet, denk 
alleen maar eens aan de zorgbreedte. 
Als de invoering budgettair neutraal 
zou gebeuren, moeten wij ons 
afvragen hoe dan de reeds jarenlang 
te krappe budgetten van de kleuter-
scholen moeten worden gecompen-
seerd. 

Ik vervolg mijn bloemlezing: 
- Komen de geplande bedragen 

soms niet 20% te laag uit, om zelfs de 
zaak gaande te houden? 

- Wordt de grootste onderwijskun-
dige operatie tot de grootste bezuini-
gingsoperatie? 

- Onzekerheden over de rechtsposi-
ties worden gesignaleerd. 

- Hoge ziekteverzuimcijfers vooral 
in het voortgezet onderwijs worden 
gemeld. 

- Ook worden problemen rond de 
verhoging van de leerlingenschaal 
gemeld. 

- Er blijkt sprake te zijn van een te 
lage planning van de inventarisbudget-
ten. 

- De berichten luiden dat slecht 
geplande, overhaaste acties op 
informaticagebied tot een chaos 
leiden. 

- Er is wel met taakuren gestrooid, 
maar adequate computers zijn er niet. 

De taakuren zouden aan projecten 
moeten zijn gekoppeld. Het onderwijs-
kundig kader ontbreekt. 

- Met het informatica-onderwijs is 
men in feite te laat, zodat wij ons wat 
dit betreft in onderwijsland 'nog 
bevinden in het stenen tijdperk, met 
hier en daar een bronzen voorwerp, 
zo hoorde ik onlangs in eigen kring. 

Als hierbij nog de problemen van 
het 'dubbel pakken' van de leerkrach-
ten op financieel gebied komen, is het 
een wonder dat er nog van kwaliteit 
gesproken kan worden, maar soms 
kan dat gelukkig nog wel. De fractie 
van D'66 vindt dat de herbezetting bij 
arbeidstijdverkorting 100% zou 
moeten zijn in plaats van 87,5%, 
zowel met het oog op de werkgelegen-
heid, als met het oog op het voorkomen 
van overbelasting van leerkrachten. 
Verlofperiodes zoals door de NGL 
bepleit, zijn ook aantrekkelijk. 

Incentives op bezuinigingen zijn 
goed, maar nog veel beter is het om 
incentives te realiseren op onderwijs-
kundige basis, bij voorbeeld door 
middel van een premiebeleid op het 
realiseren van scholengemeenschap-
pen, samenwerkingsscholen en eigen 
initiatieven. Er moet meer sprake zijn 
van decentralisatie en niet alleen van 
grote landelijke projecten. Projecten 
vanuit de scholen zelf moeten bevor-
derd worden (bij voorbeeld ex artikel 
25 WVO) waarbij de kosten geput 
kunnen worden uit een landelijke pot 
voor acceptabele schoolprojecten. 
Naar onze mening kom je bij de juiste 
scholen voor projecten door vanuit 
het veld te werken. Op die manier 
ontstaat er een goede interactie 
tussen centraal en decentraal. 

Al mijn opmerkingen zijn eigenlijk 
in een paar korte vragen samen te 
vatten. Regering, wat doe je met de 
decentralisatie van het onderwijsbe-
leid? Hoe staat het met de bevordering 
van het onderzoek naar mogelijkheden 
en grenzen van de onderwijsdecentra-
lisatie? In dit kader zou ik de minister 
graag naar zijn opinie willen vragen 
over de conclusies uit de studie 
'Onderwijsbeleid en beleidsvrijheid,' 
uit de SVO-reeks van Mentingh. Wil 
de minister deze zaken bevorderen? Ik 
ben mij ervan bewust dat dit een 
uiterst tere kwestie is. 

In onze ogen kan ook nu, binnen de 
huidige kaders, veel aan kwaliteitsver-
betering gedaan worden. Zou bij 
voorbeeld de inspectie niet meer 
initiërend en stimulerend kunnen 
optreden bij de eerder genoemde 
schoolprojecten? Wat is de mening 
van de minister daarover? 

Wij zouden als onderdeel van de 
kwaliteitsverbetering graag zien dat 
de zorgverbreding in het voortgezet 
onderwijs meer aandacht kreeg. Wij 
hebben dat niet bij de prioriteiten 
gevonden. Dat is toch een groot 
manco in een tijd van drop-outs en 
randgroepjongeren. Pas dan zijn wij 
met de wezenlijke bestrijding van 
jeugdvandalisme doende en niet met 
symptoombestrijding. Wil de minister 
aangeven wat hem hierbij in concreto 
voor ogen staat? 

Wij zouden graag zien dat er meer 
ruimte komt voor het 'verlangde 
onderwijs' ook naar pedagogisch-di-
dactische richting. Reeds vaak hebben 
wij hiervoor gepleit. Wij deden dat 
niet uit de losse pols, maar op basis 
van onderzoek ter zake. Komt dit 
daadwerkelijk naar voren in de 
nieuwe planningwet? Wanneer 
kunnen wij deze verwachten? 

Ik wil nu iets zeggen over de positie 
van vrouwen in het onderwijs, niet 
zozeer als consument van onderwijs, 
maar als werkneemster in het onder-
wijs, hoewel ik gisteren bij de UCV 
over de studiefinanciering ernstig 
bezwaar heb aangetekend tegen de 
verlaging van de leeftijd op grond 
waarvan men voor studiefinanciering 
in aanmerking komt; juist die verlaging 
van 47 jaar naar 27 jaar dupeert 
vrouwen in ernstige mate. Mijn kritiek 
richt zich dus vooral op de positie van 
vrouwen als werkneemster in het 
onderwijs. Bij de lopende bezuinigin-
gen geraken vrouwen veel eerder dan 
mannen in een kwetsbare positie. Ik 
denk daarbij aan de integratie van 
kleuter- en basisonderwijs. Het doel 
daarvan was de overgang van kleuter-
naar lagere school soepel te laten 
verlopen. 

De 'waarden van het kleuteronder-
wijs' moesten doorwerken op de 
basisschool. Die waarden zijn vooral 
de ontwikkeling op emotioneel en 
sociaal gebied, aandacht voor muziek, 
creativiteit en expressie. Mijn fractie is 
zeer bevreesd dat deze waarden 
ondergesneeuwd raken bij de komen-
de integratie, al was het maar omdat 
juist deze waarden zo moeilijk 
duidelijk te omschrijven zijn in een 
leerplan. Bovendien zijn kleuterleid-
sters bij de integratiebesprekingen 
meestal getalsmatig in de minderheid. 
Zij kunnen hun standpunt daarom 
moeilijker voor het voetlicht brengen. 
De positie van de kleuterleidster blijft 
nog steeds ondergewaardeerd. 

Dit komt ook tot uiting bij de 
discussie over de vraag wie het hoofd 
moet zijn van de nieuwe basisschool. 
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In het gewoon lager onderwijs werken 
49% vrouwen en 52% mannen. Van 
de hoofden van scholen is echter 4% 
een vrouw tegen 96% een man. De 
fractie van D'66 is van mening dat 
juist om de inbreng van hoofden van 
kleuterscholen te kunnen garanderen, 
een meerhoofdige schoolleiding een 
oplossing zou zijn, temeer daar op die 
manier een verbetering kan worden 
gebracht in het nu te verwaarlozen 
aantal vrouwen in leidinggevende 
functies in het onderwijs. Denkt de 
minister overigens niet dat juist het 
onderwijzend personeel een voor-
beeldfunctie vervult bij het roldoorbre-
kend leren denken van leerlingen? 

Over de positie van vrouwen valt 
nog meer op te merken. De minister 
zal zich herinneren dat er inmiddels 
twee moties van mij over dit onder-
werp zijn aangenomen. De eerste 
motie betreft het ontslagbeleid voor 
het overheidspersoneel, waarbij 
vrouwen in middelbare en hogere 
functies moeten worden ontzien. Het 
ambtenarenreglement moet, zo 
nodig, worden aangepast. Minister 
Rietkerk heeft hierop indertijd positief 
gereageerd. Hij heeft advies gevraagd 
over een aantal wijzigingen van het 
Ambtenarenreglement aan de 
Emancipatieraad. 

Hoewel de Emancipatieraad verder 
wil gaan dan hij, ziet het er toch naar 
uit dat het Ambtenarenreglement 
(ARAR) zal worden gewijzigd. Ook 
minister Rietkerk was van mening dat 
als de thans gevolgde ontslagvolgorde 
wordt gehanteerd, vrouwen onevenre-
dig gedupeerd worden, omdat zij vaak 
later in dienst gekomen zijn dan 
mannen, vaker jonger zijn dan 35 jaar 
en het criterium van een ononderbro-
ken diensttijd niet kunnen waarmaken 
door zwangerschap of gezinsverplich-
tingen. Er is dus reden tot grote zorg 
over het aandeel van vrouwen bij 
ontslagen. 

De Ministervan Binnenlandse 
Zaken heeft de onderwijsregelingen 
buiten beschouwing gelaten omdat 
die buiten zijn competentie vallen. 
Hoe denkt deze minister zijn beleid op 
dat van Minister Rietkerk af te stern-
men? 

Er is ook een motie-Willems, die de 
motie-Groenman voor het onderwijs 
vertaalt. Naar aanleiding van de 
motie-Willems is een onderzoek 
gestart naar de gevolgen van de 
bezuinigingsmaatregelen in het 
onderwijs voor de werkgelegenheid 
van vooral vrouwen. Hoe staat het 
met dat onderzoek? Er is spoed 
geboden, want in de onderwijssector 

zijn ontslagen aan de orde van de 
dag. Voorkomen moet worden dat 
uitvoering van de motie-Groenman 
als mosterd na de maaltijd komt en 
dat het relatieve aandeel van vrouwen 
wel terugloopt. Zou het niet logisch 
zijn als richtlijnen uitgevaardigd 
worden voor de bevoegde autoriteiten 
in het onderwijs om de intentie van 
de motie-Groenman recht te doen? 

Mijn tweede motie betrof het 
personeelsbeleid bij het wetenschap-
pelijk onderwijs. Dat valt namelijk wel 
onder het Ambtenarenreglement. Het 
sociaal beleidskader, behorend bij de 
taakverdelingsoperatie zou aangevuld 
moeten worden met een passage 
over de motie-Groenman. Het enige 
dat deze minister heeft gedaan, is een 
passage over deze motie voor te 
leggen aan de instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs en de 
centrales van overheidspersoneel. 

Deze laatste hebben met de passage 
ingestemd, terwijl als ik goed ben 
ingelicht, tijdens een overleg van de 
portefeuillehouders personeelsbeleid 
van de instellingen deze afhoudend 
hebben gereageerd. Het argument 
was onder meer dat het ARAR 
daartoe geen ruimte bood en dat 
terwijl de motie-Groenman uitdrukke-
lijk wijziging van het ARAR beoogt en 
Minister Rietkerk daarop positief heeft 
gereageerd. Tot overmaat van ramp 
meldt de algemene maatregel van 
bestuur over de rechtspositieregeling 
bij de taakverdeling in net wetenschap-
pelijk onderwijs van 5 oktober niets 
over een specifiek ontslagbeleid voor 
vrouwen! 

Mijnheer de Voorzitter! Dit kan zo 
natuurlijk niet. De Kamer steunt met 
grote meerderheid de gedachte dat 
als vrouwen conform de motie-Kosto, 
die reeds aangenomen is, voorrang 
hebben bij aanstelling, gezien hun 
relatieve ondervertegenwoordiging in 
middelbare en hogere functies, zij ook 
om dezelfde reden ontzien moeten 
worden bij ontslagen, conform de 
motie-Groenman. 

Een speciale motie om deze 
gedachte te realiseren bij de taakver-
delingsoperatie wordt eveneens met 
grote meerderheid gesteund. En wat 
doet deze minister? Eigenlijk niets. In 
het gunstigste geval laat hij het 
oordeel over aan de colleges van 
bestuur en aan de betrokken perso-
neelsfunctionarissen van de instellin-
gen, die gewoon zeggen dat het niet 
kan. 

De minister heeft onvoldoende acht 
geslagen op de adviesaanvraag van 
Minister Rietkerk aan de ER en dat 
pleit niet voor de eenheid van het 

regeringsbeleid! Ik overweeg ernstig 
in tweede termijn een motie in te 
dienen om de minister met betrekking 
tot het WO weer in het goede spoor te 
krijgen zodat hij met betrekking tot 
het andere onderwijspersoneel 
richtlijnen zal uitvaardigen naarde 
verschillende instellingen van bevoegd 
gezag. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil voorts 
nog enkele opmerkingen maken over 
het wetenschappelijk onderwijs en 
met name over het onderwijs in de 
medische sector. Verschillende malen 
hebben wij onze zorg uitgesproken 
over de eerstelijnsaspecten van de 
opleiding tot basisarts en de opleiding 
tot huisarts. De motie-Mik op dit punt 
werd vorig jaar met grote steun 
aangenomen. Kan de minister 
aangeven hoe het hiermee staat? 

Verder vallen of staan de zaken 
rond de huisartsenopleiding en relatie 
onderwijs-volksgezondheid met het 
regeringsstandpunt ten aanzien van 
het AOG-rapport. Volgens de memorie 
van toelichting is dit rapport onlangs 
verschenen. Kan de minister mij 
zeggen hoe, waar en wanneer? Voor 
het geval het rapport nog niet is 
verschenen, vraag ik de minister 
wanneer het wel zal verschijnen. 

Hoe staat het overigens met de 
hartchirurgie en de interactie met de 
eerste lijn in Maastricht? 

Ook vraag ik de minister mij te 
informeren over de wijze waarop hij 
het aantal dierproeven bij de onder-
wijsinstellingen denkt terug te 
brengen tot het absoluut noodzakelijke 
aantal. Welke middelen kan hij 
beschikbaar stellen voor stimulering 
van alternatieven voor dierproeven? 
Welke voorwaarden kan hij stellen bij 
het subsidiebeleid? Is hij eventueel 
bereid op dit punt een notitie op te 
stellen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
kom ik te spreken over het probleem 
met betrekking tot het Technisch 
Instituut St. Jansberg te Maaseik in 
België, waar 150 Limburgse kinderen 
schoolgaan. De betreffende gezinnen 
zijn aangewezen op eventueel bij 
gunst te verstrekken leningen van 
provinciale fondsen, omdat de 
Centrale Directie Studiefinanciering te 
Groningen geen beurzen verstrekt. Is 
er voor die gezinnen echt geen 
oplossing te bedenken? 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! 'De neiging om over de 
muur naar de nabije toekomst te 
kijken, is niet sterk ontwikkeld'. Dit is 
een zin uit het interview met Voorzitter 
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Gevers van de HBO-raad, dat in het 
laatste nummer van het HBO-journaal 
is verschenen. En dat, terwijl het 
onderwijs per definitie toekomstge-
richt moet zijn. De vragen die zich dan 
aandienen zijn: hoe ziet die toekomst 
eruit en hoe moet het onderwijs 
daarop inspelen? Niemand weet dat 
precies. Visies, hoopvolle verwachtin-
gen en trends worden met de regel-
maat van de klok gepubliceerd. 

In Liberaal Reveil van juli/augustus 
van dit jaar, schetst dr. N. Dodde zijn 
visie op de toekomstige onderwijssi-
tuatie: 'De visie op de mens en zijn 
bestaan, in wat hij noemt de vierde 
beweging van de onderwijsvernieu-
wing, is die van een oriëntatie op een 
zinvol leven. Het gaat niet meer om 
een steeds hogere plaats op de 
maatschappelijke ladder, maar om 
een bestaan dat is gericht op verwer-
kelijking van wat als waardevol wordt 
ervaren. Van veel belang is de 
zogenaamde persoonsidentiteit 
binnen de maatschappelijke cultuur... 
Het schoolsysteem dient een onder-
wijsleerproces mogelijk te maken dat 
mensbevorderend is, dat het persoon 
zijn en het persoon worden van de 
leerling bevordert'. 

Dodde meent, dat dit zich vanuit de 
jaren zestig presenterende antropolo-
gische uitgangspunt de grondslag 
moet zijn voor het toekomstige 
onderwijs. 

Elseviers Magazine van verleden 
week, zet daar deze ontwikkeling 
tegenover: 'In tegenstelling tot 
onderwijsnota's van nog maar enkele 
jaren geleden, waarin gelijke kansen 
en zelfontplooiing centraal stonden, is 
de thematiek omgeslagen naar 
onderwerpen als jeugdwerkloosheid, 
aansluiting onderwijs op de arbeids-
markt, het inspelen van onderwijs op 
een voortschrijdende technologie en 
rendement en financiering van het 
onderwijs'. 

Het bureau McKinsey concludeert in 
het rapport 'Innoverend onderwijs in 
een veranderende maatschappij', dat 
het Nederlandse onderwijs ondoelma-
tig is, veel te weinig beroepsgericht is, 
niet inspeelt op de technologische 
ontwikkelingen van vandaag en 
morgen, dat het rendement te laag is, 
de financiering voor een groot deel 
geldverspilling oplevert, veel te veel 
studenten een opleiding kiezen die tot 
werkloosheid leidt en niet in een 
beroep terechtkomen waarvoor zij zijn 
opgeleid en dat aan de vraag naar 
bedrijfskundigen en hooggekwalifi-
ceerden maar voor een derde wordt 
voldaan. 

Aan de hand van Amerikaanse 
onderzoekingen zegt men vervolgens 
dat het aandeel van de industriële 
sector in de totale werkgelegenheid in 
hoog-geïndustrialiseerde landen zal 
dalen van 30% a 40% nu tot 15% a 
20% in het jaar 2000. De resterende 
75% a 80% van de beroepsbevolking 
moet werk vinden in de dienstensector, 
uiteenvallend in twee duidelijk te 
onderscheiden segmenten, traditione-
le diensten en informaticadiensten, 
handenarbeid tegenover hersenar-
beid. 

Zowel de aangekondigde beleidsno-
titie over het lyceum als de versterking 
van het beroepsonderwijs kunnen 
bijdragen aan het vinden van oplossin-
gen. Over het beroepsonderwijs 
spreken wij in februari. Met onze 
waardering voor het uitbrengen van 
de concept-nota Inventarissen en de 
resultaten van het open overleg-Wag-
ner, moet opgemerkt worden dat het 
beroepsonderwijs er in de memorie 
van toelichting wat mager afkomt. 
Teleurgesteld is de VVD-fractie over 
het niet-nakomen van de verleden 
jaar door de staatssecretaris gedane 
toezegging om met een totaal-inven-
tarisatie te komen van knelpunten, 
verlangens en beleidsvoornemens op 
het gebied van het beroepsonderwijs. 
Antwoorden op vragen kunnen die 
teleurstelling niet verbergen. 

McKinsey concludeert voorts dat 
vooral ons hoger onderwijs nog veel 
aan rendementsverbetering moet 
doen, hetgeen sterk kostenbesparend 
kan werken. Een zich versterkend en 
vernieuwend hoger beroepsonderwijs 
kan daartoe bijdragen, het weten-
schappelijk onderwijs evenzeer. De 
VVD-fractie heeft in dit verband grote 
zorg over de invulling die de minister 
denkt te geven aan de tweede fase 
van het wetenschappelijk onderwijs. 

De kwaliteitsvraag vanuit de 
samenleving moet beantwoord 
worden door een goede invulling van 
de tweede fase, waarin de allerbesten 
zich kunnen bekwamen. Geeft de 
minister hieraan geen gevolg, dan 
onderschat hij naar onze opvatting 
zijn verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van wetenschap en 
technologie en de rol die ons land 
daarin moet spelen. Recente signalen 
uit het bedrijfsleven, waarbij men 
vraagt om goed opgeleide specifieke 
deskundigen, spreken duidelijke taal. 

Wil de minister op de door mij 
gemaakte opmerkingen en vooral op 
de conclusies van het rapport van 
McKinsey reageren, vooral als het 
gaat om verwachte verschuivingen in 
de vraag naar werkgelegenheid en het 
daarop afgestemde onderwijsaanbod? 

Leiden de conclusies van het rapport 
niet tot de noodzaak om snel doelge-
richte, aanvullende studies te laten 
verrichten? 

In het zich vernieuwende en 
versterkende hoger beroepsonderwijs 
staat op dit moment de STC-operatie 
centraal. Ik stel de minister in dit 
verband drie vragen. 

Wat gaat hij doen met de publikatie 
van de HBO-raad over het verloop van 
dit proces en hoe kijkt hij aan tegen 
de huidige ontwikkelingen? 

Wanneer komt de definitieve notitie 
over het beheer en bestuur van 
HBO-instellingen? 

Hoe wil de minister voorzien in 
voldoende administratieve 'bestaffing' 
van de instellingen om de STC-operatie 
te kunnen verwerken? 

Een apart punt van discussie vormt 
de identiteit van het hoger beroeps-
onderwijs. De Voorzitter van het 
college van bestuur van de Nijmeegse 
universiteit, de CDA'er Van Lieshout, 
zei onlangs in het HBO-journaal: 

'Met name voor harde opleidingen 
vind ik op basis van mijn ervaringen 
met de onderwijspraktijk een katholiek 
keurmerk onzin.' 

Juist met het oog op de weg naar 
een samenhangend stelsel van hoger 
onderwijs, zal die identiteitsvraag 
meer en meer ter discussie komen te 
staan. Is de minister tot zo'n discussie 
bereid? Het STC-proces is in volle 
gang. Tegen de achtergrond daarvan 
heeft mijn fractie bezwaren tegen 
opneming in het plan van scholen van 
nieuwe HBO-vestigingen, niet als 
uitvloeisel van het STC-proces, maar 
wel op dit moment. 

Een wezenlijke bijdrage aan een 
vernieuwend hoger onderwijs kan ook 
geleverd worden door de pas gestarte 
Open universiteit. Tijdens de behande-
ling van de Wet op de Open universiteit 
in deze Kamer heeft de minister de 
toezegging gedaan, dat niet aan het 
uitgavenpatroon van de Open univer-
siteit, zoals dat in april 1983 in de toen 
vastgestelde meerjarencijfers was 
begroot, zou worden getornd. Uit de 
begroting blijkt nu, dat aan die 
toezegging geen gevolg is gegeven 
en dat er op het budget van de Open 
universiteit is gekort. Wij menen dat 
de toezegging gestand moet worden 
gedaan en dat de minister met 
voorstellen daartoe moet komen. 

Ik keer terug tot mijn uitgangspunt: 
wat moet ons onderwijs met het oog 
op de toekomst doen? Enerzijds is 
daar Dodde met zijn visie op onderwijs 
vanuit een naar binnen gerichte 
individualistische kijk op mens en 
samenleving. Anderzijds is er de 
realiteit van de jaren tachtig met zijn 
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nadruk op de economische ontwikke-
ling en de rol die de mens ook als 
individu daarin kan en moet spelen. 
Het zoeken naar een synthese tussen 
die twee wegen schept verwarring en 
onrust, met name nu dit gepaard 
moet gaan met omvangrijke bezuini-
gingen die op zich zelf al tot aanpas-
singen nopen. Ik kom daarop nog 
terug. 

Bij het zoeken naar het evenwicht 
tussen behoud van de verworvenhe-
den van de jaren zestig en het aanpas-
singsproces op grond van de realiteit 
van de jaren tachtig en met het oog 
gericht op de toekomst staat en blijft 
voor de VVD centraal staan het kind 
en zijn of haar ontwikkeling, leder 
kind, ieder mens is uniek en heeft 
recht op een eigen ontwikkeling. 
Daarbij dienen minder begaafden 
extra steun en hoog begaafden ruim 
baan te krijgen. Het onderwijs zal 
daarbij ruimte moeten bieden voor de 
ontwikkeling van cognitieve, sociale, 
creatieve en emotionele aspecten; 
daarover geen misverstand. 

Los van de overweging dat de 
grenzen daarbij voor ieder kind 
verschillend liggen en afgezien van 
het feit dat de ontwikkeling van de 
samenleving het onderwijs plaatst 
voor de opgave dat ieder kind meer 
moet worden meegegeven dan 
vroeger, komt er een moment dat in 
het onderwijs niet primair de ontwik-
keling van het kind normatief kan zijn, 
maar wel de eisen die vanuit de 
samenleving aan hetonderwijsprodukt 
worden gesteld. Dat is cruciaal. Soms 
gaan beide samen, soms lopen die 
uiteen. 

De vraag waar dat omslagmoment 
moet komen te liggen, kan niet vanuit 
de onderwijsstructuur worden 
opgelost, maar is veeleer een vraag 
van onderwijsinhoud en het verschil 
in ontwikkeling van ieder kind op 
wellicht één en dezelfde leeftijd. De 
vraag waar dat omslagmoment moet 
liggen, is de kern van de verdeeldheid 
in de Nederlandse onderwijspolitiek. 

Die duurt nu al jaren en concentreert 
zich rond de vraag van de inrichting 
van het voortgezet onderwijs. De 
VVD-fractie zal, ook al zal zij zich 
loyaal houden aan het regeerakkoord, 
ook in de toekomst op principiële 
gronden blijven vasthouden aan een 
systeem waarin de keuzevrijheid van 
ouders en individuele ontwikkelings-
mogelijkheden van leerlingen voorop 
staan. 

De minister-president antwoordde 
in de Eerste Kamer tijdens de algemene 
beschouwingen niet op de opmerkin-

gen van de heer Zoutendijk, toen die 
zei: 'Goed geluisterd hebbend, weer 
naar de heer Christiaanse, constateer 
ik dat in deze Kamer onvoldoende 
politieke steun is voor een midden-
school, ook als deze VBAO gaat 
worden. Ik meen dat de experimenten 
in dat licht moeten worden bezien'. Ik 
weet niet of het zwijgen van de 
minister-president betekent dat de 
regering die uitlating als een politiek 
feit heeft geaccepteerd. Mijn fractie 
wacht de nadere stappen van de 
regering af. 

Onderwijsvernieuwing is niet alleen 
een kwestie van politieke wenselijkheid 
of niet. Onderwijsvernieuwing is ook 
geen kwestie van ambtelijke nota's of 
circulaires. Wat dat betreft, geschiedt 
er veel meer onderwijsvernieuwing 
en -verbetering in de scholen, toege-
spitst op het individuele kind, waar-
van nota's en circulaires niet reppen. 
Onderwijsvernieuwing - meer 
algemeen de kwaliteit van het onder-
wijs - is veel meer afhankelijk van de 
vraag of wij in staat en bereid zijn, de 
onderwijsgevenden het benodigde 
instrumentarium in handen te geven 
om die vernieuwing concreet gestalte 
te geven. 

Vernieuwing in de scholen. Wat 
hoor je echter in de scholen? Er heerst 
onrust. Naast afwijzing is er ook 
begrip voor de noodzaak van de 
bezuinigingen. De bezuinigingen 
hebben echter ontegenzeglijk taakver-
zwaring tot gevolg gehad. Is hun 
normale taak zwaarder geworden, 
daar bovenop wordt van de onderwijs-
gevenden verlangd op vele fronten 
vernieuwingen door te voeren, al dan 
niet op basis van wetgeving. De op 
zich zelf lofwaardige pogingen van de 
minister om zoveel mogelijk werkge-
legenheid te behouden, hebben 
geleid tot de situatie dat globaal zo'n 
zeven verschillende categorieën 
onderwijspersoneel in de scholen 
werkzaam zijn. Dit legt een enorme 
druk op de schoolorganisatie. De 
circulairestroom gaat onverminderd 
voort. Het ziekteverzuim binnen het 
onderwijs, met name in de AVO-sector, 
neemt toe, terwijl overige sectoren in 
de samenleving een daling te zien 
geven. 

Het NGL-rapport concludeert dat 
nog maar zeer weinig onderwijsgeven-
den na hun 50ste normaal en volledig 
werkzaam zijn als gevolg van ziekte-
verlof voor een deel van de betrekking 
op medisch advies, langdurige ziekte, 
invaliditeit enzovoort. Het is daarom 
dringend nodig onderzoek te doen 
naar en verbetering te brengen in de 
arbeidsomstandigheden van het 

onderwijzend personeel en preventie 
van verzuim en invalidering te 
voorkomen. Dit is te meer nodig nu 
de structurele afname van werkgele-
genheid gevaren van vergrijzing en 
immobiliteit tot gevolg heeft. De 
minister nodig ik uit in dit debat aan 
te geven hoe hij aankijkt tegen die 
ontwikkeling en welke maatregelen hij 
wil nemen. 

Bij afnemende middelen en noodza-
kelijke aanpassingen moet het 
aspiratieniveau omlaag. Wij moeten 
grenzen stellen aan wat aan vernieu-
wing van bovenaf gevraagd kan 
worden. Dat is geen kritiek op de op 
vele fronten nodige vernieuwing op 
zich zelf, maar wel op het tempo 
waarin dit moet gebeuren. Passen wi j 
dit tempo niet aan, dan dreigt ver-
vreemding tussen overheid en veld, 
hetgeen voor geen van beide goed is. 
In dit verband moet ons van het hart 
dat de wijze waarop aan het definitieve 
evaluatierapport over de effecten van 
in 1983 getroffen bezuinigingen vorm 
is gegeven, wat kil bij ons is overge-
komen. 

Het hoge tempo waarin moet 
worden gewerkt en waaruit de op zich 
zelf te waarderen daadkracht van de 
bewindslieden blijkt, is ook merkbaar 
in de Kamer. Streefdata kunnen veelal 
niet worden gehaald door te late 
indiening van voorstellen en mede 
door de lange en omslachtige advies-
procedures met alle risico's van 
onzorgvuldigheid van dien, omdat 
wetsvoorstellen dan te snel moeten 
worden behandeld. Bovendien neemt 
de neiging toe om op wetgeving 
vooruitte lopen. Ik noem als voorbeeld 
de HEF-operatie en het onderwijsvoor-
rangsbeleid. Mijn fractie wil de 
toezegging van de regering dat dit 
niet meer gebeurt. 

De heer Konings (PvdA): Hoe moet 
het dan met de circulaire over de 
experimenten VBaO? Daarin wordt op 
een tweetal punten vooruitgelopen op 
wetgeving die er nog niet is. Ik begrijp 
dat hij dit afwijst. 

De heer Franssen (VVD): Ik wijs dat af. 
Ik ben benieuwd wat voor reactie de 
minister daarop heeft. Ik wil niet dat 
op wetgeving vooruit wordt gelopen. 

De heer Konings (PvdA): Dat is heel 
duidelijk. Betekent dit dat u vindt dat 
die circulaire teruggenomen moet 
worden en dat er een andere moet 
komen, waarin de vigerende wetge-
ving gesteld wordt? 

De heer Franssen (VVD): Wij discus-
sieren nog de hele week over de 
begroting. Wij wachten mede op 
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grond van uw en mijn vragen de 
antwoorden van de minister af. 

Mijnheer de Voorzitter! De proble-
matiek van de taakverzwaring heeft 
nog een tweetal andere aspecten, 
namelijk de werkgelegenheidssituatie 
en de opleidingen. De minister 
verdient nadrukkelijk waardering voor 
de intenties waarmee hij, zij het veelal 
tijdelijk, werkgelegenheid in het 
onderwijs heeft proberen te behouden, 
ondanks de problemen die dit school-
organisatorisch tot gevolg heeft 
gehad. 

Het kamerlid Deetman zei op 25 
februari 1981 tegen oud-minister Pais: 
'Ook is de minister erin geslaagd het 
aantal arbeidsplaatsen in het onderwijs 
te vergroten, maar een meerjarenaan-
pak van de werkloosheid in het 
onderwijs is er nog niet.' De Minister 
Deetman is daar ook nog niet in 
geslaagd, al teken ik hier dadelijk bij 
aan dat de omstandigheden er ook 
niet eenvoudiger op zijn geworden. 
Daarom sporen wij de minister aan 
zich hiermee in de komende tijd 
nadrukkelijk bezig te houden en zo 
mogelijk voor de zomer een meerjaren-
aanpak van de werkloosheid te 
presenteren. 

Daarbij kunnen ook de mogelijkhe-
den van educatief verlof - zie het 
gisteren door het NGL gepubliceerde 
rapport - en de in- en uitstroomcapa-
citeit van de opleidingen niet onbe-
sproken blijven. Wil in de toekomst 
sprake zijn van een evenwichtige 
werkgelegenheidssituatie, dan zal 
ervoor moeten worden gezorgd dat 
de instroom gelijke tred houdt met de 
toekomstige vraag. De exorbitant lage 
instroomcijfers voor de PABO dit jaar 
moeten ook de minister zorgen haren. 
Hoe vreemd ook tegen de achtergrond 
van de omvangrijke werkloosheid in 
het onderwijs, noopt ook deze situatie 
tot actie. 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet, 
zo vernamen wij uit de krant, overeen-
stemming bereikt over de uitwerking 
van het ambtenarenakkoord. Het 
herbezettingspercentage voor Onder-
wijs en Wetenschappen zou bepaald 
zijn op 87,5. Staatssecretaris Van 
Leijenhorst deelde zaterdag in de 
Rooie Haan mee dat dit 100% betekent 
voor de situatie binnen de school. Wil 
de minister in zijn antwoord volledige 
opening van zaken geven, met name 
inzake de verhouding 87,5% tegen 
40% inzake de departementen in enge 
zin? Wat is het effect als de herbezet-
ting op het departement nul zou 
bedragen? Naar ons oordeel moet al 
het mogelijke worden gedaan om 

verdere taakverzwaring binnen de 
school te voorkomen. 

Vorig jaar hebben de bewindslieden 
aangekondigd bij bezuinigingen 
verder arbeidsplaatsenverlies te 
willen vermijden. De maatregelen om 
de bekostiging van huishoudsters in 
het LHNO af te schaffen en de zoge-
naamde reislessen te beperken, 
passen niet in dat streven. Wij doen 
een dringend beroep op de regering, 
deze relatief kleine bezuiniging met 
een naar verhouding groot werkgele-
genheidseffect elders te zoeken. 

Gegevens over taakverzwaring, 
ziekteverzuim en invalideringsfrequen-
tie kunnen gauw een eigen leven 
gaan leiden. Zij zeggen niet alleen iets 
over de positie van onderwijsgeven-
den, maar ook over toekomstmogelijk-
heden van kinderen. De kwaliteit van 
het onderwijs heeft alles te maken 
met de kwaliteit van de man of vrouw 
voor de klas en dus met de kwaliteit 
van de opleiding. Opvangen van 
taakverzwaring, werken aan onderwijs-
vernieuwing, voorkomen van ziekte-
verzuim en invaliditeit hebben dus te 
maken met de zorg voor een goede 
toerusting van onderwijsgevenden. 
Dat gebeurt naar onze smaak niet 
voldoende. De VVD-fractie heeft er bij 
herhaling op gewezen. 

Hoewel het onderwijsverslag op het 
punt van de opleidingen weinig 
handvatten biedt, blijkt uit de antwoor-
den op gestelde vragen dat er voldoen-
de materiaal voor handen is om een 
grondige analyse te maken van de 
kwaliteit van de initiële opleiding, de 
bij- en nascholing. Dat moet dan ook 
gebeuren. Ik leg namens mijn fractie 
de nadrukkelijke wens op tafel, hier 
nu met spoed aan te werken en met 
concrete beleidsaanbevelingen te 
komen. Behoeften uit het veld kunnen 
geen absolute norm zijn. Het is de 
overheid, die op grond van de 
verantwoordelijkheid voor de deugde-
lijkheid van het onderwijs, duidelijke 
eisen moet stellen Dat betekent ook 
periodieke nascholing. 

De opleidingen als een knelpunt 
signalerend, is de overstap naar het 
knelpuntenbeleid in het voortgezet 
onderwijs snel gemaakt. Regelmatig 
vernemen wij op zich zelf goede 
intenties van de staatssecretaris. 1985 
moet het jaar worden waarin ons vele 
plannen zullen bereiken. Wij dringen 
nadrukkelijk aan op een samenhan-
gend kader waarin een en ander 
wordt gepresenteerd, opdat het 
knelpuntenbeleid een herkenbaar deel 
van het beleid wordt. Wij nodigen de 
staatssecretaris uit, die samenhang 
hier uiteen te zetten, met name 

gericht op betere doorstromings- en 
aansluitingsmogelijkheden, betere 
keuzebegeleiding en flexibilisering en 
profilering van eindexamens. 

Met name binnen het voortgezet 
onderwijs blijven de lesuitval en het 
schoolverzuim terugkerende proble-
men. Wij verwachten van de staatsse-
cretaris op korte termijn duidelijke en 
concrete stappen op dit punt. 

Met instemming hebben wij de 
vrijdag jongstleden gepresenteerde 
nota over de versterking van het 
schoolmanagement begroet. Bij 
eerste lezing ontstaat de indruk dat 
met name het analytische deel niet 
uitmunt door diepgravendheid. 
Onbesproken blijft de vraag wat aan 
behoeften uit de scholen zelf komt, 
terwijl daar de werkelijke knelpunten 
liggen. Bij de discussie over de nota 
komen wij daar nader op terug. Wel 
vraag ik wat de inspectie aan de 
totstandkoming van deze nota heeft 
bijgedragen en hoe die nota moet 
worden gezien in het licht van het 
defintieve resultaat van het HOS-over-
leg. 

Staatssecretaris Van Leijenhorst 
nudigen wij uit, nader overleg te 
voeren met de schippersinternaten en 
de Kamer de resultaten daarvan te 
melden. 

De minister wil de onderwijsgeschie-
denis ingaan als een deugdelijk 

• financier. Wij willen dit niet belemme-
ren. Daarbij gaat het niet alleen om de 
vraag op welke wijze de regering 
invulling denkt te geven aan de 
onderwijsvoorzieningen maar ook om 
de financiering ervan en de beheersing 
van de uitgaven. Het valt dan op dat 
er in de afgelopen jaren aanzienlijke 
begrotingsoverschrijdingen hebben 
plaatsgehad. Als ik goed ben geïnfor-
meerd, voor 1983 met zo'n f3 miljard. 
Kan de minister informatie verschaffen 
over het verloop van de rekening voor 
1984? 

Minister Deetman: Over welke 
begroting spreekt u in verband met 
dat fabelachtige bedrag? 

De heer Franssen (VVD): Over de 
begroting 1983. 

Minister Deetman: De begroting van 
Onderwijs en Wetenschappen: f 3 
miljard? Ik weet niet waar u op doelt. 

De heer Franssen (VVD): Wij zullen 
uw antwoord vernemen. Om een 
goed inzicht te krijgen, willen wij 
graag een verbijzondering naar de 
overbesteding. 

Ik leg de minister tevens de vraag 
voor of in het kader van de beheersing 
van de uitgaven niet veel meer een 

Tweede Kamer 
4 december 1984 Onderwijs en Wetenschappen 2086 



Franssen 

taakstellend budget moet worden 
aangenomen. 

Binnen de nu voorgestelde begro-
ting vormt het bedrag van 140 min. 
een welhaast magisch getal. Zowel 
om principiële redenen, als uit een 
oogpunt van lastenverzwaring. Voor 
met name de middengroepen heeft 
de VVD-fractie het voorgestelde 
schoolgeld voor leerplichtigen afgewe-
zen. Elders binnen de begroting 
dekking tot ditzelfde bedrag te vinden, 
is problematisch uit een oogpunt van 
onderwijs kwaliteit, toegankelijkheid 
van het onderwijs en werkgelegenheid. 
De VVD-fractie heeft bij eerdere 
begrotingen eigen ideeën aangedra-
gen, die echter in deze Kamer geen 
steun kunnen krijgen. 

Het overnemen van het door de 
regering aangereikte alternatief van 
de voorstellen in de retributienota 
roept bezwaren op. Verhoging van 
collegegelden voor WO en HBO, 
zolang het aangekondigde nieuwe 
stelsel van studiefinanciering nog niet 
operationeel is, stuit bij ons op 
problemen. Het desalniettemin 
verhogen van de schoolgelden voor 
niet-leerplichtigen roept het risico op 
van onevenwichtige verhoudingen in 
het totaal van de eigen bijdragen voor 
het onderwijs. Is een verhoging van 
de eigen bijdragen onontkoombaar, 
dan stellen wij daarbij de volgende 
voorwaarden: 

1. Er dient sprake te zijn van 
geleidelijkheid uit een oogpunt van 
grenzen aan lastenverzwaring. 

2. De middengroepen dienen 
ontzien te worden. 

3. In het kader van de na te streven 
ouder-onafhankelijkheid, zouden niet 
de ouders van nu, maar de afgestu-
deerden van later met de retributie 
worden geconfronteerd. Daarom 
menen wij dat er faciliteiten moeten 
worden gecreëerd om rentedragende 
leningen te sluiten ter betaling van de 
retributies. Binnen dat kader zal de 
VVD-fractie aanstaande donderdag 
haar bijdrage leveren in het mondeling 
overleg over het retributiebeleid. 

De heer Konings (PvdA): Ik wil de 
heer Franssen het volgende citaat 
voorleggen: 

'De schoolgeldheffing wijst de VVD 
af. Ik stel daarbij voor alle duidelijkheid 
nog eens vast dat het voorstel niets te 
maken heeft met een ombuiging, 
maar alles met de lastenverzwaring 
voor de burger.' 

Dit betekent dat het argument 
waarmee uw fractievoorzitter de heer 
Nijpels bij de algemene beschouwin-

gen de schoolgeldheffing voor 
leerplichtigen afwijst, ook van toepas-
sing is op alle lastenverzwaringen 
voor de burger. Zo staat het hier. 
Stapt u daar nu vanaf? 

De heer Franssen (VVD): De heer 
Konings heeft één zo'n geel boekje bij 
zich. Er zijn er echter vele in de reeks. 
Ik wijs hem er alleen maar op dat hij 
ook de Handelingen van de algemene 

- beschouwingen van verleden jaar 
erbij moet halen. Toen is er een 
tweeledige argumentatie gegeven, 
namelijk de lastenverzwaring -
daarvoor heb ik een aantal voorwaar-
den geformuleerd - en principiële 
redenen. Beide zijn op dit moment 
onverkort van kracht. 

De heer Konings (PvdA): De lastenver-
zwaring, zoals die hier is genoemd, 
blijft dus onverkort van kracht. De 
suggestie die u doet voor de dekking 
van de 140 min. gaan in de richting 
van een lastenverzwaring. 

De heer Franssen (VVD): Er is door 
ons een principieel bezwaar geuit, 
verleden jaar en ook dit jaar, tegen de 
schoolgeldheffing voor leerplichtige 
kinderen. Voor niet-leerplichtige 
kinderen hebben wij eerder in deze 
Kamer als uitvloeisel van de begroting 
voor 1983, een wetsvoorstel aanvaard. 
Mocht het toch nodig zijn om dekking 
te vinden - het verschil tussen uw en 
onze verantwoordelijkheid - dan 
hebben wij uit een oogpunt van 
lastenverzwaring een aantal voorwaar-
den geformuleerd. 

De heer Konings (PvdA): Daarmee 
neemt u dus afstand van de uitspraken 
die uw fractievoorzitter bij de algeme-
ne beschouwingen heeft gedaan. Hij 
verzette zich tegen iedere lastenver-
zwaring. 

De heer Franssen (VVD): U hoeft geen 
poging te ondernemen om te stoken 
in de VVD-kring. Dat is niet nodig. 

Mijnheer de Voorzitter! Goed 
onderwijs vandaag legt de basis voor 
de kwaliteit van de samenleving van 
morgen. Morgen is anders dan 
vandaag. Er is een duidelijke tendens 
tot individualisering en meer plurifor-
miteit. Economische, technologische 
en maatschappelijke ontwikkelingen 
gaan snel en vragen om een samen-
hangende aanpak. Daarbij zijn er 
grenzen aan wat de overheid kan 
doen. Daarom is individuele ontplooi-
ing, spreiding van verantwoordelijk-
heid, deregulering en decentralisatie 
nodig. 

Wij houden de minister aan een 
goede uitvoering van een verleden 
jaar aangenomen motie om te komen 

tot deregulering, meer vrijheid voor 
de scholen en personeelsvermindering 
op het departement. Waar de overheid 
regelend terugtreedt, is de controle 
op de kwaliteit van het onderwijs door 
het stellen van eindtermen en een 
goed toegeruste inspectie nodig. 
Allereerst zijn echter goed toegeruste 
onderwijsgevenden nodig. De kansen 
van kinderen liggen voor een belang-
rijk deel opgesloten in de mate van 
hun deskundigheid. Vandaar onze 
herhaalde oproep op dit punt. 

Robert Long geeft één van zijn 
meest recente liedjes de titel mee: 
'Heeft een kind nog wel een toekomst?' 
Die toekomst is er, hoe ongewis ook. 

Liberalen worden daardoor geprik-
keld. Zij houden niet van gebaande 
wegen. Zij willen uitdaging. Daarom 
willen wij meewerken aan een 
onderwijsbeleid dat wegen aangeeft 
naar de toekomst en mensen toerust 
tot weerbaarheid, ongeacht sociale 
herkomst, ras, geloof of sekse. Wijlen 
professor Oud zei: 'De velden staan 
wit om te oogsten'. Daarom zeg ik tot 
slot tot de bewindslieden: Haal 
binnen de oogst en doe wat nodig is. 

De heer Niessen (PvdA): Heeft 
professor Oud soms de Bijbel geschre-
ven? 

De heer Franssen (VVD): Die zal hij 
veelvuldig gelezen hebben, zo 
bestudeerd was deze man. 

De heer Niessen (PvdA): Maar u moet 
hem niet van plagiaat beschuldigen. 
Daar staat trouwens nog een andere 
tekst vlakbij: 'De oogst is groot, maar 
arbeiders zijn er weinig' en daar hebt 
u weinig over gezegd. 

De heer Franssen (VVD): Ik weet dat 
deze uitspraak wellicht moet bijdragen 
aan de verfraaiing van het gestampte-
potverhaal dat de Partij van de Arbeid 
vandaag op tafel heeft gelegd. Als de 
heer Niessen goed geluisterd had 
naar wat ik in mijn verhaal heb 
gezegd over de positie van onderwijs-
gevenden, dan zou hij deze misplaatste 
uitspraak niet gedaan hebben. 

De heer Niessen (PvdA): Ik kwam 
alleen op voor professor Oud. 

De heer Franssen (VVD): Dat kunt u 
wel aan ons overlaten. 

D 
De heer Dijkstal (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan de vooravond van de 
start van de basisschool, de grootste 
operatie in het onderwijs in Nederland, 
moet de vraag gesteld worden of de 
voorbereidingen voldoende zijn 
geweest om met die basisschool te 
beginnen. Ons antwoord moet helaas 
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nee zijn. Onderwijsinhoudelijk is er 
grote onduidelijkheid en kritiek. 
Leerkrachten zijn onvoldoende 
voorbereid. Van de beoogde onder-
wijsvernieuwing, uitzonderingen 
daargelaten, komt weinig terecht, 
omdat vernieuwing nu eenmaal niet 
van bovenaf kan worden opgelegd, 
maar van onderaf groeit. Het school-
werkplan komt zeer moeilijk tot stand. 
De staatssecretaris heeft al moeten 
zeggen dat voorlopig maar met een 
sober plan moet worden volstaan. 
Leermiddelen zijn veelal nog onaange-
past en de huisvesting is in vele 
gevallen ontoereikend. Ook bestuurlijk 
en financieel zijn er veel onzekerheden. 

Bij de behandeling van de Wet op 
het Basisonderwijs en de Overgangs-
wet is uitvoerig aan de orde gekomen 
wat met dat basisonderwijs werd 
beoogd. Dat was echter zo algemeen 
en vaag dat daar toen gemakkelijk ja 
tegen kon worden gezegd. Nu staan 
de scholen echter voor de vertaling 
naar de concrete situatie, naar 
concrete leerdoelen. 

Hoe moeten die leerdoelen eruit 
zien? Wat is daarvoor bepalend? Bij 
de discussies in de afgelopen jaren 
leek het of de aandacht voor de 
non-cognitieve vakken, of de individu-
alisering, of het afschaffen van het 
leerstofjaarklassensysteem, of het 
streven naar de ononderbroken 
leerontwikkeling, ja zelfs de vrijheid 
van richting en inrichting in tegen-
spraak waren met het werken met 
doelstellingen in het onderwijs. Ik 
denk dat dat onjuist is. Werken met 
doelstellingen is een beginsituatie 
analyseren, een leergang uitzetten, 
een eindresultaat meten, vaststellen 
of je doelstelling bereikt is en bij 
afwijking bijsturen. Daarover kan 
geen misverstand bestaan. Daar ligt 
ook de betekenis en de waarde van 
het schoolwerkplan en het activiteiten-
plan. 

In de afgelopen maanden hebben 
wij in de pers wat artikelen gezien 
over de vraag: welzijnsschool of 
prestatieschool. Ik acht die terminolo-
gie zeer ongelukkig. Naar mijn 
oordeel gaat het daar waar gesproken 
wordt over een prestatieschool om de 
vraag op welke gebieden daar 
leerdoelen zijn gesteld en op welk 
niveau en hoe nauwgezet er wordt 
gewerkt aan het bereiken van de 
gestelde doelen. Die onderzoeken 
leren dat scholen die aldus met 
doelstellingen werken betere resulta-
ten bereiken. Dat wil zeggen dat meer 
kinderen die doelen bereiken en dan 
met name, vergelijkenderwijs, die 

kinderen die achterstanden hebben. Ik 
doel hier op de onderzoeken van Van 
der Wolf en Meyer. 

Wat zou bij die vaststelling bepalend 
moeten zijn? Ik hecht eraan dat hier, 
namens de VVD, nog eens duidelijk te 
zeggen. Bepalend zullen moeten zijn 
de eisen die de maatschappij aan het 
onderwijs stelt, op het gebied van 
kennis, vaardigheden en attitude. Dat 
vindt onder andere - misschien moet 
ik zelfs zeggen voornamelijk - zijn 
vertaling in eindexameneisen. Bij een 
bepaalde leergang zijn die bepalend 
voor de gewenste beginsituatie in het 
voortgezet onderwijs. 

De gewenste beginsituatie in het 
voortgezet onderwijs is gelijk aan de 
gewenste eindsituatie in het basison-
derwijs. Daarmee zijn leerdoelen in 
het basisonderwijs bepaald, zij het 
gedifferentieerd! Wij kennen de 
communale doelen, de vaste doelen; 
je zou ook kunnen spreken over de 
minimale doelen. Wij kennen ook de 
variabale leerdoelen, die aangepast 
zijn aan het individuele kind. Daarom 
ook is een pluriform voortgezet 
onderwijs zo wenselijk. 

De vrijheid van het bevoegd gezag 
om naar eigen inzicht het schoolwerk-
plan vast te stellen, is dus beperkt. 
Meetinstrumenten, zoals toetsen, zijn 
daarbij nodig. Ik heb het dan niet over 
een eindexamen basisonderwijs of 
een toelatingsexamen voortgezet 
onderwijs. Eind augustus had Staats-
secretaris Van Leijenhorst daarmee 
nog moeite, toen wij een mondeling 
overleg hadden. Tijdens de provinciale 
onderwijsdag in Drenthe heeft hij - en 
ik ben daar blij om - gesproken over 
een peilingsonderzoek, dat wil zeggen 
het beschrijven en laten vergelijken 
van onderwijsresultaten, ook voor de 
zelfevaluatie van de school, terwijl hij 
ook heeft gesproken over de behoefte 
aan toetsen voor individuele leerlin-
gen. 

Overigens is de VVD over de 
basisschool niet zo pessimistisch. Het 
Nederlandse onderwijs trekt zich 
gelukkig dikwijls weinig aan van 
hetgeen de rijksoverheid, de politiek 
en de theoretici bedenken en zoekt 
zijn eigen weg. De strijd om de 
teruglopende aantallen kinderen 
- overigens met veel schadelijke 
effecten - zal er in ieder geval voor 
zorgen dat veel scholen in een 
schoolwerkplan met de leerdoelen 
rekening houden met de wensen van 
ouders en van het vervolgonderwijs. 
De kinderen zullen een bepaald 
niveau moeten halen. 

Zo kan het natuurlijk niet. Daarom 
denk ik dat de regering en de Kamer 

- wij dragen daarin ook verantwoor-
delijkheid - duidelijk moeten zijn. Wij 
zullen de vraag moeten beantwoorden 
of wij eindtermen wensen in het 
basisonderwijs. De VVD zegt: ja, die 
wensen wij in de zin van die commu-
nale doelen. Op de vraag of wij 
toetsintrumenten in het basisonder-
wijs willen, zegt de VVD: ja. Ik zou het 
sterk op prijs stellen, indien de 
regering en ook de PvdA en het CDA 
daarop ook zo nadrukkelijk zouden 
antwoorden. 

Wat de bestuurlijke aspecten 
betreft, moet helaas worden geconsta-
teerd, dat op vele onderdelen nog 
grote onduidelijkheid bestaat. Wat de 
vorming van de basisscholen betreft -
ik duid op de herstructureringsoperatie 
- weet de Kamer op dit moment nog 
steeds niet wat de stand van zaken is. 
Ik wijs verder op de diverse algemene 
maatregelen van bestuur, die of net 
zijn afgekondigd of nog in het geheel 
niet zijn afgekondigd. Ik wijs voorts op 
de gebouwensituatie; met name het 
dislokatieprobleem is nog onduidelijk. 
Dan zijn de programma's van eisen 
nog onbekend, omdat wij nog over 
het rapport van de commissie-Londo 
moeten praten. 

Ten aanzien van het vraagstuk van 
de meerhoofdige schoolleiding, iets 
wat de laatste tijd sterk in de belang-
stelling staat, bestaat grote onzeker-
heid. Met betrekking tot de meerhoofd-
ige schoolleiding wil ik overigens best 
verklaren, dat ik daartegen veel 
bezwaren heb. Ik ben echter van 
mening - en daarom heb ik de motie 
van de heer Niessen ondersteund -
dat dit een zaak is van werkgevers en 
werknemers. 

Ik heb in de UCV van 9 mei 1983 al 
gewaarschuwd. Ik ben toen zeer 
kritisch geweest. Ik moet helaas 
constateren, dat er tot nu toe te 
weinig is gebeurd. Ik vermoed, dat dit 
het geval is omdat de overheid in het 
algemeen en misschien vooral het 
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen zo slecht is in het procesma-
tig doorvoeren van veranderingen. Ik 
verneem graag van de staatssecretaris 
wat op het bestuurlijke terrein nog 
allemaal moet gebeuren voordat op 1 
augustus 1985 de scholen werkelijk 
aan de gang kunnen. Ik verzoek hem 
zeer dringend, niet opnieuw een reeks 
van onleesbare circulaires op de 
scholen los te laten, die ze trouwens 
meestal nog te laat krijgen ook. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
financiering van het basisonderwijs 
betreft, heb ik indertijd bij de behan-
deling van de overgangswet en later 
bij de behandeling van de begroting 
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voor 1984 een motie ingediend, 
beogende tijdig actuele cijfers te 
krijgen over die invoering. Tot nu toe 
is daar niets van gekomen. De cijfers 
van twee jaar geleden krijgen wij 
vandaag ook voorgeschoteld. Het 
financiële plaatje komt hierop neer: er 
is f220 miljoen nodig; beschikbaar 
gesteld is f125 miljoen, terwijl, naar ik 
heb begrepen, de staatssecretaris uit 
zijn hoge hoed nog f 30 miljoen te 
voorschijn heeft getoverd. Is het 
laatste juist en kan de staatssecretaris 
uitleggen waar dat geld vandaan 
komt? 

Alle verdere discussies over de 
financiering zijn naar de toekomst 
geschoven. Daarover komen wij nader 
te praten bij de behandeling van de 
voorstellen van de commissie-Londo. 
Het verhaal was, als ik het goed heb 
begrepen: als er onvoldoende geld is, 
moeten wij de programma's van 
eisen wat terugdraaien. Daarbij komt 
het vraagstuk van de onderwijstekor-
ten van de gemeenten nog, terwijl ik 
het dan maar niet heb over het 
vraagstuk van de dislokatie, dat wij 
financieel niet kunnen oplossen. De 
polstok van de overheid bleek ook op 
dit terrein niet lang genoeg. 

De conclusie zou het volgende 
moeten zijn. Al in het voorjaar van 
1983 heb ik in de UCV en in de 
plenaire vergadering bij de behande-
ling van de overgangswet de vraag 
opgeworpen, of de invoering van de 
basisschool niet zou moeten worden 
uitgesteld of gefaseerd, omdat toen al 
zichtbaar was dat de overheid veel te 
veel hooi op haar vork had genomen. 
De Partij van de Arbeid was het bij 
monde van de heer Van Ooijen met 
die conclusie eens. Hij zei: dan moet 
de regering daaruit de consequenties 
trekken en extra geld beschikbaar 
stellen. Vanuit zijn standpunt was dat 
natuurlijk goed te begrijpen. 

Gelet op het regeerakkoord hebben 
CDA en VVD die vrijheid niet; dat 
hebben wij toen ook duidelijk gezegd. 
Het CDA liet het schip wat in het 
midden; de heer Hermes zei: met die 
125 miljoen komen we er wel, want 
dat is toch ook niet niks. Maar nu 
moeten we toch constateren dat we 
onderwijs-inhoudelijk, bestuurlijk en 
financieel nog lang niet klaar zijn. 
Maar, zeg ik erbij, een weg terug is er 
niet meer. 

De basisschool komt er, op 1 
augustus 1985. Het enige wat de 
overheid nog wel kan doen, is het 
aspiratieniveau wat lager stellen: laat 
de scholen maar weten dat ze vanuit 
de bestaande situatie rustig verder 

kunnen werken. En daarmee sluit ik 
me aan bij de woorden die de heer 
Konings al eerder heeft gesproken 
over rust en zekerheid in het onderwijs. 

Maar we moeten wel blijven zoeken 
naar extra financiële middelen, 
binnen de onderwijsbegroting. En dat 
betekent dat we toch keuzes moeten 
durven maken. Op wat iets minder 
noodzakelijk is, zal wat bezuinigd 
moeten worden om het hoogst 
noodzakelijke - en dat is voor ons nu 
de invoering van de basisschool -
mogelijk te maken. Om die reden 
willen wij 20 miljoen voor de invoering 
van de basisschool beschikbaar 
stellen, te onttrekken aan drie posten. 
In de eerste plaats de post regionali-
satie. In de tweede plaats de post 
kosten van beheer en bestuur. 

Het heeft mij uitermate verwonderd 
dat die post nu opgevoerd is, want bij 
de behandeling van de overgangswet 
is die post als een toekomstige 
mogelijkheid aangegeven, maar direct 
gekoppeld aan het programma van 
eisen van de commissie-Londo. 
Welnu, dat is er nog niet, maar er 
worden wel gelden voor kosten van 
beheer en bestuur gereserveerd. In de 
derde plaats denk ik aan de verhoging 
van de onderwijsvoorrangsgelden. 
Naar ons oordeel zouden de gelden 
die hiermee in totaal gemoeid zijn 
- ongeveer 20 miljoen - voorlopig 
voor de basisschool gereserveerd 
moeten worden. Een andere inzet van 
middelen bij het onderwijsvoorrangs-
beleid en de onderwijsverzorging is 
vermoedelijk ook gewenst, maar 
daarover zullen we pas kunnen praten 
als de wetsvoorstellen in kwestie aan 
de orde zullen zijn. 

Voorts het onderwijsachterstands-
beleid. Ik heb bij de behandeling van 
de begroting van WVC gesproken 
over de individualisering in onze 
samenleving. Ik heb kritiek geuit op 
wat ik 'hokjes-denken', etikettering 
heb genoemd. Ik heb erop gewezen 
dat het bestuursconcept de laatste 
decennia gebaseerd is geweest op de 
illusie dat mensen ter wille van een 
gericht beleid in deelsectoren keurig 
in hokjes zouden kunnen worden 
gezet en dat ze dan met gerichte 
maatregelen, bij voorkeur op centraal 
niveau, geholpen zouden kunnen 
worden. En ten slotte heb ik twijfels 
geuit aan het rendement van de 
ingezette middelen. Ik baseerde me 
daarbij op het Sociaal en Cultureel 
Rapport 1984. 

Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor 
het onderwijsachterstandsbeleid. Ook 
bij dat beleid moeten we uitgaan van 
het individuele kind, ook daarbij 

moeten we zo langzamerhand 
ophouden met die etikettering. De 
heer Hermes heeft daar in een 
mondeling overleg ook al eens iets 
over gezegd. Ook daarbij moeten we 
ons afvragen, hoe we tot een hoger 
rendement van de ingezette middelen 
kunmen komen. Daarbij zullen dan 
het zorgverbredingsbeleid en het 
onderwijsvoorrangsbeleid betrokken 
worden. 

In de afgelopen maanden is er drie 
keer een mondeling overleg over de 
formatieregeling gevoerd. Ik heb bij 
die gelegenheden iets over het 
onderdeel 'schoolscore' gezegd. Dat 
wil ik vandaag herhalen. Onderwijs-
achterstanden worden veroorzaakt 
door onder andere milieufactoren 
- sociaal-culturele factoren - door 
erfelijkheidsfactoren en andere 
factoren die in het kind zelf zitten, en 
door de feitelijke schoolsituatie. In het 
stimuleringsbeleid van de afgelopen 
tien jaar is alleen van die milieufacto-
ren uitgegaan. 

De schoolscore is daarop gebaseerd; 
daarmee worden de extra faciliteiten 
geregeld op basis van kenmerken van 
de ouders: beroep, opleiding, afkomst 
- etnische minderheden - etc. Naar 
ons vaste oordeel zijn wij hiermee op 
een heilloze weg. Ik herhaal ook onze 
bezwaren. Kinderen van ouders 
waarop in de schoolscore gedoeld 
wordt, hebben niet automatisch een 
achterstand omdat vader of moeder 
een opleiding lager dan LBO heeft, of 
zo iets. Het omgekeerde geldt ook. 
Met andere woorden, met deze 
systematiek worden niet alle kinderen 
en niet alleen die kinderen bereikt die 
een achterstand hebben. 

Ik wijs voorts op de privacy-aspec-
ten. Ik heb daar eind augustus ook op 
gewezen. Inmiddels moet ik vrezen, 
dat ik gelijk krijg. Er is veel rumoer in 
de basisscholen over die elementen 
die de privacy betreffen. Ik denk dat 
ouders die weigeren om gegevens te 
verstrekken, daarin gelijk hebben. 

Ook heb ik gewezen op de contro-
leerbaarheid. De regeling is fraudege-
voelig en is niet controleerbaar. 
Verder heb ik gewezen op de stigmati-
seringseffecten: daaruit laat zich ook 
de weigering van ouders begrijpen 
om gegevens te verstrekken. Dan heb 
ik gewezen op de administratieve 
problemen voor het schoolhoofd en 
ten slotte heb ik gewezen op de 
onduidelijke relatie met het onderwijs-
voorrangsbeleid en wellicht het 
zorgverbredingsbeleid. 

Het is niet bekend, in hoeverre we 
het over dezelfde kinderen hebben. 
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Ook de Onderwijsraad vond het 
vaststellen van de scores nogal 
arbitrair. Ik denk dan ook dat een 
geheel andere aanpak dringend 
gewenst is. Het alternatief dat ik toen 
heb genoemd, wil ik ook vandaag op 
tafel leggen. Ik maak daar wel vier 
aantekeningen bij. 

1. Over de noodzaak en de wense-
lijkheid om onderwijsachterstand te 
bestrijden, zijn wij het eens. Nog 
sterker: voor liberalen is dit een 
prioriteit. 

2. Ik wijs er voorts nadrukkelijk op 
- ook aan het adres van de heer 
Ernsting - dat onderwijsachterstanden 
verschillende oorzaken kunnen 
hebben, die ook en juist in het milieu 
gelegen kunnen zijn. 

3. Ook wijs ik er op dat aan het 
onderwijs slechts gevraagd kan 
worden, de onderwijsachterstanden 
te bestrijden binnen de grenzen van 
de mogelijkheden van het onderwijs 
zelf. 

4. Ten slotte wijs ik erop dat we er 
natuurlijk naar moeten streven om 
oorzaken, daar waar het om milieufac-
tcren gaat, weg te nemen. Dan praten 
we echter over andere beleidsterrei-
nen: het beleid van WVC, van Sociale 
Zaken, van Economische Zaken, van 
Volkshuisvesting, enz. 

Het VVD-alternatief luidt in het kort 
als volgt, mijnheer de Voorzitter. 
Uitgaande van een schoolwerkplan 
dat communale en variabele leerdoe-
len omvat, denken wi j dat onderwijs-
achterstand in eerste instantie 
gesignaleerd, gekwalificeerd en 
gekwantificeerd dient te worden door 
de leerkracht voor de groep. Als die 
leerkracht daartoe niet alleen in staat 
is, vinden wi j dat hij daartoe steun 
van buiten moet kunnen krijgen. Ik 
denk bij voorbeeld aan de schoolbe-
geleidingsdiensten. Toetsing van die 
verkregen gegevens zal moeten 
plaatsvinden aan de hand van 
landelijke gemiddelden. Daarvoor zul 
je landelijke toetsen nodig hebben, 
met waarschijnlijk een versleuteling 
tussen diverse gehanteerde toetsen. 
Dat leidt tot een schoolscore, op basis 
waarvan het aantal extra formatie-
plaatsen kan worden vastgesteld. 

De inzet van de faciliteiten - dit lijkt 
mij namelijk nog belangrijker voor het 
bestrijden van achterstanden - staat 
aangegeven in het jaarplan en 
eventueel in de individuele leerplan-
nen. Ik denk dat zo'n toetsing in het 
voorjaar moet plaatsvinden, om de 
toekenning bij het nieuwe schooljaar 
te kunnen regelen. Landelijk zullen er 
dan ook criteria moeten worden 

ontwikkeld om bij x achterstanden, y 
faciliteiten te verlenen. 

Deze faciliteiten zouden dan moeten 
omvatten: het stimuleringsbeleid, het 
zorgverbredingsbeleid - voor zover 
deze Kamer straks, aan de hand van 
een notitie, vindt dat er een stroom 
terug zal moeten zijn - en het onder-
wijsvoorrangsbeleid, voor zover dit 
binnen de school kan. In de individuele 
leerplannen, in het jaarplan en in het 
schoolwerkplan staat dan ook welke 
hulp eventueel van buitenaf gewenst 
is: óf via de schoolbegeleidingsdienst, 
óf van de welzijnsinstellingen. De 
inspectie ziet, ten slotte, op dit alles 
toe. 

Ik doe een dringend beroep op de 
regering, alsmede op de andere 
fracties in deze Kamer èn op het hele 
onderwijsveld, mijnheer de Voorzitter, 
om dit voorstel serieus te bezien en 
verder uit te werken. Het is om die 
reden, dat ik de vraag ook aan de 
Kamer wil voorleggen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat extra faciliteiten 
voor het bestrijden van onderwijsach-
terstanden in het basisonderwijs 
verstrekt worden op basis van 
indeling van leerlingen in categorieën, 
gebaseerd op milieufactoren met 
toekenning van leerlinggewichten ten 
einde de schoolscore vast te stellen; 

overwegende, dat daarmee leerlingen 
met onderwijsachterstanden, die 
voortvloeien uit andere oorzaken, niet 
meetellen; 

van oordeel, dat een systeem ontwik-
keld moet worden waarbij faciliteiten 
voor bestrijden van onderwijsachter-
standen toegekend worden op basis 
van gekwantificeerde en gekwalificeer-
de onderwijsachterstand van individu-
ele leerlingen, tot uiting gebracht in 
een getal per school; 

overwegende, dat de daarvoor 
benodigde meetinstrumenten beschik-
baar zijn en in het onderwijs al 
worden toegepast; 

overwegende, dat via een dergelijk 
systeem niet alleen alle leerlingen 
met onderwijsachterstanden gesigna-
leerd worden, maar tevens direct 
inzicht wordt verkregen in aard en 
mate van achterstand; 

verzoekt de regeri.ig, voor 1 oktober 
1985 met nadere voorstellen te komen 
voor een bovengenoemd systeem, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 31 (18600-VIII). 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Onderwijsvernieuwing 
raakt uit de mode. Teleurstellende 
resultaten van onderzoek op zoge-
naamde 'kindergerichte' scholen 
worden breed uitgemeten in de pers 
als even zovele bewijzen, dat de jaren 
zestig nu wel echt voorbij zijn. Mag 
het alsjeblieft weer over prestaties en 
ordeproblemen gaan? 

De onderzoeken op zich zelf zijn 
nuttig en bruikbaar, maar zij vallen als 
manna uit de hemel voor degenen die 
het langzamerhand wel welletjes 
vinden. Zelfs de relatie tussen agressie 
op straat en het welzijnsgerichte 
onderwijs wordt niet geschuwd, zij 
het niet bewezen. 

In het huidige ideologische klimaat, 
waarin door de VVD wordt voorgesteld 
om het welzijnswerk als verlengstuk 
van de politie op te zetten, hoeven 
dergelijke geluiden geen verwonde-
ring meer te wekken. Nog minder 
verwonderlijk is het, dat het allemaal 
nauwelijks lukt met die vernieuwing 
van het onderwijs. 

De maatschappelijke ongelijkheid 
neemt alleen maar toe. De voorwaar-
den binnen het onderwijs zijn door de 
bezuinigingen drastisch verslechterd 
en veroorzaken een klimaat waarin 
verstarring en vergrijzing meer voor 
de hand liggen dan progressieve 
veranderingen. 

Dezelfde tendens constateer ik bij 
de aanvallen op het vredesonderwijs 
en de projecten mondiale vorming, 
waarin in de meest bombastische taal 
een grote angst voor kritisch denkende 
leerlingen wordt uitgesproken. Ik zou, 
net als het vorige jaar, hier een 
krachtig pleidooi willen houden voor 
het toekennen van een duidelijke 
plaats van onder andere de projecten 
van de Overleggroep Mondiale 
Vorming in het onderwijsbeleid. Wat 
is de mening van de minister op de 
suggestie om de NCO-gelden, die nu 
voor deze projecten - weliswaar 
incidenteel - zijn bestemd, naar de 
begroting van Onderwijs en Weten-
schappen over te brengen en deze 
gelden op die manier structureel te 
maken? 

Ik zal niet nader ingaan op de 
absurde keuze die de minister de 
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Kamer voorlegt tussen de voorgestel-
de schoolgeldheffing - een primeur in 
de EG - en het onderwijsretributiebe-
leid. Wij wijzen beide af: invoering 
van het profijtbeginsel in het onderwijs 
is voor ons onaanvaardbaar, zoals wij 
al meermalen hebben gesteld. 
Onderwijs moet uit de algemene 
middelen worden betaald, al klinkt dat 
hier en nu een beetje ouderwets. Het 
argument van de minister dat met zijn 
voorstellen maatregelen in de sfeer 
van de werkgelegenheid voorkomen 
kunnen worden, is bovendien ook 
maar ten dele waar. Wat denkt de 
minister bij voorbeeld van het effect 
van de uitvoering van de onderwijsre-
tributienota in het dag- en avondon-
derwijs voor volwassenen, als deze 
cursisten 15% van de werkelijke 
kosten zullen moeten betalen? 

Over werkgelegenheid gesproken: 
hoe zit het nu verder met de arbeids-
tijdverkorting? Ik herinner de minister 
nog maar eens aan zijn uitspraak in 
Het Vrije Volk van 1 november j l . , 
waarin hij zegt glashard te zullen 
vasthouden aan een 100%-herbezet-
ting. Kan hij dan nu uitleggen hoe het 
komt, dat hij zich nu toch neerlegt bij 
87,5%? Uit kranteberichten begreep 
ik, dat nu een verschillende behande-
ling van groepen werknemers in het 
onderwijs wordt voorgesteld. Een 
dergelijk tegen elkaar uitspelen van 
groepen binnen het onderwijs wijs ik 
volstrekt af. Het ging toch om het 
scheppen van meer banen voor 
iedereen bij de arbeidstijdverkorting? 

Al wordt de emancipatie in de 
begroting opgevoerd als een van de 
prioriteitsgebieden van het beleid, 
van een werkelijk emancipatorische 
aanpak is geen sprake. En dan heb ik 
het nog niet eens over het schrille 
contrast tussen het bedrag uitgetrok-
ken voor het emancipatiebeleid - zo'n 
5 min. - en dat voor het informatica-
beleid, zo'n 36 min. Dit is een ander, 
zij het wat ongelijkwaardig prioriteits-
gebied van dit ministerie. 

Ik doel in de eerste plaats wel op 
het feit, dat er straks hele sectoren 
van het onderwijs zullen zijn, waarin 
überhaupt geen vrouwen meer zullen 
werken. De discussie over het verplicht 
stellen van wiskunde voor meisjes in 
het voortgezet onderwijs zal later 
worden gevoerd, maar ik wil er nu op 
wijzen dat er over een paar jaar 
waarschijnlijk geen enkele wiskunde-
lerares meer voor de klas zal staan. 
Welke identificatiemogelijkheid met 
vrouwen in exacte vakken zal er dan 
voor de meisjes in de klas nog zijn? 

Geen enkele, vrees ik. Wat is de 
reactie van de minister op het advies 
van de Emancipatieraad met aanbeve-
lingen naar aanleiding van het 
zogenaamde Hoogveld-onderzoek 
naar schoolgaande jongeren, die ook 
op dit gevaar wijst? 

Twee jaar geleden - anderen 
hebben hierover ook al gesproken -
heb ik in mijn bijdrage aan het 
begrotingsdebat ook op deze ontwik-
keling gewezen en een motie inge-
diend waarin werd gevraagd de 
motie-Groenman met betrekking tot 
positieve discriminatie bij ontslag ook 
in het onderwijs van toepassing te 
verklaren. Het bij die gelegenheid 
toegezegde evaluatierapport over de 
gevolgen van de bezuinigingen is 
inmiddels afgerond en het bevestigt 
mijn toen uitgesproken vermoedens. 
Wat gaat de staatssecretatis nu met 
deze resultaten doen? Wat is haar 
reactie op het advies van de Emancipa-
tieraad naar aanleiding van de motie-
Groenman? Deze deed op 9 oktober in 
een brief nog een dringend beroep om 
de motie-Willems in het onderwijs uit 
te voeren. In de schriftelijke antwoorden 
- vraag 37 - wordt niet op de inhoud 
van de beleidsvoornemens van de 
staatssecretaris ingegaan. 

Zou zij dit alsnog willen doen? Kan 
zij dan toezeggen dat bij een toekonv 
stig herbezettingsbeleid niet alleen 
aan jongeren, maar ook aan vrouwen 
voorrang zal worden gegeven? Ik ga 
ervan uit dat een herhaling van de 
emancipatorische misser die zich bij 
de WPO-projecten heeft voorgedaan 
uitgesloten is. Kan zij ook toezeggen 
dat bij de verdubbeling van het 
leerlingwezen voor meisjes en voor 
jongeren uit culturele minderheids-
groepen een voorkeursbeleid wordt 
gevoerd? Dit lijkt mij dringend 
noodzakelijk. Ik verwijs daarbij nog 
eens naar het rapport dat eind 1983 
door het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid is uitgebracht 
over de werkgelegenheidspositie van 
jonge migranten. 

Het kan nog erger. Het percentage 
vrouwen onder de werklozen in het 
basisonderwijs zal in 1987 vrijwel 100 
zijn. Ook de heer Niessen vermeldde 
dat al. Een eenvoudige stap als het 
mogelijk maken van een meerhoofdige 
schoolleiding wil de minister niet 
zetten. Uit het antwoord op vraag 136 
blijkt dat slechts op 10 van de 227 
scholen waarvoor al een directeur van 
de basisschool is aangesteld, een 
vrouw als directeur is benoemd. 

Maar de brochure 'Juf boven 
meester' is onlangs naar alle scholen 
gestuurd, wordt er geruststellend 

door de bewindslieden aan toege-
voegd. Ik weet niet of dit nu humor is. 
Maar één ding is zeker: de belangstel-
ling voor de meerhoofdige schoollei-
ding is groot, echte rechtspositionele 
en juridische belemmeringen zijn er 
niet. De tijd dringt, want op 1 augustus 
1985 moeten de benoemingen rond 
zijn. 

Het belangrijkste argument dat de 
minister overhoudt heeft betrekking 
op de in zijn ogen ongewenste 
situatie van 'twee kapiteins op een 
schip'. Tegelijkertijd brengt hij een 
notitie uit over de versterking van het 
managementsbeleid, waarin hij zegt 
dat vrouwen meer bij het schoolma-
nagement betrokken moeten worden. 
Een beetje manager weet toch dat 
flexibiliteit een eerste voorwaarde 
voor een goed beleid is. 

Heeft de minister overigens al 
gesproken met de Staatssecretaris 
voor Emancipatiezaken, mevrouw 
Kappeyne van de Coppello, die tijdens 
de uitgebreide commissievergadering 
over het emancipatiebeleid heeft 
toegezegd hierover met de bewinds-
lieden van onderwijs te spreken? Wat 
heeft dat overleg dan inmiddels 
opgeleverd? De Staatssecretaris voor 
Emancipatiezaken noemt in de derde 
emancipatienota de meerhoofdige 
schoolleiding als een voorbeeld om 
de positie van vrouwen te verbeteren. 
Het spreekt vanzelf dat ik de motie-
Niessen/Dijkstal dan ook van harte 
ondersteun. 

Het OETC komt mondjesmaat van 
de grond. Er wordt geen duidelijk 
keuze gemaakt voor een onderwijsbe-
leid aan migranten waarin werkelijk 
gesproken kan worden van recht op 
onderwijs in de eigen migrantencul-
tuur. Wij blijven het recht op OETC 
voor Surinamers en Antilliaanse 
kinderen bepleiten en zijn het oneens 
met het slechts als keuzevak mogelijk 
maken van het onderwijs in eigen taal 
en cultuur in het voortgezet onderwijs, 
met als reden dat er geen extra geld 
voor kan worden uitgegeven. Ik meen 
dat dit toch in strijd met de intentie is 
van de destijds aangenomen motie-
Andela-Baur. 

Wat is de reactie van de staatssecre-
taris op de aanbevelingen van het 
onlangs gehouden congres 'Educators 
against discrimination' waarin wordt 
gesteld dat schoolteams ook een 
afspiegeling moeten zijn van de 
multiculturele samenleving? 

De overgang van basiseducatie 
naar Onderwijs en Wetenschappen 
wekt onder meer ongerustheid bij 
organisaties die betrokken zijn bij het 
onderwijs aan migranten. Ik verwijs 
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hiervoor naar de brief van de Stichting 
Educatie Minderheden, het NCB en 
anderen. Graag verneem ik de reactie 
van de regering op deze brief. De in 
die brieven geuite bezwaren sterken 
mij in mijn twijfels over de juistheid 
van een dergelijke overhevelingsope-
ratie. 

Ten slotte een heel ander onderwerp. 
Vorige week worden wij opgeschrikt 
door een bericht in de krant dat het 
Contra Inlichtingen Detachement 
rectoren, conrectoren en andere 
schoolpersoneelsleden benadertom 
mee te werken aan het zogeheten 
'spotten' van mogelijke infiltranten. Is 
de minister met dergelijke praktijken 
bekend en wat is zijn reactie hierop? 

De Voorzitter: Over deze kwestie zijn 
al individuele vragen gesteld door uw 
fractiegenoot Van der Spek. Het lijkt 
mij niet correct om op twee fronten 
dezelfde vraag te stellen. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen te weten dat die 
vragen niet aan de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen zijn 
gesteld. 

De Voorzitter: Nee, ze zijn aan de 
regering gesteld. 

Dus deze laatste vraag is niet gesteld. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Knol aan de ministers 
van Buitenlandse Zaken en voor 
Ontwikkelingssamenwerking, over 
hun opstelling ten aanzien van 
Suriname. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de Ministers van 
Buitenlandse Zaken en voor Ontwikke-
lingssamenwerking drie vragen 
stellen. 

1. Bent u bereid, nadat u het 
zogenaamde rapport-Udenhout hebt 
ontvangen en alvorens daaraan 
beleidsconclusies te verbinden, deze 
Kamer te laten weten of en zo ja in 
welke mate bedoeld rapport naar uw 
mening concrete stappen inhoudt in 
de richting van de democratie en de 
rechtsstaat, met respect voor de 
grondrechten en met structuren die 
een herhaling van de gebeurtenissen 
van december 1982 kunnen voorko-
men? 

2. Bent u voornemens, niet alleen 
de inhoud van het rapport-Udenhout 
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als maatstaf voor uw opstelling ten 
aanzien van Suriname te nemen, maar 
ook een uitspraak van de Surinaamse 
bevolking over dat rapport zwaar te 
laten wegen? 

3. Welke waarborgen zijn er, dat de 
Surinaamse bevolking zich over het 
rapport vrij zal kunnen uitspreken? 
Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Zoals ik reeds kort na het opschor-
ten van de hulp aan Suriname heb 
toegezegd, zal ik voordat de hulp 
wordt hervat, overleg plegen met het 
parlement. Tijdens dat overleg zal het 
rapport-Udenhout ter tafel dienen te 
liggen. Uiteraard zal bezien worden in 
hoeverre het rapport concrete stappen 
bevat in de door Nederland gewenste 
richting. Daaraan zal een.gesprek 
vooraf gaan dat de Minister van 
Buitenlandse Zaken en ikzelf met de 
Kamer zullen hebben over de vraag in 
hoeverre de bilaterale relaties tussen 
Nederland en Suriname in het 
algemeen genormaliseerd kunnen 
worden. 

Vraag 2. De inhoud van het rapport-
Udenhout zal uiteraard een belangrijke 
maatstaf zijn om de intentie van de 
Surinaamse regering om de rechts-
staat te herstellen, te toetsen. Ook zal 
naar andere concrete stappen moeten 
worden gekeken die Nederland aan 
herstel van de relatie op het gebied 
van de ontwikkelingshulp heeft 
verbonden. In laatste instantie maakt 
daarvan deel uit het feit dat de 
Surinaamse bevolking zich over 
toekomstige structuren en het 
plan-Udenhout moet kunnen uitspre-
ken. 

Vraag 3 vind ik prematuur. Ik hoop 
over het rapport met het parlement 
van gedachten te kunnen wisselen. 
Over de waardering daarvan kunnen 
wij later nader met elkaar discussiëren. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
het antwoord dat zij gaf op vragen die 
ik stelde naar aanleiding van haar 
optreden in het tv-programma Bij 
Koos. Daar was iets loos; later nog 
meer, zo hebben wij ervaren. Krantekop-
pen zoals de hulp aan Suriname wordt 
hervat, waren veelvuldig te lezen. De 
reacties van in Nederland verblijvende 
Surinamers waren fel. Gisteravond 
was Nederland via de buis getuige van 
een handgemeen tussen voor- en 
tegenstanders van het regime-Bouterse, 
allemaal naar aanleiding van het 
verhaal van de minister. Daaruit werd 
door velen opgemaakt dat binnenkort 
de hulp zou worden hervat, dat de 
minister overleg zou plegen en zelfs dat 
de minister hoopte in januari naar 
Suriname te gaan. Nieuws, zei Koos, 
Ja, beaamde de minister. Slecht 
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nieuws, dachten velen. Goed nieuws, 
dachten anderen. 

Zelf heb ik naar het programma 
gekeken omdat er een quiz in voor-
kwam. Ik dacht eerst dat de quiz over 
Suriname ging. Maar Maurice de 
Hondt verscheen maar niet in beeld, 
dus dat kon niet. Het was ook niet 
waar, zo bleek later. De minister 
bracht zogenaamd nieuws over een 
zeer gevoelig onderwerp in een 
familieprogramma op een tijdstip 
waarop een groot aantal Surinamers 
zeer serieus over datzelfde gevoelige 
onderwerp congresseerde in Rotter-
dam. 

Ik vraag de minister, niet weer op 
een verkeerd moment op de verkeerde 
plaats uitspraken te doen die op zijn 
minst verkeerd kunnen worden 
uitgelegd. Echt nieuws over de 
Surinaamse problematiek moet naar 
onze mening, nadat overleg gepleegd 
is tussen de Ministers van Buitenland-
se Zaken en voor Ontwikkelingssamen-
werking, namens de regering allereerst 
aan de Kamer worden medegedeeld. 
Kan dit toegezegd worden? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de 
minister nog op een ander punt een 
vraag stellen. Mij heeft vanmiddag 
het gerucht bereikt dat het rapport-
Udenhout, dat morgen zou verschij-
nen, voorlopig niet zal worden 
gepubliceerd. De verschijning van dit 
rapport zou voor onbepaalde tijd zijn 
uitgesteld. Kan de minister hierover 
mededelingen doen? 

Ik wil nog even ingaan op het 
antwoord van de minister op vraag 3. 
Zij vindt deze vraag prematuur. Ik wil 
toch vaststellen dat de minister naar 
aanleiding van eerdere vragen heeft 
opgemerkt, dat raadpleging van de 
Surinaamse bevolking over het 
rapport noodzakelijk is. 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! De laatste opmerking betrof mijn 
antwoord op vraag 2. Op dit punt 
bestaat er geen misverstand. Ik 
bevestig het gestelde. 

Wat de veel bediscussieerde 
uitzending betreft, merk ik het volgen-
de op. Ik geloof dat de heer Knol het 
goed heeft begrepen dat er eigenlijk 
geen nieuws verteld is. Ik heb nog-
maals bevestigd dat de Nederlandse 
regering een aantal voorwaarden 
hanteert en dat wi j ons daaraan 
houden. Ik wil hier wel stellen, dat ik 
de afspraken die de heer Van den 
Broek in New York met de heer 
Udenhout heeft gemaakt, buitenge-
woon serieus neem. Het moment 
waarop vanuit de Nederlandse 
regering een teken gegeven wordt dat 
er belangrijke zaken aan de orde zijn, 

2092 



Schoo 

is naar mijn smaak redelijk goed 
gekozen. 

Ik kom toe aan beantwoording van 
de laatste vraag van de heer Knol. Het 
is juist dat het onwaarschijnlijk is dat 
nog deze week een rapport zal 
uitkomen. Het bericht hierover is net 
door de ambassadeur bevestigd. Het 
is op het ogenblik niet te zeggen 
wanneer het rapport wel uit kan 
komen of uit zal komen. Vanavond 
wordt er weer over gediscus sieerd. 
Ditmaal gebeurt dat door de Vereni-
ging Surinaams Bedrijfsleven. Het is 
te verwachten, dat de discussie, mede 
naar aanleiding van de discussie in 
Nederland, erg is geactiveerd. 

Nogmaals, ik wil benadrukken dat 
het beleid van de Nederlandse 
regering, dus ook mijn beleid, niet 
gewijzigd is. Wij hechten aan de 
voorwaarden. Wij vinden het moment 
waarop het rapport zal verschijnen 
zeer belangrijk. Als het rapport 
verschijnt, hopen wij dat dan het 
gesprek over de normalisering wordt 
hervat. Wij hopen ook dat als gevolg 
daarvan met hervatting van de hulp 
begonnen kan worden. 

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de VVD is 
blij dat de minister nu ook nog eens in 
de Kamer duidelijk naar voren heeft 
gebracht dat wat betreft de criteria 
voorde hervatting van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp aan Suriname 
niets, maar dan ook niets veranderd 
is. 

Voorzitter, er is niet alleen het 
rapport-Udenhout, maar er is nog een 
ander rapport dat van belang is. Dat is 
het rapport-Waco. Dat is het rapport 
van de rapporteur van de mensenrech-
tencommissie van de Verenigde 
Naties die een onderzoek doet naar de 
toedracht van de moorden van 
december 1982 in Paramaribo. Kan de 
minister zeggen hoe het staat met dat 
rapport, wanneer het te verwachten is 
en op welke wijze de conclusies van 
het rapport-Waco onderdes' zullen 
vormen van de besluitvorming van de 
Nederlandse regering ten aanzien van 
de eventuele hervatting van de 
ontwikkelingshulp aan Suriname? 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! In antwoord op de vragen van de 
heer Weisglas wil ik zeggen dat het 
rapport-Waco in ieder geval niet 
eerder dan begin maart 1985 zal 
verschijnen. Dat rapport zal vervolgens 
worden aangeboden aan de mensen-
rechtencommissie van de Verenigde 
Naties. Daarmee is het dan openbaar 
geworden en zal het ook aan het 
parlement worden toegezonden. 

Het hangt uiteraard van de inhoud 
van het rapport af op welke wijze het 
een rol zal spelen bij de discussies 
rond de normalisatie van de relaties 
met Suriname en rond de hervatting 
van de hulp. Daarop kan ik op dit 
moment nog niet vooruitlopen. 

De heer G. C. van Dam (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De minister 
heeft zaterdag een opzienbarend 
voornemen bekendgemaakt. Zij heeft 
dat voornemen verbonden aan een 
nog niet gepubliceerd plan. Blijkbaar 
is de publikatie daarvan nog verder 
uitgesteld en zal het woensdag niet 
gepubliceerd worden. 

Ik vraag de minister hoe dat 
voornemen te rijmen is met de 
concrete stappen naar democratische 
verhoudingen in Suriname, die door 
de Nederlandse regering steeds als 
voorwaarden voor hervatting van het 
overleg over herstel van de ontwikke-
lingssamenwerking zijn gesteld. Heeft 
de minister zich gerealiseerd dat dit 
voorbarige voornemen kan worden 
uitgelegd als steun aan de plannen 
van de heer Udenhout of is dat 
misschien haar bedoeling geweest? 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik moet ernaar raden wat de heer 
Van Dam bedoelt met het 'voorbarige 
voornemen'. Ik neem aan dat hij 
daarbij doelt op de uitspraken in de 
kranten dat ik eventueel naar Suriname 
zou gaan om over de hervatting van 
de hulp te spreken. 

De heer G. C. van Dam (CDA): U hebt 
gezegd dat u naar Suriname zult gaan 
als het plan-Udenhout daartoe 
aanleiding geeft. Dit plan is nog niet 
gepubliceerd, de inhoud ervan is nog 
onbekend. Wij leven wat Suriname 
betreft in een gespannen toestand en 
in het licht daarvan noem ik zo'n 
uitspraak voorbarig. 

Minister Schoo: Ik heb gezegd dat ik 
het gesprek met open ogen zal 
ingaan, als het rapport daartoe 
aanleiding geeft, als in het rapport de 
concrete stappen staan die de Neder-
landse regering heeft gevraagd. Dat 
lijkt mij op zichzelf niet voorbarig. Wij 
zeggen namelijk al twee jaar hetzelfde. 

De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Is het bericht in de Telegraaf van 
vanochtend juist, dat de minister 
pessimistisch is over de terugkeer van 
de democratie in Suriname? 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Er zijn verschillende berichten 
mogelijk over een democratisering 
van de structuren in Suriname. Ik ben 
optimistisch als ik rekening houd met 
het grote belang voor de Surinaamse 

bevolking van een rapport, waarin de 
concrete stappen naar democratise-
ring in de ook door Nederland 
beoogde richting, voorkomen. Ik ben 
pessimistisch als ik andere geluiden 
hoor. Met de uitzending van zaterdag 
jongstleden en met mijn woorden nu 
wil ik duidelijk maken dat er op dit 
ogenblik een buitengewoon belang-
rijke periode in Suriname plaatsvindt. 

De discussies van dit moment zijn 
zeer belangrijk. Het is dus ook voor 
ons van grote betekenis die discussies 
te volgen. Ik heb begrepen dat de 
publikatie van het rapport nu weer is 
uitgesteld. Ik blijf er echter op hopen 
dat de Surinaamse regering het 
belang ervan inziet en dat zij er dus al 
het mogelijke aan doet om consensus 
te bereiken over het rapport, dat 
aanleiding kan zijn tot het openen van 
een gesprek met de Nederlandse 
regering. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 122 van het Reglement van 
Orde door het lid Tommei aan de 
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking, over de voedselvoorziening 
van Tigré. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De voedselsituatie in 
Ethiopië is buitengewoon ernstig. Dat 
dit in ons land heeft geleid tot een 
breed opgezette actie, waarbij zeer 
royaal is gegeven, is uitermate 
verheugend. Er is echter een compli-
catie. De provincie Tigré, waar de 
bevrijdingsbeweging actief is, is 
vanuit de hoofdstad Addis Abeba 
nauwelijks te bereiken. Voedselhulp 
via het Internationale Rode Kruis 
bereikt de inwoners van deze provincie 
dan ook niet. Hetzelfde probleem 
speelt in Eritrea. 

Bevoorrading via het aangrenzende 
Soedan zou mogelijk zijn, maar 
geschiedt althans vanuit Nederland 
niet. Mijn mede door de collega's 
Leerling, Herfkens, Aarts, Den Ouden-
Dekkers, Beckers-de Bruijn, Van 
Rossum, Van der Spek en Scholten 
ondertekende motie vraagt om alle 
mogelijkheden voor voedselvoorzie-
ning aan Tigré te gebruiken, dus ook 
die via Soedan. Dit is tot op heden 
door de regering geweigerd. Ik wil de 
minister daarom de volgende vraag 
stellen. Is de minister bereid, de 
motie-Tommei c.s. (18600-V, nr. 34) 
reeds thans, dus voordat hierover is 
gestemd, uit te voeren? 
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Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! De motie van de heer Tommei 
wordt reeds, althans naar de geest, 
uitgevoerd. Ik wil de heer Tommei 
erop wijzen, dat voedselhulp aan 
Tigré via het Rode Kruis wel degelijk 
tot de mogelijkheden behoort. Het 
gestelde in de toelichting op de vraag 
van de heer Tommei, dat de regering 
hulp aan Tigré via Soedan zou 
hebben geweigerd, is onjuist. 

Zoals bekend, kan immers vanuit 
Soedan hulp worden geboden in 
gebieden in Ethiopië die voor de 
officiële hulpverlening aldaar niet of 
nauwelijks toegankelijk zijn. Daarvoor 
staan verschillende kanalen ter 
beschikking. Eén daarvan is het 
internationale comité van het Rode 
Kruis, dat evenals de door vragenstel-
Ier genoemde Emergency Relief Desk 
hulp verleent aan de Tigrese bevolking 
via het humanitaire hulporgaan REST. 
Ik heb overigens zojuist besloten om 
nogmaals een extra bijdrage van f 1 
min. aan het internationale comité ter 
beschikking te stellen, juist voor deze 
soort van hulp. 

De heer Tommei (D'66): Voorzitter! Ik 
waardeer het uiteraard dat de minister 
extra hulp ter beschikking stelt. Het is 
mij nog niet volstrekt duidelijk of 
medefinancieringsorganisaties die 
gebruik willen maken van het kanaal 
van Soedan, toestemming krijgen om 
dat kanaal te gebruiken en op een 
bijdrage van de minister daarvoor 
mogen rekenen. Het is uit berichten 
van mensen die recent zijn terugge-
keerd uit Ethiopië duidelijk gebleken, 
dat dit het enige kanaal is dat voor 
Tigré en ook voor Eritrea werkt. 
Daarom vraag ik de minister om heel 
concreet te zeggen of de medefinan-
cieringsorganisaties op hulp mogen 
rekenen voor dat kanaal. 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Wij geven de hulp inderdaad via 
particuliere organisaties. Naast de 
hulp die wij al geven via het Rode 
Kruis en de REST, waarmee de 
meeste organisaties werken, ben ik 
bereid om te onderzoeken of ook 
andere kanalen, zoals het door de 
heer Tommei beoogde kanaal, de 
mogelijkheden bieden om daar hulp 
te verschaffen. Ik antwoord dus met 
'ja'. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Kan de 
minister garanties geven, dat de 
regering van Soedan instemt met de 
bevoorrading van de Ethiopische 
gebieden via het Soedanese grondge-
bied door onder meer internationale 

particuliere organisaties? Kan de 
minister voorts garanderen, dat de 
Ethiopische regering de volksverhui-
zing uit het noorden naar het zuiden 
zal stopzetten zodra het voedsel de 
noordelijke provincies bereikt? Ik 
betrek daarbij ook de provincie Wollo. 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Aangezien het tot de praktijk 
behoort om al via Soedan hulp te 
verlenen aan de delen van Ethiopië 
waarover mevrouw Den Ouden 
spreekt, kan ik deze vraag bevestigend 
beantwoorden. 

Mevrouw Herfkens (PvdA): Voorzitter! 
Ik wil de minister vragen of het waar 
is, dat de Ethiopische regering bewust 
voedseltransporten naar de bevrijde 
gebieden blokkeert? Indien dit het 
geval is, roept dit dan niet om enige 
diplomatieke activiteiten in de richting 
van het regime in Ethiopië? 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Er wordt internationaal van 
gedachten gewisseld over diplomatie-
ke activiteiten in de richting van het 
regime in Ethiopië. Er zijn inderdaad 
problemen. Hoe het concreet zit, kan 
ik nu niet zeggen, want mij hebben 
daarover officieel nog geen medede-
lingen bereikt. Mocht dit echter het 
geval zijn, dan zullen wij kanalen 
zoeken om de problemen op te lossen 
die door de Ethiopische regering 
worden opgeroepen. 

De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Voorzitter! Is de minister bereid, zo 
spoedig mogelijk te antwoorden op 
kamervragen die ik geruime tijd 
geleden heb gesteld over de distributie 
in Ethiopië? In hoeverre vindt er op dit 
moment in het kader van de EPS en 
met Amerika overleg plaats over de 
distributie van medicamenten en 
goederen naar de bewuste gebieden, 
met name naar Ethiopië? 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Op het eerste deel van de vraag 
van de heer Van Weezel wil ik bevesti-
gend antwoorden. Ten aanzien van 
het tweede deel wil ik meedelen dat 
er afgesproken is dat er 17 december 
een vergadering van de Verenigde 
Naties wordt uitgeschreven. Daar zal 
ook deze problematiek aan de orde 
komen. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister heeft zojuist 
gezegd dat zij bereid is te onderzoeken 
of op aanvragen van medefinancie-
ringsorganisaties kan worden inge-
gaan. Als ik goed ben ingelicht, zijn er 
eerder dit jaar al drie soortgelijke 
aanvragen ingediend. De laatste is in 
juli ingediend door het ICCO. Mijn 

vraag is of dit nu nog onderzocht 
moet worden. Of heeft de minister 
daar tot dusver negatief op beschikt? 
Is zij bereid op zeer korte termijn die 
beschikking te heroverwegen? 

Minister Schoo: Voor zover er 'neen' 
is gezegd op bepaalde aanvragen, is 
dit gedaan op grond van overwegingen 
die te maken hebben met het voorne-
men om het meest effectieve kanaal 
voor bepaalde groepen mensen te 
gebruiken. Tot nu toe hebben wij 
altijd gewerkt via het internationale 
Rode Kruis. Dit gaat uitstekend. Ik heb 
dus geen motief gehad om een ander 
kanaal te gebruiken. 

Ik wil de Kamer overigens toezeggen 
om te bekijken of inschakeling van 
ICCO en andere medefinancieringsorga-
nisaties de effectiviteit verhoogt. Ik wil 
hen dan absoluut niet uitsluiten. 

De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De minister heeft net 
gesproken over de hulp aan Eritrea 
die via Soedan zou kunnen lopen. Het 
is mij bekend dat in een paar districten 
in Eritrea een groot aantal mensen 
bijeen is, die absoluut niet via Soedan 
kunnen worden bereikt. Ik beschik 
over een kaart, waarop die gebieden 
zijn aangegeven. Ik ben best bereid 
die kaart aan de minister te overhan-
digen. Ik wil vragen of zij voor die 
gebieden iets kan doen. Vermoedelijk 
zal dit door de lucht moeten gebeuren. 

Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb net gesproken over de 
vergadering die bijeengeroepen zal 
worden door de Verenigde Naties ten 
aanzien van dit onderwerp. Dit zijn de 
meest pijnlijke delen van die vergade-
ring. Deze komen daar aan de orde. 
Het lijkt mij het beste de Kamer toe te 
zeggen dat zij geïnformeerd zal 
blijven over de stand van zaken. 

De heer Weisglas (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de minister vragen of 
zij de tweede vraag van mijn collega 
Den Ouden alsnog wil beantwoorden. 
Die vraag luidde of er van de zijde van 
de Ethiopische regering garanties zijn 
dat, wanneer het voedsel het noorden 
van Ethiopië bereikt, de gedwongen 
volksverhuizingen van het noorden 
naar het zuiden van Ethiopië op dat 
moment zullen stoppen. 

Minister Schoo: Er zijn op dit moment 
geen dergelijke garanties. Ook dit 
punt maakt deel uit van de bespreking. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de minister echt van 
mening dat de route die het internati-
onale Rode Kruis thans gebruikt, 
effectief is? 
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Minister Schoo: Voor zover mij 
bekend is wel! 

De vergadering wordt van 18.35 uur 
tot 20.10 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk VIII 
(Onderwijs en Wetenschappen) van 
de rijksbegroting voor het jaar 1985 
(met uitzondering van het deel 
Wetenschapsbeleid {18600 VIII) 

en van: 
- de motie-Konings over het vereiste 
aantal leerlingplaatsen (18600-VIII, nr. 
29); 
- de motie-Niessen/Dijkstal over de 
mogelijkheid van meerhoofdige 
schoolleiding (18 600-VIII, nr. 30); 
- de motie-Dijkstal over leerlingen 
met onderwijsachterstanden (18 600-
VIII, nr. 31); 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Er wordt opgemerkt dat 
de sleutelrol van onderwijs en 
wetenschapsbeoefening voor het 
duurzame herstel van het sociaal-eco-
nomische evenwicht niet op zich zelf 
staat maar een weerspiegeling vormt 
van de algemene maatschappelijke en 
culturele functie van de educatie. 
Deze algemene functie, zo lezen wi j 
verder, spitst zich toe op drie hoofdta-
ken: het helpen vormen van de 
persoonlijkheid, het voorbereiden op 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en het voorbereiden op de 
beroepspraktijk. Alleszins nuchtere en 
reële doelstellingen. 

Toch heb ik node gemist de princi-
piële doelstelling, dat in het onderwijs 
het besef dient te worden bijgebracht 
dat de verworven kennis tot eer van 
de Schepper en in dienst van de 
naaste gebruikt moet worden. Nu dit 
helaas nogal eens wordt nagelaten, 
dient er in elk geval ook alle vrijheid 
te zijn voor onderwijs dat zich op de 
Bijbel en de reformatorische belijdenis-
geschriften baseert. De regering dient 
ervoor te zorgen dat dit onderwijs zijn 
eigen inhoud ongeschonden kan 
bewaren en niet door allerlei bepalin-
gen in moeilijkheden wordt gebracht. 

Daarmee kom ik vanzelf op de 
kwaliteit van het onderwijs. Zal deze 
fundamentele notie ook in het proces 
van de kwaliteitsbeheersing kunnen 
worden meegenomen? Nader toege-

spitst: zal deze kwalificatie ten volle 
kunnen worden meegenomen in de 
afweging dat overheid en onderwijs 
in beginsel mogelijk tot verschillende 
waarderingen kunnen komen van 
hetgeen in het onderwijs gebeurt? Als 
enkele actuele beleidsprioriteiten uit 
kwaliteitsoogpunt worden geken-
schetst, te weten het onderwijsvoor-
rangsbeleid, de volwasseneneducatie, 
de toepassing van de informatietech-
nologie en de emancipatie-activiteiten, 
dan behouden wij onze duidelijke 
volgorde, waarbij de laatste bij ons 
niet hoog staat genoteerd. 

Er kan worden vastgesteld dat 
reeds veel recent geformuleerd en 
binnenkort te bespreken beleid op de 
normstelling, de bewaking en de 
bevordering van de kwaliteit van het 
onderwijs is gericht. En terecht! Daar 
horen ook de versterking van de 
positie van de overbelaste school-
leiders en de oudere docenten bij. 
Veel suggesties doen de ronde: 
educatief verlof, periodiek verlof, 
flexibele pensionering. Mijn vraag is, 
kort door de bocht, hoe de minister 
over dit soort voorstellen oordeelt. 

Nauw gerelateerd aan de kwaliteit 
van het onderwijs is het onderwijs-
voorrangsbeleid. Dat heeft op zijn 
beurt weer veel van doen met het 
schrikbarende schoolverzuim. Geluk-
kig worden daartoe de nodige 
activiteiten ontplooid. Hoe moet in dit 
verband de toezegging worden 
ingevuld, dat de problematiek van het 
schoolverzuim met ingang van 1 
augustus 1985 zal worden meegeno-
men in het kader van het onderwijs-
voorrangsbeleid? Opvangprograrrv 
ma's voor schoolverzuim met een 
terugschakelende functie naar het 
reguliere onderwijs naast verscherpte 
controle? 

Van belang wordt genoemd een 
goed gestructureerd onderwijsaanbod 
dat mede is afgestemd op de eigen-
schappen van leerlingen naast een 
gerichtheid op de verwerving van een 
aantal vaardigheden. Dat ligt voor de 
hand. Op welke termijn sluiten deze 
voorlopige gevolgtrekkingen aan op 
de voornemens van de regering om 
de ontwikkeling van het schoolwerk-
plan in het basisonderwijs en de 
ontwikkeling van schoolwerkplan en 
handelingsplan in het toekomstige 
speciaal onderwijs te stimuleren? 

Ik sluit mij aan bij de vragen die al 
zijn gesteld over de schippersinterna-
ten. 

Het beleid inzake de ombuigingen 
krijgt dit jaar in die zin een positieve 
wending, dat bij de versobering de 
kwaliteit en de werkgelegenheid in 

het onderwijs zo veel mogelijk 
worden ontzien. Hier kan ik de vraag 
kwijt hoe de herbezetting van 100%, 
zoals toegezegd, precies wordt 
gerealiseerd. Ik wacht het antwoord af 
voor ik een oordeel geef over de 
kabinetsplannen in dezen. 

Wij zitten nog voor de noodzaak dat 
voor 1985 een aanvullende structurele 
ombuiging van f140 miljoen moet 
worden verwezenlijkt. Om gedwongen 
ontslagen te voorkomen, werd 
naarstig gezocht in de sfeer van de 
onderwijsbijdrage. Ik kan daar wel 
inkomen. Het kabinet denkt weer aan 
het heffen van schoolgeld voor 
leerplichtige leerlingem in hetvoortge-
zet onderwijs. Wij wachten het 
verloop van dit debat maar af. Er is 
immers geen kamermeerderheid 
voor. Er moeten dus alternatieven 
komen. 

Zo veel hoofden, zo veel zinnen: zo 
zou men de felle discussie over de 
meerhoofdige schoolleiding kunnen 
samenvatten. Behalve praktische, 
werden er voor het merendeel 
emancipatoire argumenten te berde 
gebracht. Ik ervaar deze discussie als 
nogal eenzijdig. Waar gaat het 
namelijk om? Om een meerhoofdige 
leiding aan de nieuwe basisschool, 
maar ook om de bezoldiging die 
daaraan is gekoppeld. Geeft die 
combinatie niet de doorslag voor de 
eenhoofdige leiding? 

Het lijkt zo ondergeschikt, maar 
moet het argument dat een meer-
hoofdige schoolleiding, gecombineerd 
met een leraarsbetrekking niet goed 
past in het pas gesloten HOS-akkoord, 
waarin als onderdeel is opgenomen 
dat per functionaris slechts één 
salarisschaal aan dezelfde school 
wordt toegekend, slechts financieel 
worden afgewezen? Ik weet dat er wel 
meer argumenten te berde zijn 
gebracht. Die zijn klaarblijkelijk niet 
met voldoende overtuigingskracht 
naar voren gebracht. 

Hoe moet ik precies de zinsnede 
verstaan dat er overigens geen 
bezwaar tegen bestaat dat bij de 
integratie kleuter- en lageronderwijs 
het ex-hoofd dat geen directeur van 
de basisschool wordt, de persoonlijke 
titel van directeur blijft dragen? De 
argumenten van de bewindslieden 
spreken mij aan, maar ik ga enigszins 
twijfelen als wordt gezegd dat het 
duo-schoolleiderschap niet zo gauw 
mag worden gezien als 'eikaars 
ondergeschikten'. Een nadere uitleg 
lijkt mij wel op zijn plaats. 

In het verlengde hiervan resten mij 
kortheidshalve nog de volgende 
vragen. Wanneer kan de uitwerking 
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van het HOS-functiebeloningssysteem 
in het Rechtspositiebesluit Onderwijs 
tegemoet worden gezien? Is het 
definitief juist dat voor de schoolleiders 
natuurlijk verloop zal worden gehan-
teerd in hun formatieregeling? Is de 
datum van 1 april 1985 voor invoering 
reëel? Wat zijn de budgettaire conse-
quenties als de invoering nog eens 
moet worden uitgesteld? 

Mijn fractie heeft zich in het verleden 
sterk gemaakt voor het terugdringen 
van dierproeven aan onderwijsinstel-
lingen. Zij had daarbij in zoverre 
succes dat het budget daartoe werd 
ingekrompen. Nu lees ik dat los van 
bestaande projecten geen specifieke 
bedragen worden gereserveerd voor 
onderzoek naar alternatieven voor 
dierproeven. Hoe heb ik het nu? Op 
welke wijze voorzien daar nu de sinds 
1981 te Utrecht en te Leiden gevestigde 
leerstoelen in? Waarom is een 
bepaald bedrag daarnaast niet te 
noemen? 

De zelfstandige vormingsinstituten 
dreigen bekneld te raken tussen 
basiseducatie en allerlei voorzieningen 
van de Departementen van Onderwijs 
en Wetenschappen en Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid in de sfeer van 
de werkende en de nog niet werkende 
jeugd, met name voltijds- en deeltijd-
KMBO. Daarom is versterking van de 
plaats van deze instituten actueel. De 
staatssecretaris zegde notities toe. 
Daarom heb ik indertijd een motie 
over het deeltijd-KMBO en het BBO 
enerzijds en de zelfstandige vormings-
centra anderzijds aangehouden. Deze 
notitie komt helaas met een jaar 
vertraging, berichtte de staatssecreta-
ris ons. Als deze termijn maar wordt 
gehaald. 

Enkele amendementen van de Partij 
van de Arbeid - als ik het goed heb 
begrepen worden deze inmiddels 
gesteund door de VVD - dwingen mij 
tot de volgende principiële vraag. De 
vaststelling van een plan van scholen 
geeft toch een recht op bekostiging 
per in dat plan genoemde datum, zie 
artikel 65, lid 1, van de Wet op het 
voortgezet onderwijs. Is het dan een 
kwestie van behoorlijk bestuur en het 
nakomen van een wettelijke verplich-
ting te noemen als de wetgever de 
begrotingsposten waaruit deze 
nieuwe scholen of afdelingen moeten 
worden bekostigd, voor dat deel 
wegamendeert? Een vraag stellen, is 
soms een vraag beantwoorden. In dit 
geval hoor ik ook graag het oordeel 
van de bewindslieden. 

Mijn fractie wenst deze bewindslie-
den veel sterkte met hun werk op dit 
zeer belangrijke beleidsterrein. 

D 
De heer Ernsting (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Naarmate de begrotingsbe-
handelingen vorderen, wordt de 
spreektijd nijpender. Wij zullen ons in 
dit kader dan ook beperken tot een 
viertal punten die misschien marginaal 
lijken, maar het wat ons betreft niet 
zijn. 

Allereerst willen wij een punt 
oppikken dat bij de vorige begrotings-
behandeling een rol heeft gespeeld, 
namelijk raciale vooroordelen in 
schoolboeken en lesmateriaal. De 
minister heeft toen gezegd dat hij het 
onderzoek over dat onderwerp, 
verricht door de Universiteit van 
Amsterdam, dat medio 1984 zou 
worden afgerond, wilde afwachten. 
Wel was hij bereid de gegevens die er 
op dat moment al waren met nadruk 
onder de aandacht van de Stichting 
Leerplanontwikkeling te brengen en 
ook in te brengen in het overleg van 
educatieve uitgeverijen. Is er nu meer 
te melden, zowel over dat onderzoek 
als over de SLO? Deze zaak is opnieuw 
actueel geworden door de ook door 
de heer Willems gememoreerde 
aanbevelingen van het internationale 
congres Educators against discrimina-
tion. 

De aanwezigheid van de minister 
op enigerlei moment tijdens dat 
congres werd overigens pijnlijk 
gemist. Een van die aanbevelingen 
luidde dat opgetreden moet worden 
tegen racistische en discriminatoire 
elementen in leerprogramma's en 
lesmaterialen. De verschillende 
onderwijsbonden uit de diverse 
landen hebben met elkaar afgesproken 
dat ook onder de aandacht van hun 
regering te brengen. Wij zouden 
hierover nu graag wat meer willen 
horen dan een jaar geleden. 

Ook mijn volgend punt vertoont een 
zekere continuïteit. Tijdens de debatten 
over de porno en over de nota 
bestrijding seksueel geweld is door 
ons het belang van de seksuele 
voorlichting in het voortgezet onder-
wijs aan de orde gesteld. Ons wordt 
gemeld dat door bezuinigingen op 
instellingen als de NVSH, het COC, de 
Schorerstichting hun bijdrage aan 
seksuele voorlichtingsactiviteiten is 
teruggelopen, c.q. dreigt terug te 
lopen. Wij menen dat die activiteiten 
van groot belang zijn voor het 
bestrijden van onwetendheid en 
vooroordelen ten aanzien van seksua-
liteit. Op die wijze kunnen zij preventief 
werken ten aanzien van vernedering 
van vrouwen en seksueel geweld. Zijn 
de minister en de staatssecretaris 
bereid te bekijken welke lacunes er op 

dit terrein zijn en te kijken naar de 
manier waarop daarin zou kunnen 
worden voorzien? 

In dezelfde lijn ligt het volgende 
punt, het vraagstuk van de mondiale 
vorming in het onderwijs. De NCO 
houdt zich zowel inhoudelijk als 
methodisch bezig met onderwijspro-
jecten. De bedoeling daarvan is 
natuurlijk dat dergelijke projecten, als 
ze voldoende ontwikkeld zijn, een plek 
vinden in het reguliere onderwijs. 
Zoals bekend staat het budget van de 
NCO onder druk, ook al is het gevaar 
voorlopig even afgewend. Dit bena-
drukt ons inziens de noodzaak 
mondiale vorming te integreren in het 
onderwijs. Op dit punt zouden wi j 
graag een beschouwing van de 
minister horen. 

Ten slotte is er dan de kwestie van 
de meerhoofdigde schoolleiding. Het 
standpunt van de minister daarover 
vonden wij verrassend. Het leek ons 
in strijd met bloemrijke passages in 
de nota Herverdeling van arbeid in 
het onderwijs, van mei 1983 - de heer 
Niessen memoreerde dit ook al - en 
ook in de meer recente nota Meer 
over management van november 
1984. Het lijkt mij aardig daaruit in 
ieder geval nog een citaat te halen: 

'Gelet op de formele bevoegdheden 
van het bevoegd gezag voor het 
personeel en de interne organisatie, 
heeft de overheid op personeelsgebied 
geen bevoegdheden. Daarmee heeft 
het in deze notitie bespreken van het 
schoolleidersschap een bijzondere 
dimensie. Op welke wijze bevoegd 
gezag en personeel het intern perso-
neelsbeleid en de interne organisatie 
regelen is een kwestie van overleg 
tussen deze twee partijen. Dat 
betekent dat er vele vormen van 
schoolleidersschap mogelijk worden 
gemaakt door schoolbesturen zonder 
dat de overheid daar bewust richting 
aan geeft.' Een buitengewoon memo-
rabele passage. Dit sluit aan bij onze 
opstelling bij de behandeling van de 
Overgangswet Basisonderwijs en bij 
het mondeling overleg van 30 augus-
tus jl. over het formatiebesluit. Het 
spreekt dan ook vanzelf dat wij vanuit 
die opstelling van harte de motie van 
de heer Niessen ondersteunen. 

Wij sluiten ons overigens ook graag 
aan bij de opmerkingen van de heer 
Niessen over de dierproeven en bij 
het verzoek daarover nog eens apart 
met de bewindslieden te kunnen 
spreken. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! In het rapport 'Schoolver-
zuim....ons een zorg' wordt gesteld 
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dat verschillende suggesties ter 
bestrijding van het verzuimprobleem 
samengevat kunnen worden onder de 
term 'meer individualisering'. Een van 
de aanbevelingen uit het rapport 
'Afstoting in het Amsterdams onder-
wijs' is, dat een uitbreiding van 
leerstofaanbod en leerwegen zou 
moeten worden nagestreefd en wel 
zo, dat verschillende leermogelijkhe-
den binnen een school voor een 
diverse groep leerlingen beschikbaar 
zijn. Wie echter naast die rapporten 
over schoolverzuim het zwartboek 
van de ouders uit vier grote steden 
legt, leest daarin de klachten over de 
te grote klassen en de daarmee 
samenhangende te geringe 
aandacht voor hun kinderen. Kortom, 
de bezuinigingen van 1983 en de 
grootte van de klassen in het lager en 
het voortgezet onderwijs hebben een 
directe relatie met het toegenomen 
schoolverzuim. 

Nu wil ik zeker niet alle schuld van 
het schoolverzuim bij de huidige 
bewindslieden neerleggen. Daarvoor 
zijn te veel maatschappelijke verande-
ringen aan te wijzen, die hun invloed 
op de motivitatie van leerlingen doen 
gelden. Ik meen echter, dat in het 
nieuwe hoofdstuk in de memorie van 
toelichting over de kwaliteit van het 
onderwijs te weinig aandacht wordt 
besteed aan die maatschappelijke 
veranderingen. Andere gezagsverhou-
dingen, andere culturele achtergron-
den en de invloed van de media zijn 
maatschappelijke verschijnselen, die 
het leef- en leergedrag van leerlingen 
sterk bepalen. Bij de kwaliteitsverbe-
tering van het onderwijs zal men 
daarmee rekening moeten houden; 
dit vraagt om aandacht en zorg, om 
individualisering en verschillende 
leermogelijkheden en vooral om een 
goed sociaal klimaat op de school. 

Een goed sociaal klimaat op school 
wordt in belangrijke mate bepaald 
door het onderwijzend en het niet-on-
derwijzend personeel. Daarom is de 
uitkomst van de zogenaamde herbezet -
ting na arbeidstijdverkorting teleurstel-
lend. Als het percentage van 87,5 
inhoudt dat er een herbezetting van 
100% voor het onderwijzend personeel 
komt en van een veel lager percentage 
voor het niet-onderwijzend personeel, 
vrees ik dat het belang voor het goed 
draaiende houden van een school 
door conciërges, administratief en 
huishoudelijk personeel schromelijk 
wordt onderschat. Wat zal trouwens 
het gemiddelde herbezettingspercen-
tage voor het niet-onderwijzend 
personeel zijn? 

In de memorie van toelichting 
wordt een oplossing voor het school-
verzuim sterk gekoppeld aan het 
onderwijsvoorrangsbeleid. Is die 
relatie niet veel te strikt? Het school-
verzuim beperkt zich toch niet tot de 
onderwijsvoorrangsgebieden? Is het 
onderwijsvoorrangsbeleid in staat om 
de oorzaken van schoolverzuim weg 
te nemen? Wat is, gezien de maat-
schappelijke gegevenheden, de 
doelstelling en de verwachting van de 
bewindslieden? Hoe zwaar tillen zij 
eigenlijk aan de leerplicht en welke 
financiële middelen willen en kunnen 
zij inzetten om het schoolverzuim te 
beperken? 

In het rapport 'Schoolverzuim....ons 
een zorg' wordt melding gemaakt van 
de aanwezigheid van papieren 
leerlingen; dit wordt aangeduid als 
fraude. Dit onderwerp is het vorige 
jaar tijdens de begrotingsbehandeling 
in deze Kamer aan de orde geweest. 
Wat is de werkelijkheid nu? Zijn de 
door amendering verlaagde budgetten 
voldoende gebleken? Is fraude 
geconstateerd en, zo ja, in welke 
mate? Is bij de behandeling van de 
begroting voor 1985 van nieuwe 
fraudegevallen uitgegaan, of - zo men 
wil - van intensievere controle? Zo ja, 
worden de vrijkomende middelen dan 
aangewend om het schoolverzuim 
effectief te bestrijden, bij voorbeeld 
door leerlingen, die het op school niet 
meer zien zitten, buiten schoolverband 
op te vangen? 

Inzet van faciliteiten voor het 
onderwijsvoorrangsbeleid en voor 
culturele minderheden dient steeds 
meer ook plaats te vinden binnen het 
voortgezet onderwijs. Hoe is de 
verhouding tussen het basis- en het 
voortgezet onderwijs op deze punten? 
Zijn met name de middelen voor de 
minderheidsgroepen in het voortgezet 
onderwijs niet ontoereikend? 

Positief beoordeelt de PPR-fractie 
de aangekondigde opheffing van de 
leeftijdsgrens van 27 jaar in het 
leerlingwezen. Kan de staatssecretaris 
meedelen wanneer het beleidsplan 
beroepseducatie voor volwassenen 
de Kamer bereikt? Mag ik ervan 
uitgaan dat daarin ook plannen 
ontvouwd worden voor een LBO voor 
volwassenen? 

Teleurstellend is het feit, dat er in 
de begroting wel f22,5 miljoen wordt 
uitgetrokken voor een verbetering van 
het management op de scholen, maar 
dat geen gelden uitgetrokken worden 
voor de kosten van de medezeggen-
schap. De toetsingscommissie 
medezeggenschap heeft aanbevolen, 
een aparte post 'kosten voor de 

medezeggenschap' in de begroting op 
te nemen. Met het argument van 
budgettaire neutraliteit is dit echter 
tot nu toe afgewezen. Waarom is dat 
gebeurd? Een vergelijking met de 
WWO '84 dringt zich op: een keuze 
voor doelmatigheid en niet voor 
medezeggenschap. 

Wordt de medezeggenschap van 
leerlingen en leraren niet echt belang-
rijk gevonden? Maar is medezeggen-
schap niet essentieel voor een goed 
sociaal klimaat op de school? Zal het 
thema participatie in het komende 
internationale jongerenjaar - dit 
thema is op verzoek van Nederland 
opgenomen in het actieplan voor dat 
jaar - ook tot de scholen doordringen? 
Is het niet zinvol om juist in zo'n jaar 
de medezeggenschap op de scholen 
te stimuleren? Welke bijdrage levert 
het departement van Onderwijs en 
Wetenschappen aan het internationale 
jongerenjaar? 

De argumenten om in het nieuwe 
basisonderwijs geen meerhoofdige 
schoolleiding toe te staan, vind ik 
ronduit kinderachtig. Het ex-hoofd 
van de kleuterschool mag wel de 
persoonlijke titel van directeur 
dragen, maar zij - het is meestal een 
vrouw - mag niet samen met het 
ex-hoofd van de lagere school leiding 
aan de basisschool geven. Dat mag 
alleen als er in deeltijd gewerkt wordt. 
De minister vreest onduidelijke 
gezagsverhoudingen en hij is bang 
voor fractievorming. 

Op voorhand wordt aangenomen 
dat volwassen mensen met een 
pedagogische opleiding en een staat 
van dienst zo'n vorm van samenwer-
king niet aankunnen. Hoe goed is de 
samenwerking tussen de minister en 
de staatssecretaris eigenlijk, bij 
voorbeeld als het gaat om de voort-
gang met de ontwikkelingswet voor 
het voortgezet onderwijs? Is er geen 
sprake van onduidelijke gezagsverhou-
dingen en fractievorming? Wat is het 
resultaat geweest van het gesprek 
met de coördinerende bewindsvrouwe 
voor emancipatiebeleid over de 
meerhoofdige schoolleiding? Is de 
minister alsnog bereid, de wettelijke 
belemmeringen op dit stuk uit de weg 
te ruimen? 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Van het onderwijsfront 
geen nieuws, zou je kunnen zeggen 
als je je aandacht uitsluitend richtte 
op de in de memorie van toelichting 
geschetste hoofdlijnen van het 
gevoerde beleid. Onze kritische 
opmerkingen zullen dan ook in 
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belangrijke mate aansluiten bij 
hetgeen wij bij de behandeling van de 
begroting voor 1984 hebben opge-
merkt. 

Als eerste hoofdpunt van beleid 
wordt uiteengezet, hoe een aantal 
'grote operaties' op het gebied van 
onderwijswetgeving en beleid een 
afronding zullen krijgen. Een en ander 
dient als grondslag voor het werk dat 
in de jaren tachtig en negentig nog 
gedaan moet worden. Een bijzonder 
punt van wetgeving betreft daarbij de 
voorgenomen wijziging van het vijfde 
en het zevende lid van artikel 23 van 
de Grondwet. 

Het in het regeerakkoord overeenge-
komen voornemen om dit artikel, 
waarin de onderwijsvrijheid ten 
principale is vastgelegd, te wijzigen 
zonder de kern daarvan aan te tasten, 
vervult onze fractie toch met enige 
zorg. Zo is er al direct een spannings-
veld te signaleren tussen het voorne-
men om delegatie van bevoegdheden 
van regelgeving inzake het bijzonder 
onderwijs aan lagere overheden te 
voorkomen en het voornemen om 
decentrale uitvoering van regelgeving 
te bevorderen. Daarmee wordt ten 
onrechte de suggestie gewekt, dat de 
vraagstukken rondom de afweging 
van verantwoordelijkheden zouden 
kunnen worden versmald tot vraag-
stukken van doelmatigheid, van 
planning en van spreiding van 
onderwijsvoorzieningen, waarbij 
noodzakelijkerwijze allerlei ontsnap-
pingsclausules worden ingebouwd. 

We zouden dan bovendien de ogen 
sluiten voor de omstandigheid dat er 
afgezien van de discussie over de 
wenselijkheid van decentralisatie 
zonder meer al een spanningsveld 
gesignaleerd moet worden tussen de 
planningswetgeving en het spreidings-
beleid ten aanzien van onderwijsvoor-
zieningen als zodanig en de vrijheid 
van richting c.q. inrichting van 
onderwijs. Hetzelfde kan worden zegd 
van het op centraal niveau gevoerde 
onderwijsemancipatiebeleid, waar-
over ik nog kom te spreken. 

Een dreigende uitholling van de 
vrijheid van inrichting komt eveneens 
tot uitdrukking in het voornemen 
inzake verbetering van het schoolma-
nagement, in welk kader gepleit wordt 
voor het onderzoeken van mogelijkhe-
den tot delegatie van bevoegdheden 
van het bevoegde gezag aan de 
schoolleiding. Dat staat op blz. 23 van 
de memorie van toelichting. 

Ik leg daarom de minister in het 
algemeen de vraag voor, of hij het 
bestaan van deze spanningsvelden 

onderkent en of hij met ons van 
mening is, dat handhaving van het 
genoemde grondwetsartikel niet recht 
mogelijk is indien aan een principiële 
afweging van eigensoortige verant-
woordelijkheden met betrekking tot 
richting, oprichting en inrichting van 
het onderwijs zal worden getornd. In 
het licht van het voorgaande vraag ik 
hem vervolgens, hoe hij het gememo-
reerde streven naar verbetering van 
het schoolmanagement in dat licht 
beziet. 

Voorzitter! Met betrekking tot de 
genoemde vier prioriteitsgebieden 
hebben wij het gevoelen dat onze 
kritiek op de onevenwichtige aandacht 
voor de volwasseneneducatie en het 
onderwijsemancipatiebeleid, in 
verhouding tot bij voorbeeld verster-
king van de relatie tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt, nog steeds relevant 
is. 

Als uitvloeisel van het onderwijs-
emancipatiebeleid wordt op blz. 10 van 
de memorie van toelichting, onder het 
kopje 'de activiteiten van de school', 
aangekondigd dat veel nadruk in de 
komende jaren in het emancipatiebe-
leid zal worden gelegd op scholing, 
nascholing en ondersteuning. Zo 
moeten de PABO's in het instellings-
werkplan aangeven op welke wijze 
roldoorbrekend onderwijs onderdeel 
van de opleiding uitmaakt. De initiële 
opleidingen zullen een nascholings-
plan moeten inleveren, terwijl de 
deskundigheid van medewerkers van 
SBD's en verzorgingsinstellingen 
dient te worden bevorderd. 

We moeten derhalve constateren 
dat al weer een stapje verder wordt 
gedaan en dat thans de bevordering 
van de emancipatiegedachte bij de 
wortel wordt aangepakt. Niemand in 
hetonderwijsland ontkomt er kennelijk 
meer aan. Met het oog daarop zou ik 
de minister tcch voor overdrijving 
willen waarschuwen. Er is immers 
nogal enig verschil tussen bij voor-
beeld het stimuleren van niet-traditio-
nele meisjesopleidingen in het 
beroepsbegeleidende onderwijs en de 
vrij droevige bezigheid als het 
aanpakken van het sekse-stereotype 
gedrag van leerlingen in het basison-
derwijs. De vraag is of de minister 
beseft, dat hier wellicht onbedoeld 
grenzen van de verantwoordelijkheid 
voor opvoeding en onderwijs worden 
overschreden. 

Een probleem van een wat andere 
orde in dit verband betreft de gevolgen 
van de betrokkenheid van de SBD's 
en de verzorgingsinstellingen bij dit 
beleid, voor wat betreft de mogelijke 
verschuiving van prioriteiten binnen 
de taakstellingen van deze instellingen. 

De extra taken die hieruit voortvloeien, 
zullen er toch toe moeten leiden dat 
ergens anders taken verminderd 
worden, tenzij deze instellingen, wat 
taken betreft, nu al ruim in het jasje 
zitten - hetgeen wij niet veronderstel-
len. 

Kijken wij bij voorbeeld naar de 
LPC's, dan zien wij dat ten gevolge 
van het landelijke innovatiebeleid de 
laatste jaren al veel extra werk op hun 
bordje is gekomen. Te zamen met de 
gerealiseerde rendementsverbetering 
betekent een en ander aanmerkelijke 
taakverzwaring, indien daaraan nog 
vooornoemde taken zouden worden 
toegevoegd. Indien onze beoordeling 
juist is, rijst op grond daarvan de 
vraag, hoe de bewindsman deze 
taakverzwaring zou willen realiseren: 
door het beschikbaar stellen van extra 
faciliteiten, dan wel door reorganisatie 
binnen het takenpakket van de 
verzorgingsinstellingen en de SBD's. 
Wij vernemen hierop gaarne een 
reactie van de bewindsman. 

Voorzitter! In het jaar 1985 zal de 
basisschool van start gaan. Als wi j 
ons oor te luisteren leggen bij degenen 
die deze nieuwe schoolvorm gestalte 
moeten geven, dan is het beeld niet 
erg bemoedigend. Tal van kwesties 
lijken nog onopgelost. Een van de 
problemen betreft het programma 
van eisen die door de werkgroep-Lon-
do geformuleerd moeten worden. 
Volgens de verwachtingen, zullen 
deze in de loop van deze maand 
gereed zijn. Graag vernemen wij van 
de staatssecretaris, of deze datum 
gehaald zal worden. De klem hiervan 
is immers duidelijk: de bekostiging 
wordt immers gebaseerd op het 
programma van eisen. Mijn fractie 
vraagt zich af, of een en ander 
gerealiseerd kan worden, voordat de 
WBO in werking zal treden. 

Bij de totstandkoming van de 
basisschool zullen, als gevolg van de 
HOB-operatie 400 a 500 basisscholen 
verdwijnen. Mijn fractie beziet die 
ontwikkeling met enige zorg, te meer 
daar door de provincies geen uniform 
beleid wordt gevoerd met betrekking 
tot de instandhouding. Het behoort 
tot de verantwoordelijkheden van de 
provincie om hier een eigen beleid te 
voeren. Het leidt er echter toe dat het 
bijzonder onderwijs geen redelijk 
inzicht kan krijgen in de vraag, hoe de 
positie van het openbaar en het 
bijzonder onderwijs ten opzichte van 
elkaar in die provincie zijn afgewogen. 
Wij willen er nogmaals op aandringen 
- ook in het verleden is dit door mijn 
fractie naar voren gebracht - dat in 
vergelijkbare gevallen voor openbaar 
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en bijzonder onderwijs dezelfde 
regels moeten worden toegepast. 

Het emancipatiebeleid in het 
onderwijs hebben wij bij herhaling 
van kanttekeningen voorzien. Het is 
dan ook niet in de eerste plaats uit 
emancipatoire overwegingen dat wij 
willen pleiten voor een meerhoofdige 
schoolleiding. In de praktijk zal in de 
meeste gevallen het hoofd de directeur 
van de basisschool worden, blijkens 
ook een peiling die daarover onlangs 
is gehouden: dit ondanks een fraaie 
voorlichtingsfolder van het ministerie. 
Om de verworvenheden van het 
kleuteronderwijs veilig te stellen lijkt 
het ons een goede gedachte het 
beleid te richten op een meerhoofdige 
schoolleiding, waardoor het mogelijk 
zou worden om de onderbouw te 
laten beheren door de hoofdleidster. 

Onduidelijkheid bestaat er bij mijn 
fractie over de vraag, welk beleid nu 
gevoerd gaat worden op het gebied 
van de vergoeding van vervoerskos-
ten. Wij willen graag weten van de 
staatssecretaris of deze regeling al 
dan niet wordt gedecentraliseerd en 
zo ja, op welke wijze en in welke 
mate. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is nog 
niet geheel en bij tijd en wijle geheel 
niet duidelijk hoe het voortgezet 
onderwijs er in de komende jaren zal 
uitzien. Wel is in elk geval duidelijk, 
dat ook hier herschikking en fusie 
onvermijdelijk zullen zijn. Hoewel 
verschillende scholen reeds met het 
fusie- en herschikkingsproces zijn 
begonnen, is het nog steeds niet 
duidelijk hoe bij voorbeeld de leerlin-
genaantallen moeten worden inge-
vuld. Enige spoed in deze zaak zou 
naar ons oordeel zeker op zijn plaats 
zijn. Door herschikking en fusie en 
door het teruglopen van het aantal 
leerlingen zal ook het huisvestingsbe-
stand moeten worden gewijzigd. 

Op zich zelf heeft mijn fractie 
uiteraard geen bezwaar tegen een zo 
doelmatig mogelijk gebruik van het 
gebouwenbestand, maar daaraan 
moet wel de voorwaarde worden 
verbonden, dat besturen van scholen 
worden betrokken bij de beoordeling 
van de vraag in hoeverre een en 
ander zich verdraagt tot de identiteit 
en doelstelling van de school. Een 
reactie van de staatssecretaris, bij 
voorkeur in positieve zin, zou door 
ons zeer op prijs worden gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is een 
loffelijk streven, dat cursussen voor 
jeugdige werklozen worden gegeven. 
Het verbaast ons echter, dat hierbij 
slechts de streekscholen en de 

deeltijd-KMBO-instituten worden 
betrokken. Hetzelfde cursusaanbod 
wordt immers ook verzorgd door de 
vormingsinstituten? Zou het niet 
besparend werken als deze cursussen 
in samenwerking met het vormings-
werk worden uitgevoerd? Ik verneem 
graag een reactie van de staatssecre-
taris hierop. 

In de schriftelijke voorbereiding 
heeft mijn fractie gevraagd of het 
onderscheid in denominatie van de 
instellingen ook wordt betrokken bij 
de heroverweging van de partiële 
leerplicht. Ook willen wij graag van de 
staatssecretaris weten of er enig 
cijfermatig inzicht ter zake is gegeven. 
Het antwoord heeft ons niet helemaal 
overtuigd. De bewindsvrouwe schrijft 
namelijk, dat de onderwijsinstellingen 
niet bij dit onderzoek worden betrok-
ken, terwijl in de memorie van 
toelichting onder punt 3.2 naar ons 
oordeel het tegendeel wordt beweerd. 
Kan de staatssecretaris voor deze 
discrepantie een nadere verklaring 
geven? 

Volgens de memorie van toelichting 
zal de Wet op de onderwijsverzorging 
op 1 januari 1986 van kracht worden. 
Wij vragen ons af of die datum wel 
reëel is, gezien het feit dat deze wet 
vooruitloopt op de herstructurering 
van het onderwijs. Die herstructurering 
is echter nog niet afgerond. Het is 
derhalve toch reëel te veronderstellen, 
dat de herstructurering in de verzor-
ging zal volgen op de herstructurering 
van het onderwijs of zal de minister 
desnoods de omgekeerde weg 
volgen? 

Mijnheer de Voorzitter! Al eerder in 
mijn betoog heb ik een kanttekening 
geplaatst bij de voorgenomen 
maatregelen ter verbetering van het 
schoolmanagement. In dit verband 
wil ik nog een vraag stellen, namelijk 
in hoeverre het schoolmanagement 
wordt bemoeilijkt door de overvloed 
van onderwijsnota's en circulaires. De 
laatste arriveren bovendien niet 
zelden te laat, zodat aan het begin van 
het nieuwe cursusjaar nog diverse 
onzekerheden bestaan. Nog steeds 
wordt dit door de betrokkenen als een 
grote frustratie ervaren en wi j willen 
het daarom nog eens onder de 
aandacht van de bewindslieden 
brengen. Worden er mogelijkheden 
bezien om hierin verbetering aan te 
brengen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
graag een aantal opmerkingen maken 
over de zogenoemde regionale 
opleidingscentra en het volletijd-
KMBO. Wij vragen ons namelijk af of 
het verstandig is om via forse subsidies 

een beleid op gang te brengen, dat 
het voor jongeren aantrekkelijk maakt 
om deel te nemen aan opleidingen in 
het kader van het leerlingenwezen. 
Ook het KMBO wordt uitgebreid. 

In hoeverre ontstaat hierdoor echter 
een concurrentieverhouding tussen 
beide instellingen en hoe moet een en 
ander worden beoordeeld tegen de 
achtergrond van de demografische 
ontwikkeling c.q. het dalende geboor-
tecijfer? Het gestelde in de memorie 
van toelichting, dat overleg tussen 
onderwijs en bedrijfsleven op sector-
en/of bedrijfstaksniveau wordt 
aangemoedigd, heeft ons verbaasd. 
Het huidige beleid ten aanzien van het 
kort middelbaar beroepsonderwijs is 
immers intersectoraal ingericht? Wil 
de staatssecretaris dit verduidelijken? 

Uit de schriftelijke voorbereiding 
hebben wij begrepen, dat nog niet 
bekend is hoe het nieuwe overlegor-
gaan dat wordt gevormd door de 
integratie van het NOWJ en de OVO 
zal worden samengesteld. Is de 
staatssecretaris niet met ons van 
mening, dat de getalsverhouding 
binnen dit nieuwe overlegorgaan een 
afspiegeling dient te zijn van de 
verhoudingen binnen het onderwijs-
veld, opdat de belangen van de 
diverse betrokken sectoren op 
evenwichtige wijze een rol kunnen 
spelen in de beleidsadvisering van dit 
orgaan? 

Voor de opvang van de zogenaamde 
randgroepjongeren wordt in de 
komende jaren een relatief omvangrijk 
bedrag uitgetrokken. Mijn fractie 
vraagt zich af of hier niet al te veel 
sprake is van symptoombestrijding. 
Zou het geen voorkeur verdienen de 
bestaande voorzieningen - ik denk 
aan het vormingswerk - zodanig te 
bewerktuigen, dat deze in staat zijn 
een opvang te bieden aan deze 
jongeren? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil in 
mijn slotbeschouwingen min of meer 
terugkomen op hetgeen ik in het 
begin van mijn betoog heb gezegd 
over de grenzen van verantwoordelijk-
heden voor opvoeding en onderwijs. 

Het is toch wel opvallend dat het 
opvoeren van de kwaliteitseisen voor 
het aanleren van roldoorbrekend 
gedrag zo'n grote prioriteit in het 
onderwijsbeleid heeft gekregen, 
indien men dat bij voorbeeld vergelijkt 
met de overheidsverantwoordelijkheid 
voor opvoeding en onderwijs ter zake 
van handhaving van vrede en veilig-
heid en van de bestrijding van 
criminaliteit. Zo men hierbij al van 
een terugwijkende overheid zou 
mogen of moeten spreken, dan nog 
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rijst de vraag of het niet van betekenis 
moet worden geacht, dat schoolgaan-
de en werkende jeugd meer dan thans 
direct en gericht wordt geconfronteerd 
met de moeizame strijd die politie en 
rechtelijke macht tegen die criminali-
teit hebben te voeren. 

Zouden er, mede ter ondersteuning 
van het kabinetsbeleid ter zake, geen 
mogelijkheden zijn om van de zijde 
van het departement van Onderwijs 
en Wetenschappen een bijdrage te 
leveren ter stimulering van de 
voorlichting over deze ontwikkelingen 
en van de betrokkenheid van leerlingen 
dienaangaande in het onderwijs? 

'Wie kennis vermeerdert, vermeer-
dert smart', zegt de Schrift. Doch in 
dit opzicht kan ook gesteld worden 
dat de confrontatie met de kwade 
zijde in onze samenleving ook aan de 
vorming van de persoonlijkheid ten 
goede kan komen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit de begrotingsstukken 
en de lijst van antwoorden op de 
vragen doemt het beeld op van een 
departement dat onder energieke 
leiding op volle toeren draait en 
vooral op daden is gericht. Deze 
minister wil zaken doen en dat siert 
hem. Over het onderwijs mag en 
moet voortdurend gediscussieerd 
worden, maar alleen al de financieel-
economische situatie van ons land 
verbiedt ons om dat te doen met de 
vrijblijvendheid die de onderwijsdis-
cussies in het verleden zo vaak 
kenmerkte. 

Ik heb er ook waardering voor dat 
de minister in de inleiding van de 
begrotingstoelichting meer dan in het 
verleden het geval was, aandacht 
vraagt voor de maatschappelijke en 
sociaal-economische betekenis van 
het onderwijs. Daarmee wordt de 
aandacht voor de individuele leerling 
terecht in een concreet perspectief 
gezet en niet slechts als doel op zich 
zelf gezien. Mede gesteund door de 
resultaten van recent wetenschappelijk 
onderzoek lijkt de minister enigszins 
afscheid te willen nemen van de 
onderwijsvernieuwingsdiscussie van 
de jaren zestig en zeventig. 

Zie ik dit juist? Het verdient overigens 
wel aanbeveling om nu niet door te 
slaan naar een situatie waarin alleen 
op de sociaal-economische functie 
van het onderwijs wordt gelet. In dit 
verband mag ik wijzen op de beslissing 
van de minister om de SER als vast 
adviesorgaan te laten optreden. Ik heb 
daarover enkele vragen. 

Is voor deze beslissing een wijziging 
van de wettelijk vastgelegde adviesta-
ken nodig? Is het niet gewenst 
duidelijk vast te leggen waar de 
grenzen liggen van deze nieuwe 
adviesbevoegdheid, aangezien aan 
elke onderwijsbeslissing wel een 
sociaal-economisch aspect valt te 
ontdekken? Is over deze beslissing het 
advies gevraagd van de Projectgroep 
Externe Advisering? 

Over deregulering en onderwijsbe-
leid merkt de minister in het antwoord 
op vraag 82 op, dat het in eerste 
aanleg gaat om een grotere terughou-
dendheid met de regelgeving en niet 
om een grotere terughoudendheid of 
een terugtreden van de overheid als 
zodanig. Het klinkt weinig bemoedi-
gend voor hen die menen dat in het 
overgereguleerde overheidsbeleid 
meer vrijheid voor de instellingen 
moet worden geboden. 

Ook vrees ik dat bij voorbeeld in het 
voortgezet onderwijs een zekere 
terugtred van de centrale overheid in 
de uitvoeringssfeer weer kan worden 
gecompenseerd door provinciale en 
gemeentelijke regelgeving. Zal de 
werkgroep die belast is met de 
uitvoering van de motie-Franssen 
over deregulering zich bij voorbeeld 
ook bezighouden met de aangekondig-
de planningswetgeving voor het 
voortgezet onderwijs? 

Opvallend is de grote aandacht die 
in de toelichting bij de begroting 
wordt besteed aan de kwaliteit van 
het onderwijs. Voorshands zijn wij 
nog in het stadium van begripsdefinië-
ring. Toch bekruipt mij de vrees bij 
lezing van de desbetreffende beschou-
wingen dat hiermee een nieuwe basis 
wordt gelegd voor een nog verder-
gaande bemoeienis van de overheid 
met het onderwijs. 

Het onderwijsbeleid van de overheid 
is zeker van betekenis voor de 
onderwijskwaliteit, maar toch meen ik 
dat die kwaliteit vooral bepaald wordt 
door zowel de situatie in het gezin als 
de situatie in de klas. Daar heeft de 
overheid terecht weinig over te 
zeggen, maar dat behoeft niet te 
betekenen dat het buiten beeld kan 
blijven. In een interview in het blad 
Folia merkte de vandaag al eerder 
geciteerde dr. Van der Wolf op dat in 
gezinnen heel wat veranderd is. Als 
een kind nu thuis in een ongestructu-
reerde situatie zit en het die ook nog 
eens op aantreft, dan kan dat best wel 
eens slecht op elkaar inwerken, aldus 
dr. Van der Wolf. Wat is het oordeel 
van de minister hierover? 

Er is reeds veel gezegd over het 
vraagstuk van de meerhoofdige 

schoolleiding op de basisschool. De 
minister heeft hierover een naar mijn 
mening uitstekende brief gezonden 
aan de organisaties van schoolbestu-
ren. Schoolbesturen doen er mijns 
inziens dan ook wijs aan, zich te 
voegen naar de goed onderbouwde 
visie van de minister. Toch heb ik een 
enkele vraag hierover. 

In hoeverre begeeft de minister met 
het afwijzen van de constructie van de 
meerhoofdige schoolleiding zich op 
het terrein van de beleids- en benoe-
mingsvrijheid van de gemeenten en 
schoolbesturen? Wat is er eigenlijk op 
tegen op dit punt de vrijheid te geven 
die men blijkbaar wenselijk acht? 
Voorwaarde daarbij dient wel te zijn 
dat voldaan wordt aan budgettaire 
neutraliteit. 

Binnen het kader van het onderwijs-
voorrangsbeleid wordt de laatste 
jaren terecht aandacht besteed aan 
het sterk groeiend schoolverzuim. Ik 
zou hierover mevrouw Ginjaar enkele 
vragen willen stellen. Hoe oordeelt zij 
over diverse project- en opvanggroe-
pen die de laatste jaren voor school-
verzuimers zijn opgezet? Hoe wordt 
voorkomen dat deze initiatieven een 
alibi gaan vormen voor een falend 
onderwijssysteem? Wordt er vanuit 
deze groepen ook naar gestreefd, de 
leerling naar de school terug te 
brengen? Wat is eigenlijk de status 
van deze opvanggroepen, gezien 
vanuit de Leerplichtwet? Hoe wordt 
voorkomen dat deze groepen een 
oplossing worden voor zogenaamde 
moeilijke kinderen uit het reguliere 
onderwijs? In hoeverre is de inspectie 
hierbij betrokken? 

De staatssecretaris heeft zich de 
laatste tijd ontpopt als een sterk 
voorstandster van wiskunde als 
verplicht eindexamenvak op het 
toekomstige lyceum. Als meisjes niet 
geëmancipeerd en dus niet gelukkig 
wensen te worden, dan moet dat 
maar via het vak wiskunde worden 
gestimuleerd, zo schijnt de gedachte 
te zijn. Het komt mij voor dat zij op dit 
punt op één lijn zit met de toenmalige 
Minister Van Kemenade. Hij schreef in 
de toelichting op zijn begroting in 
1974 dat uitgangspunten voor 
onderwijsbeleid uitdrukking dienen te 
zijn van de veranderingen die men in 
de samenleving noodzakelijk acht. 

De staatssecretaris zal deze passage 
zeker niet vergeten zijn! Wat is haar 
reactie op het standpunt van de 
Nederlandse vereniging van wiskunde-
leraren, waarin gesteld wordt dat een 
dergelijke wettelijke stimulans voor 
het vak wiskunde niet nodig is en de 
doorstroming naar het toekomstige 
lyceum belemmert? 
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Het succes van de Open Universiteit 
is groot. Er zijn wachtlijsten opgesteld. 
Zijn deze gebaseerd op het principe: 
wie eerst komt, eerst maalt? Gezien 
het tweede-kans-karakter van de Open 
Universiteit lijkt het mij niet onredelijk 
als bij de wachtlijsten rekening zou 
worden gehouden met de leeftijd van 
de aanvrager. Ziet de minister 
mogelijkheden daartoe? 

Het beleid inzake de voorwaardelijke 
financiering zal worden voortgezet, zij 
het dat wat meer nadruk zal worden 
gelegd op onderlinge profilering van 
instellingen die moet aansluiten bij 
het proces van taakverdeling. Of het 
thans vigerende systeem van voor-
waardelijke financiering daarvoor het 
meest gelukkige is, kan worden 
betwijfeld. In september werd bekend 
dat de verantwoordelijken voor het 
onderzoeksbeleid op de universiteiten 
in een nota hadden erkend dat het 
systeem feitelijk zou zijn mislukt. 

Veelal zou worden geprobeerd de 
aangevraagde projecten zo duur en zo 
moeilijk mogelijk af te schilderen om 
maar zo veel mogelijk inkomsten te 
verwerven. Er zou met opgaven 
worden geknoeid. Verschuivingen van 
de onderzoeksactiviteiten van de ene 
universiteit naar de andere blijken 
nauwelijks mogelijk. De vraag rijst of 
moet worden voortgegaan op de weg 
van het ontwikkelen van externe 
criteria en of de universiteiten niet 
meer vrijheid terug moeten krijgen 
om bij het onderzoeksbeleid eigen 
prioriteiten te stellen. Sluit dit niet 
goed aan bij het systeem van contract-
research waarvan de minister zich 
een voorstander betoont? 

Ik wil ook iets zeggen over de 
mogelijkheid om topdeskundigheid 
aan te trekken. Die mogelijkheid zou 
soelaas moeten bieden voor het 
probleem dat het bedrijfsleven de 
betere onderzoekers dreigt weg te 
kopen bij de universiteiten. Zowel 
door Philips als door Unilever is 
recentelijk gewezen op een mogelijk 
tekort aan goede onderzoekers. 
Schaarste heeft een prijsopdrijvend 
effect. Kunnen universiteiten blijven 
concurreren met het bedrijfsleven? Ik 
vraag mij af of niet meer structurele 
oplossingen moeten worden geboden 
dan de tijdelijke extraatjes die de 
minister wil toestaan. Kunnen zulke 
tijdelijke verbintenissen wel zorgen 
voor voldoende uitstraling op het 
onderzoeksklimaatopeen universiteit? 

Het STC-proces bij HBO-instellingen 
loopt beter dan velen verwachtten, als 
wij althans de publikaties van de 
HBO-raad mogen geloven. Dreigt het 

proces niet te hard te gaan, als zou 
blijken dat de gefuseerde instellingen 
veel groter worden dan de 2500 
studenten waarvan in de nota werd 
uitgegaan? Gaan de nadelen van het 
proces niet overheersen als wij een 
aantal mammoetinstellingen krijgen? 

Niet voor het eerst horen wij 
berichten over de gebrekkige aan-
sluiting tussen HAVO en HBO. 
Verleden week werd een onderzoek 
gepubliceerd van het Leids interdisci-
plinair centrum voor onderwijsre-
rearch. Tot nu toe heb ik geen reacties 
gehoord op deze periodieke signalen. 
Hoe oordeelt de minister over de 
aanbevelingen van dit Leidse instituut? 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek ook namens 
de groep Scholten/Dijkman. 

Het door eem regering gevoerde 
onderwijsbeleid is in hoge mate 
bepalend voor de toekomstige 
inrichting van een maatschappij. 
Onderwijs behoort niet alleen over-
dracht van kennis te zijn, maar ook 
overdracht van ervaring. Het onderwijs 
zou daarom twee-richting-verkeer 
moeten zijn. Door onderwijs kunnen 
gaven en talenten van ieder mens 
ontwikkeld worden, zowel van 
jongeren als van ouderen. Op die 
manier kunnen mensen zich optimaal 
ontplooien, niet alleen voor eigen 
geluk en welzijn, maar evenzeer tot 
opbouw van een rechtvaardige en 
barmhartige samenleving, hetgeen de 
stabiliteit van de samenleving zal 
bevorderen. 

Deze toestand zal misschien niet zo 
gauw bereikt kunnen worden. Het 
gestelde zou in ieder geval wel 
richtinggevend moeten zijn. Wij 
constateren met spijt dat zo'n toe-
komstgerichte visie in de voor ons 
liggende begroting ontbreekt. Het 
beleid in het onderwijs wordt meer en 
meer gericht op economische groei, 
met voorbijzien aan andere belangen, 
zoals die van welzijn van mens en 
maatschappij. 

De minister geeft een aantal 
prioriteiten aan, zoals het onderwijs-
voorrangsbeleid. Daarmee moeten 
onderwijsachterstanden bestreden 
worden. Wij vinden dat op zich zelf 
een goede zaak. Onderwijsachterstan-
den worden veroorzaakt door een 
veelvoud van maatschappelijke en 
sociale factoren. Wil een beleid dat 
gericht is op het opheffen van achter-
standen geloofwaardig zijn en wil het 
vruchten afwerpen dan zal dat niet 
alleen op onderwijs betrekking 
moeten hebben, maar op veel meer 

zaken. Ik noem als voorbeelden 
huisvesting en werkgelegenheid. Een 
dergelijk samenhangend beleid wordt 
door de regering niet gevoerd. 
Bovendien is het onderwijs zelf 
gericht op selectie en niet op differen-
tiatie en zorgverbreding, hetgeen 
achterstandopheffing binnen het 
onderwijs belemmert in plaats van 
bevordert. 

Het opheffen van achterstand valt 
min of meer samen met de tweede 
prioriteit: de volwasseneneducatie. 
Immers, daarbij gaat het erom, 
mensen die in hun jeugd door 
omstandigheden kansen hebben 
gemist, nieuwe mogelijkheden te 
bieden. Wanneer wij de ontwikkelin-
gen in de informatiesamenleving niet 
als een autonoom, onstuurbaar 
proces over ons heen willen laten 
komen, dan is het zaak ook volwasse-
nen daarop voor te bereiden via 
allerlei her-, bij en nascholingspro-
gramma's. 

Zo kan voorkomen worden dat 
straks grote delen van de beroepsbe-
volking als niet-geschoolden de 
rest van hun leven op een uitkering of 
op zeer laaggewaardeerde arbeid 
zullen zijn aangewezen. Dat vraagt 
een grote gezamenlijke inspanning, 
die niet te rijmen valt met het feit dat 
voor 1985 f4,1 miljoen minder is 
uitgetrokken dan voor 1984. 

Wat de informatietechnologie 
betreft, de derde prioriteit, kan helaas 
niet anders dan geconstateerd 
worden dat de belangen van het 
desbetreffende bedrijfsleven daarbij 
een te grote rol spelen. De aanpassing 
van mensen aan de nieuwe technolo-
gische ontwikkeling zal juist op 
onderwijsgebied grote inspanningen 
vragen, niet alleen ten behoeve van 
jongeren, maar ook ten behoeve van 
ouderen. 

Professor Schuyt, lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, spreekt zelfs in zijn 
artikel in de Volkskrant van 6 oktober 
jongstleden over een noodplan voor 
het onderwijs. Wat nodig is, is 
flexibilisering van het onderwijs. Wat 
wij te zien krijgen is het tegenoverge-
stelde, namelijk toenemende bureau-
cratisering, het opwerpen van financië-
le drempels en plannen voor een 
studiefinanciering waardoor studeren 
opnieuw het voorrecht schijnt te 
worden van de elite. 

De vierde prioriteit is het emancipa-
tiebeleid. Ook op dit punt zijn woord 
en en daad van de regering strijdig 
met elkaar. De Stichting ombudsvrouw 
wijst erop, dat door de bezuinigingen 
vrouwen in het onderwijs in veel 
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grotere aantallen werkloos zijn 
geworden dan mannen. Het onderwijs, 
van oudsher een werkvloer voor veel 
vrouwen, wordt meer en meer een 
mannenzaak, een ontwikkeling die de 
emancipatie afremt in plaats van 
bevordert, zeker ook naarde leerlingen 
toe. Bij de samenvoeging van kleuter-
en lager onderwijs dreigen opnieuw 
vrouwen meer van het toneel te 
verdwijnen dan mannen. 

Doordat de minister niets voelt voor 
een meerhoofdige schoolleiding, zal 
het er in de praktijk op neerkomen dat 
in de meeste gevallen het mannelijke 
schoolhoofd van de vroegere lagere 
school directeur van de nieuw te 
vormen basisschool wordt en niet de 
vroegere hoofdkleuterleidster. De 
school in zijn geheel zal daardoor de 
ongetwijfeld meer kindgerichte 
inbreng van de hoofdleidster moeten 
ontberen, hetgeen voor de persoonlij-
ke vorming van alle leerlingen als 
schadelijk moet worden beschouwd. 

De minister baseert zijn afwijzing op 
te verwachten moeilijkheden in de 
trant van 'rij jij of rij ik'. Hij kan 
blijkbaar alleen denken in rechtlijnige, 
hiërarchische structuren en ziet 
daarbij over het hoofd dat machtsde-
ling en niet machtsconcentratie een 
democratisch beginsel is. Verwacht 
de minister eigenlijk zelf nog resultaat 
van het door hem gepropageerde 
roldoorbrekend denken als door zijn 
eigen beleidsdaden zoveel vrouwen 
uit het onderwijs verdwijnen? 

Emancipatie behoort zich niet alleen 
te richten op een vrouwvriendelijk 
beleid, maar ook op doorbreking van 
vooroordelen en onverdraagzaam-
heid, waardoor blokdenken en zelfs 
racisme in stand kunnen worden 
gehouden. Als ook de minister vindt 
dat emanciperend onderwijs blokdoor-
brekend moet zijn, kan hij het dan met 
mij eens zijn dat binnen emancipatie-
activiteiten ruimte moet worden 
gemaakt voor het denken over vrede 
en veiligheid? 

Uit recente antwoorden van de 
minister op vragen van mevrouw Den 
Ouden blijkt dat in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking via het 
EPOS-project in het onderwijs 
aandacht kan worden geschonken aan 
vredesvraagstukken in samenhang 
met milieu en Derde Wereld. Wij 
zouden vredesonderwijs echter ook 
binnen de grenzen van emancipatie-ac-
tiviteiten in het onderwijs mogelijk 
willen maken, opdat verantwoord 
denken over vrede en veiligheid en 
over andere conflictoplossingen in het 
licht van emancipatie van mensen en 

een doorbreking van vijand-denken 
op gang zouden kunnen komen. Dit 
verzoek heb ik in een motie samenge-
vat. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ubels-
Veen en Scholten wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat op generlei wijze 
in de begroting van Onderwijs en 
Wetenschappen gesproken wordt 
over vredesonderwijs; 

overwegende, dat vredesonderwijs 
betekent dat binnen het onderwijs 
gedacht en gesproken wordt over 
oorlog en vrede, ontwikkelingssamen-
werking en emancipatie van mensen, 
waarbij het denken en praten over 
een andere manier van conflictoplos-
sing bevorderd wordt; 

overwegende, dat vredesonderwijs op 
deze wijze een bijdrage kan leveren 
aan bestrijding van racisme, terugdrin-
ging van de bewapeningswedloop en 
opheffing van de tegenstelling tussen 
noord en zuid; 

overwegende, dat het legitiem is dat 
de overheid ruimte schept en middelen 
ter beschikking stelt ten einde vredes-
onderwijs in het onderwijs te 
integreren; 

nodigt de regering uit, parallel aan en 
op dezelfde wijze als het emancipatie-
beleid een beleid te ontwikkelen met 
als doelstelling te bevorderen dat op 
geïntegreerde wijze vredesonderwijs 
in het onderwijs aan de orde wordt 
gesteld, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 32(18 600-VIII). 

Mevrouw Ubels-Veen (EVP): De 
regering wil de relatie tussen het 
onderwijs en de arbeidsmarkt verbe-
teren en heeft daartoe meer geld ter 
beschikking gesteld voor het KMBO 
en het leerlingwezen. Hoewel door 
deze maatregel aan meer jongeren 
kansen worden geboden, is en blijft 
de eerste doelstelling van de regering 
het aanpassen van het onderwijs aan 
de arbeidsmarkt. Men kan zich 
afvragen of de vérgaande invloed van 
het bedrijfsleven op het onderwijs nu 
wel zo gewenst is voorde persoonlijke 
vorming van de jongeren. 

Evenzo kan men zich afvragen of 
door deze maatregel de kortsluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt zal 
worden opgelost. Uitbreiding van het 
KMBO en het leerlingwezen zal alleen 
echt resultaat opleveren bij een 
evenredige uitbreiding van het aantal 
banen voor jongeren in het bedrijfsle-
ven en daaraan ontbreekt nog wel het 
een en ander. Er is in het bedrijfsleven 
helemaal niet zoveel vraag naar 
jongeren. De vraag naar blijft ver 
achter bij het aanbod van jongeren. 
Daarover zou de minister eens 
moeten praten met zijn collega van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

In onze maatschappij wordt handar-
beid laag gewaardeerd. Dat wordt in 
stand gehouden door het selectiesys-
teem op de basisschool. Het heeft er 
alle schijn van dat kinderen worden 
afgevoerd naar het lager beroeps-
onderwijs in plaats van dat kinderen 
wordt geleerd dat hoofd- en handar-
beid even waardevol kunnen zijn en 
dat beide arbeidsvreugde kunnen 
verschaffen. De bestaarde maatschap-
pelijke onderwaardering kan niet 
ongedaan worden gemaakt door het 
opkrikken van het KMBO en het 
leerlingwezen. Het vraagt een andere 
opstelling op de basisschool en een 
geïntegreerd voortgezet onderwijs. 
Ook zou er meer ruimte voor tweede-
kans-onderwijs geschapen moeten 
worden. 

Ik maak een opmerking over 
dierproeven. In ons land worden per 
jaar meer dan een miljoen dierproeven 
gedaan, hetgeen gepaard gaat met 
veel dierenleed. Gelukkig valt sinds 
een aantal jaren een afname te 
constateren. Vermindering van het 
aantal en verzachting van de aard van 
de proeven, en wie weet ooit nog 
eens een afschaffing, blijft wenselijk 
en geboden. De Staatssecretaris van 
WVC heeft bij de laatste begrotingsbe-
handeling een nota aan de Kamer 
toegezegd. 

Ook ten behoeve van het weten-
schappelijk onderwijs worden dier-
proeven gedaan. Deze vallen onder de 
verantwoordelijkheid van deze 
minister. Is de minister van plan een 
eigen beleid te ontwikkelen en daarbij 
te streven naar een geïntegreerd 
dierproevenbeleid in samenwerking 
met collega-bewindslieden die net als 
hij met dierproeven te maken hebben? 
Is hij bereid zelf te beginnen met een 
onderzoek naar alternatieven voor 
dierproeven en, zo ja, de resultaten 
hiervan in een notitie aan de Kamer te 
overleggen? Zo'n onderzoek zou 
gefinancierd kunnen worden uit 
subsidies die de minister ter beschik-
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king staan voor wetenschappelijk 
onderzoek. 

Dan wil ik nog iets zeggen over 
kleine scholen. De herstructurering 
van het basisonderwijs is in volle 
gang. Ik heb nu één speciaal geval op 
het oog. Ik wil de minister vragen of 
hij ten aanzien van dat geval de norm 
soepel wil hanteren. Ik denk dan aan 
de christelijke school in Wanswerd in 
het noorden van Friesland. Dit 
schooltje is al 102 jaar oud. Generaties 
van inwoners hebben hun energie 
daaraan gegeven en er vreugde en 
voldoening aan beleefd. Op hun 
dringend verzoek aan de staatssecre-
taris om het voortbestaan van de 
school te garanderen, heeft de 
staatssecretaris op 16 augustus j l . 
negatief beslist. 

Ik vraag de staatssecretaris alsnog, 
of het mogelijk is om die beslissing te 
herzien, gezien het grote belang van 
de school voor het sociaal en maat-
schappelijk leven in deze kleine 
gemeenschap en het feit dat een 
afstand van 2000 meter naar de 
dichtstbijzijnde school wel erg veel is 
voor kleine kinderen in het vaak barre 
klimaat van het dicht bij de zee 
gelegen zeer vlakke land van Noord-
Friesland. Ik weet dat uit ervaring. 
Bovendien ontstaat ook onzekerheid 
of in de toekomst nog jonge gezinnen 
met kleine kinderen zich in Wanswerd 
zullen vestigen. Ik zou hierop graag 
een reactie krijgen. 

Ten slotte: ik ben tegen de school-
geldheffing voor leerplichtige kinde-
ren, zoals ik dat het vorige jaar ook al 
was. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De regering zal 
donderdagmiddag antwoorden. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk VIM (Onderwijs en Weten-
schappen) van de rijksbegroting voor 
het jaar 1985, voor wat betreft het 
deel Wetenschapsbeleid (18 600-VIII). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik kijk naar de lengte 
van de sprekerslijst voor het onderdeel 
Wetenschapsbeleid, moet ik vaststel-
len dat de belangstelling voor zaken 
die de lange termijn betreffen, 
afneemt. Dat is geen prettige consta-
tering. Nu kan de oorzaak liggen in 
het feit, dat bijna gelijktijdig het 

wetenschapsbudget voor 1985 is 
behandeld met de rijksbegroting voor 
1985. Gisteren was namelijk het 
wetenschapsbudget aan de orde in 
een afzonderlijke discussie met de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen. Daardoor zou de discussie 
één dag later minder zinvol kunnen 
zijn dan destijds, toen de bespreking 
van het wetenschapsbudget vooraf-
ging aan de behandeling van de 
relevante hoofdstukken van de 
rijksbegroting. Door de te late indie-
ning van het wetenschapsbudget is 
van een gecoördineerde aanpak 
vrijwel geen sprake meer geweest. 
Het kan zijn dat daardoor de functie 
van het wetenschapsbeleid als 
discussie-element in de Kamer wordt 
uitgehold. 

Minister Deetman: Is het de te late 
indiening of de te late behandeling? 

De heer Lansink (CDA): Het is én de te 
late indiening én de te late behande-
ling. Ik steek ook de hand in eigen 
boezem, als ik het zo mag zeggen. 

Minister Deetman: Het is toch 
gewoon op de derde dinsdag van 
september gekomen? 

De heer Lansink (CDA): Jawel, maar 
ik herinner mij dat wij vroeger het 
wetenschapsbudget eerder kregen. 
Daardoor konden wij het eind septem-
ber, begin oktober behandelen, dus 
voorafgaand aan de begrotingsbehan-
deling. 

Minister Deetman: Ik dacht het niet, 
maar dat doet er niet toe. 

De heer Lansink (CDA): Wij zullen nog 
eens goed naar de geschiedenis 
kijken. Als wij een onderscheid gaan 
maken tussen de functie van de 
coördinerend minister aan de ene 
kant en de functie van de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen aan de 
andere kant, dan is het van belang dat 
de Kamer het wetenschapsbudget kan 
behandelen voordat de andere 
begrotingsbehandeling plaatsvindt. Ik 
vraag de minister of hij eraan kan 
medewerken, opdat wij die draad 
weer oppakken. 

Ik heb net al gezegd, dat het van 
belang is als de Kamer ook haar 
consequenties trekt met betrekking tot 
de procedure. De omvang van de 
vaste Commissie voor het Weten-
schapsbeleid is overigens ook 
teruggebracht tot 15 leden. Dat is ook 
niet voor niets gebeurd. Dit is eigenlijk 
te betreuren, omdat het wetenschaps-
beleid van geweldig groot belang is. 
Dat is de afgelopen jaren gebleken en 
dat zal ook nu blijken uit een paar 
thema's die ik kort bespreek. Hierbij 

past overigens ook een wetenschaps-
budget - ik zeg dit in aansluiting op 
de opmerkingen van collega Van 
Baars gisteren - dat het karakter heeft 
van een meerjarenplan wetenschaps-
beoefening. Daarbij wordt dan ook 
aandacht geschonken aan gebieden 
waarbij een pas op de plaats wordt 
gemaakt of waarbij sprake is van een 
posterioriteit. 

Er is nu gekozen voor een wat 
andere aanpak. Dit heeft mede tot 
gevolg dat enkele onderwerpen op 
meer plaatsen tegelijk aan de orde 
komen. Ik kijk naar de informatietech-
nologie. Deze is vandaag aan de orde 
geweest, gisteren af en toe en 
aanstaande maandag zal dit weer het 
geval zijn. 

De sleutelrol van de genormeerde 
wetenschapsbeoefening en van de 
maatschappelijk relevante toepassing 
van wetenschap en techniek vergt 
- dit is bij herhaling door de CDA-frac-
tie bepleit - een sterke positie van de 
minister die met het wetenschapsbe-
leid is belast. Daar doet een goede 
taakverdeling met de Minister van 
Economische Zaken of van Landbouw 
en Visserij - ik noem maar twee 
willekeurige voorbeelden - niets aan 
af. De parallelle doelstellingen van de 
versterking van de marktsector en van 
een verantwoordelijke weerbare 
maatschappij impliceren een nadruk-
kelijke rol van de bewindsman die 
met de coördinatie is belast. Die 
coördinerende functie van de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen 
blijkt overigens ook uit de prioriteits-
gebieden die in de onderwijsbegroting 
zijn aangegeven. Deze zijn al door 
meer collega's in een ander verband 
genoemd. 

Ik pak er drie belangrijke gebieden 
uit, namelijk de informatietechnologie, 
de activiteiten op het gebied van 
emancipatie en het stimuleringsplan 
voor het medisch onderzoek. De 
CDA-fractie stemt graag in met die 
prioriteitsgebieden., met de aanteke-
ning dat uit het wetenschapsbudget 
zelf ook andere prioriteiten kunnen 
worden afgeleid. Dit kan overigens 
ook uit de algemene doelstelling van 
het overheidsbeleid gedaan worden. 
Ik noem de energie- en milieuvraag-
stukken, de alphawetenschappen, de 
gedragswetenschappen, het land-
bouwkundig onderzoek, de demogra-
fie en de ontwikkelingssamenwerking. 
Het laatste punt is wellicht enigermate 
uit het beeld geraakt. Ik herinner nog 
eens aan hetgeen in 1979 in Wenen is 
gebeurd tijdens UNCSTD. 

Sprekend over ontwikkelingssamen-
werking, kom ik op een ander punt, 
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namelijk de internationale samenwer-
king in algemene zin ten aanzien van 
onderzoek en vooral het Europese 
kader. Het lijkt mij van belang dat wij 
op dat punt voortdurend actief en 
alert blijven ook in de begroting voor 
het wetenschapsbeleid. Als men 
overigens kijkt naar de toelichting, 
dan blijkt dat daarin wordt verwezen 
naar het wetenschapsbudget. Die 
zaken zijn dus feitelijk dooreen gaan 
lopen. 

De in de rijksbegroting voor 1985 
aangegeven temporisering van het 
informaticabeleid met 10 miljoen voor 
1985 is moeilijk in overeenstemming 
te brengen met de intentie van het 
informatica-stimuleringsplan. Welis-
waar wordt voor 1986 en 1987 een 
verhoging voorzien, respectievelijk 
van 5 en 10 miljoen. Als er echter 
sprake is van een achterstandssituatie, 
is het toch bezwaarlijk om een deel 
van de middelen naar 1986 en 1987 te 
schuiven. Wellicht kan de minister 
hier nu al op ingaan, omdat dan enige 
ruimte wordt geboden voor de 
discussie van aanstaande maandag. 

Nadere opheldering is ook geboden 
over de kwestie van de doelmatig heids-
operatie. Tot nu toe is onvoldoende 
duidelijk of de eertijds onderschreven 
uitgangspunten overeind zijn geble-
ven. Het lijkt er veeleer op dat slechts 
sprake is van een gewone bezuini-
gingsoperatie, zonder dat acht 
geslagen wordt op de nadelige 
gevolgen op middellange en lange 
termijn. Ik heb al het wat moeilijke 
voorbeeld van het Institute of Social 
Studies genoemd. Ik verwijs nu naar 
een ander wellicht positief voorbeeld, 
namelijk de ervaring die is opgedaan 
bij de herstructurering van TNO. Toen 
het herstructureringsproces rond 
begon te komen, bleek dat toch 
minder mensen naar buiten moesten 
- om het maar zo te zeggen - dan 
aanvankelijk werd beoogd. 

De prioriteit voor maatschappelijk 
aanvaardbare stimulering van de 
biotechnologie is intussen aanvaard, 
ook na de discussie over de techniek 
van de DNA-recombinatie. Op korte 
termijn volgt hierover een uitgebreide 
commissievergadering. Ik ga hier nu 
niet nader op in. 

Ik wil in dit verband wel het thema 
aan de orde stellen dat zojuist nog 
door mevrouw Ubels is genoemd, 
namelijk het belang van alternatieven 
voor het dierenexperimenteel onder-
zoek. Als men dit in verband brengt 
met de nieuwe mogelijkheden van de 
informatica en de biotechnologie, dan 
zouden wel eens snelle vorderingen 
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kunnen worden gemaakt bij het 
vinden van alternatieven voor het 
dierenexperimenteel onderzoek. Dit 
zou dan mooi aansluiten op het beleid 
dat destijds, als ik het mij goed 
herinner, begonnen is door Minister 
Pais en voortgezet is door de Staats-
secretaris van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur. 

Hij heeft er zelfs een prachtige prijs 
voor gekregen. Deze prijs is, gezien de 
omvang van het ter beschikking 
staande bedrag, namelijk f 200.000, 
wat twijfelachtig, maar in ieder geval 
een goed gebaar. Ik vraag de minister 
- niet omdat hij een prijs verdient; in 
ieder geval om een heel andere reden 
- of het mogelijk is, extra middelen 
ter beschikking te stellen ten behoeve 
voor het onderzoek naar alternatieven 
voor dierexperimenten. Moet dit via 
de budgetten voor universiteiten en 
hogescholen lopen of kan dit ook op 
andere wijze? Dit is een belangrijk 
onderwerp en ik wilde graag een 
duidelijk antwoord hebben. 

Onduidelijk is of de beleidsvoorne-
mens uit het nog te publiceren 
stimuleringsplan gezondheidsonder-
zoek - wanneer komt dit beschikbaar? 
- a l vertaald zijn in de meerjarencijfers 
en in de begroting 1985. Is er voldoen-
de ruimte voor discussie en voor 
bijstelling, ook als de Kamer van 
oordeel is dat dit plan toch zou 
moeten worden aangevuld? Dat is 
niet geheel uitgesloten, gelet op 
hetgeen hier af en toe over het 
gezondheidsonderzoek is opgemerkt. 

Ten slotte verwijs ik naar de 
samenhangende visie van de CDA-
fractie op het wetenschapsbeleid, hier 
jaar in jaar uit naar voren gebracht 
door collega Beinema, mijzelf en 
anderen. Ik zou graag zien dat de 
minister dit ook in de jaren die nog te 
gaan zijn, opnieuw handen en voeten 
geeft, opdat de Kamer ook weer tot de 
instelling van een commissie op volle 
sterkte kan komen. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Op verschillende plaatsen 
in de begroting van deze minister 
komt het beleid ten aanzien van 
wetenschap ter sprake. Dat maakt het 
overzicht over de samenhang soms 
wel eens lastig. Daarnaast is er het 
aparte stuk over het wetenschapsbud-
get. Men zou kunnen denken dat de 
behandeling van het wetenschapsbe-
leid op deze manier enigszins is 
versnipperd. Maar omdat de UCV van 
gisteren en deze behandeling goed op 
elkaar aansluiten, is er misschien toch 
sprake van een geïntegreerd geheel. 

Onderwijs en Wetenschappen 

Met name lijkt mij dit goed omdat 
gisteren ook door de minister is 
opgemerkt, dat de behandeling van 
het wetenschapsbudget misschien 
wat erg sterk in het teken stond van 
het inhalen van een achterstand, 
namelijk de verwaarlozing van de 
contacten tussen universiteit en 
bedrijfsleven, maar dat wij ons vooral 
moeten realiseren dat wetenschap 
meer is dan het slechts steunen van 
het bedrijfsleven. 

Ik was het met die opmerking van 
de minister hartgrondig eens. Het is 
mij ook opgevallen dat de minister in 
sommige bijlagen en ook in het 
wetenschapsbudget wel degelijk, al is 
het soms maar in enkele regels, 
melding maakt van die veel bredere 
taak van de wetenschap in onze 
samenleving. Hij noemt bij voorbeeld 
in bijlage IX de algemene culturele 
overwegingen, die van belang zijn om 
wetenschap te financieren, en ver-
wachtingen over het maatschappelijk 
nut op lange termijn. Ik denk dat de 
economische aspecten meer de 
middelllange termijn betreffen. Over 
de lange termijn zal ik straks nog iets 
zeggen. 

Wat hierbij ook van groot belang is, 
is het bevorderen van het laten 
doorwerken van nieuwe kennis via 
het onderwijs naar een brede laag van 
onze bevolking. Ik denk dat dit op zich 
zelf uit een oogpunt van kennisverwer-
ving van het individu van belang is en 
daarnaast een goede basis legt voor 
beroepsopleiding en functies in het 
bedrijfsleven. Ik zou daarom willen 
pleiten voor opleidingen die breed en 
diepgaand zijn, voor zover dat in een 
redelijke tijd is te combineren, en die 
niet te vroeg specialiseren in de 
richting van een beroep. 

Het is moeilijk, te beoordelen wat 
het maatschappelijk nut op lange 
termijn is. Hoe kan men nu beoordelen 
wat over 50 jaar als nuttig wordt 
ervaren? Men weet zeker dat er 
gedacht moet worden aan voedsel 
voor een wereldbevolking die een 
zodanige omvang heeft dat adequate 
voedselproduktie daarvoor mogelijk 
is. Er zal een evenwicht moeten zijn 
tussen het aantal magen en de 
hoeveelheid voedsel, zodat er een 
redelijk leven mogelijk. Verder zal er 
een schone omgeving moeten zijn 
met voldoende energie, die op een 
ecologisch ingepaste wijze moet 
worden verkregen. Het overgrote deel 
van de huidige energietechnologie 
valt bij die voorwaarden geheel af. 

Het is belangrijk om ons dat te 
realiseren. Of moet het geluk bij 
niet-materiële voorwaarden worden 
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gezocht? Kan een bloei van alpha- en 
van gammawetenschappen een 
noodzakelijke voorwaarde zijn voor 
dat nu, waaronder ik ook het geluk 
versta, over 50 jaar? Dat nut klinkt erg 
materieel, vandaar dat ik er een wat 
bredere interpretatie van heb gegeven. 
Dat komt naar mijn mening overeen 
met de culturele overwegingen die de 
minister niet nalaat te noemen. 

De vraag is of andere disciplines 
dan technische en natuurwetenschap-
pelijke, een wezenlijke bijdrage 
kunnen leveren. Mijn verwachting is 
van wel. Naar mijn mening dient dan 
ook de wetenschap in zijn geheel een 
evenwichtige opbouw te kennen. Dat 
er nu een achterstand wordt ingehaald 
is te begrijpen, maar dat mag niet 
leiden tot nieuwe onevenwichtighe-
den. Heeft de minister daar gedachten 
over? Ik vermoed van wel. Hij noemt 
de culturele overwegingen uitdrukke-
lijk, maar hij zegt niet duidelijk hoe hij 
dat deel van zijn taak inhoud wil 
geven. Vandaar onze uitnodiging om 
daar iets meer over te zeggen. 

Naar onze mening zal er, ondanks 
de schaarste aan middelen, ruimte 
moeten worden gevonden om de 
continuering van hoogwaardig 
onderzoek - ook al is er geen nut 
zichtbaar - mogelijk te maken. Niet 
door geld weg te halen van de FOM, 
die op haar beurt moet zorgen voor 
de kennis en de deskundigheid om 
een hoogwaardige economie en 
technologie in stand te houden, maar 
door een geleidelijke groei van 
middelen, zodra zeker is dat die ook 
voor werkelijk hoge kwaliteit zullen 
worden aangewend. Het logische 
gevolg van het ontwikkelen van 
doelmatigheids" en kwaliteitscriteria, 
is dat onze samenleving daarna 
bereid moet zijn om de werkelijke 
kwaliteit kansen tot ontplooiing te 
bieden, juist vanwege de grote 
culturele bijdrage die de wetenschap 
kan bieden. 

Ik wil nu enkele opmerkingen 
maken over de bijlage, waarin wordt 
gesproken over de rol van deze 
minister in het technologiebeleid met 
betrekking tot hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek. Bij dit 
onderwerp speelt het economische 
belang op middellange en korte 
termijn relatief zwaar mee. 

Terecht schrijft de minister dat hier 
de kennisoverdracht vanuit de 
kennisgenerende instellingen en 
potentiële gebruikers centraal staat, 
terwijl daarnaast goede sensoren 
aanwezig dienen te zijn voor de 
mogelijke behoefte die in het techni-

sche veld aanwezig zijn, zowel wat 
onderwerpen van kennis betreft, als 
wat vaardigheden betreft die een 
afgestudeerde een nuttige plaats in 
het technisch-economisch proces zou 
kunnen geven. In de bijlage worden 
negen maatregelen genoemd. Ik 
beperk mij hier tot twee, namelijk het 
bevorderen van een veelheid van 
samenwerkingsmogelijkheden voor 
universitaire groepen, HBO en 
bedrijfsleven en tot het waar mogelijk 
creëren van wetenschapsparken. 

Op zich zelf is het idee van weten-
schapsparken goed. De vraag is 
echter hoe zo'n ontwikkeling van de 
grond moet worden getild. Met 
belangstelling wachten wij de ontwik-
kelingen in Groningen af. Wie neemt 
in het algemeen daartoe het initiatief? 
Een universiteit of een TH en hoe 
doen zij dat dan? Of laat men weten 
dat men steun zal geven aan de 
bedrijven die zich daar willen vestigen? 
Of moedigt men jonge beginnende 
academici aan, zich te melden als 
ondernemer? Of wordt er een organi-
satie opgericht die een ontwikkeling 
in deze zin moet bevorderen? Of laat 
men nog andere mogelijkheden 
open? Kan men die dan aangeven? 

Er zullen hoe dan ook initiatieven 
nodig zijn die stimuleren en uitdagen. 
Heeft de minister hier gedachten 
over? Heeft hij vernomen van initiatie-
ven die dit gewenste doel dichterbij 
brengen? Het doel steunen wij , maar 
wij vragen ons af of in ons land al de 
voorwaarden aanwezig zijn om zo'n 
ontwikkeling uit te lokken. 

Het volgende punt waarover ik wil 
spreken, betreft de samenwerkingsver-
banden. Een veelheid van samenwer-
kingsmogelijkheden zal moeten 
worden bevorderd. Kan worden 
aangegeven in welke richting de 
gedachten gaan? Men kan denken aan 
schakelfiguren die een verbinding 
leggen tussen een afdeling van een 
TH en van een HBO of tussen een van 
die twee of beide met een bedrijf. Zijn 
er voorbeelden van een gang van 
zaken die het gestelde doel dichterbij 
brengen? Als het op een of andere 
manier lukt, gaat er iets werken. Dat 
heeft dan een voorbeeldfunctie. De 
minister schrijft dat via transferpunten 
contractonderzoek bij de TH's toe-
neemt, maar dat de functie van het 
HBO hierin nog niet tot ontwikkeling 
is gekomen. 

Op blz. 11 van bijlage X wordt 
gezegd dat het HBO nauwer moet 
worden betrokken in het technologie-
beleid. Naar onze mening moet 
worden overwogen dit nauwer 
betrekken te bereiken via samenwer-

kingsvormen, bij voorbeeld door een 
subsidie voor een gezamenlijk project. 
De Stichting voor Technische Weten-
schappen zou in deze richting active-
rend kunnen gaan werken. Onze zorg 
is: laat men er vooral voor waken dat 
geen verkokering gaat optreden door 
aparte subsidiesystemen voor HBO te 
maken, naast die voor het WO. Dan 
dreigt een verkokering die wellicht 
ook weer een afspiegeling op het 
departement zal vinden en dan dreigt 
de integratie tot een hoger onderwijs, 
dat onderzoek uitvoert met een goede 
taakverdeling, belemmerd te worden. 

Is, bij voorbeeld, bij het initiatief 
van de Rijksuniversiteit van Groningen 
ook contact opgenomen met instellin-
gen van HBO, meer specifiek met 
hoger technisch onderwijs? Een eigen 
bedrijf zal niet vaak een éénmansbe-
drijf zijn, maar ontstaan uit een 
samenwerking van enkelen, die elkaar 
in kennis aanvullen en die te zamen 
een idee tot praktische uitvoering 
kunnen brengen. Wordt het idee van 
de tijdelijke ondernemersplaatsen ook 
elders overwogen, of zijn daar andere 
vormen in beschouwing? 

Bij de samenwerkingsvormen zou 
de minister niet alleen moeten denken 
aan het hoger onderwijs en het 
bedrijfsleven, ook binnen instellingen 
van WO dient de scherpe scheiding 
tussen de disciplines doorbroken te 
worden. De indruk ontstaat dat door 
de maatregelen van de regering de 
klassieke disciplines worden terugge-
worpen op hun hoofdaandachtsgebie-
den en die liggen vaak in het centrum 
van die discipline. Juist het interdisci-
plinaire werk, waarop soms wordt 
neergekeken, heeft de laatste decennia 
geleid tot een golf van nieuwe 
ontwikkelingen. De biochemie is 
hiervan een voorbeeld. Daarvan is 
een uitstekend rapport uitgebracht 
door een verkenningscommissie. 
Over het regeringsstandpunt zullen 
wij nog spreken. 

Is de indruk juist dat met name de 
voorwaardelijke financiering leidt tot 
enige terugdringing van multidiscipli-
nair en interdisciplinair onderzoek? 
Ziet de minister hier een taak, of 
meent hij dat de beoordeling van een 
dergelijke ontwikkeling behoort tot de 
taak van universiteitsbesturen? De 
minister heeft echter een leerstoelen-
beleid, waarmee hij nieuwe ontwikke-
lingen in interdisciplinaire richting kan 
sturen. Dat geldt ook voor multidisci-
plinaire gebieden, bij voorbeeld 
klimatologie. Is de stimulering daar 
effectief? 

Ik sluit mij aan bij de opmerking van 
de heer Lansink over dierproeven. 
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Braamt 

Wat zijn de opvattingen van deze 
bewindsman over dat onderwerp? 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het voorstel van rijkswet Machtiging 
tot deelneming door het Koninkrijk in 
de Zesde Middelenaanvulling van de 
Inter-Amerikaanse Ontwikkelings-
bank (18245, R1242). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Zoals uit het 
voorlopig verslag al blijkt, is mijn 
fractie zeer gaarne bereid dit ontwerp 
van rijkswet te ondersteunen. Bij een 
en ander dient goed bedacht te 
worden dat in de periode van 1981 tot 
1983 het bruto nationaal produkt in 
geheel Latijns-Amerika met 10% 
gedaald is. In Brazilië, Argentinië en 
Chili is die daling nog groter. Uit het 
antwoord van de regering blijkt dat de 
verschillende landen in verschillende 
categorieën ingedeeld worden: A, B, 
Cen D. 

Het moet mij van het hart dat die 
indeling natuurlijk logisch, maar toch 
van betrekkelijke aard is. De inkomens-
verdeling in die landen is zeker zo 
belangrijk. Wat dat betreft is Brazilië 
een schoolvoorbeeld van een land dat 
weliswaar in de hogere categorie 
wordt ingeschaald, maar waar de 
armen armer en de rijken steeds rijker 
worden. Wordt bij de uitlening 
rekening gehouden met die inkomens-
verdeling in de verschillende landen? 
Met name dringt zich de vraag op hoe 
dat in Brazilië, Argentinië en Chili, 
de belangrijkste Latijns-Amerikaanse 
landen geschiedt. 

Dit brengt mij op het volgende. De 
schuld van geheel Latijns-Amerika 
aan het buitenland is omstreeks 130 
miljard dollar. Deze is voornamelijk 
veroorzaakt door de enorme leningen 
van Brazilië en Argentinië, hetgeen te 
begrijpen is, omdat die landen tijdens 
de economische opbloei een sterke 
economische expansie aan de dag 
legden. Wat Brazilië betreft, kunnen 
wij denken aan Urenco. Wat Argentinië 
betreft, kunnen wij denken aan het 
voorbeeld van Boskalis; Argentinië 
zocht duidelijk naar import van 
produkten. Wat Brazilië en Argentinië 
betreft, is de oorzaak van die schulden-
last dan ook wel aan te wijzen. 

Chili vormt in dat kader een geval 
apart. Chili ligt veel geïsoleerder dan 
de hierboven genoemde landen en 
heeft een veel mindere verwantschap 
in economisch opzicht met Europa. Is 
de Minister van Financiën in staat en 
bereid, zijn zienswijze te geven op het 
tot stand komen van de schuldenlast 
van Chili? Kan hij ook meedelen hoe 
intern de inkomensverdeling in dat 
land plaatsvindt in vergelijking met 
hetgeen in Brazilië en Argentinië 
gebeurt? 

Vervolgens wijs ik op het gevaar, 
dat exportopbrengen voornamelijk of 
uitsluitend aangewend worden voor 
het aflossen van staatsschulden. Ik 
meen dat dergelijke opbrengsten ook 
aangewend moeten worden voor de 
ontwikkeling van de eigen landbouw. 
Het doet mij goed dat uit het ant-
woord van de regering blijkt dat een 
inspanning wordt verricht om de land-
bouw ter plaatse beter van de grond te 
krijgen. Mijn vraag is of het geld 
primair wordt aangewend voor het 
ontwikkelen van de landbouw, die in 
eigen behoefte voorziet of voor het 
ontwikkelen van de landbouw, die in 
export voorziet. 

In dit verband leg ik aan de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking het 
feit voor, dat de consumptie van 
bonen in Brazilië - bonen vormen het 
hoofdbestanddeel van het voedselpak-
ket in dit land, zeker wat de lagere 
bevolkingsklassen betreft - sinds 1980 
gehalveerd is. Bovendien dreigt, 
ondanks het feit dat Brazilië in de 
hogere klasse wordt ingeschaald, in 
Noordoost-Brazilië een hongersnood, 
waarvan men zegt dat het niet 
uitgesloten is dat deze vergelijkings-
vormen zal aannemen met de situatie, 
die op het ogenblik in gedeelten van 
Afrika aan de orde is. In hoeverre zijn 
de bewindslieden in samenwerking 
met anderen in staat, aan die dreigende 
voedselschaarste tegemoet te komen? 

Ten slotte wil ik even ingaan op de 
schuldleniging. Is er in het Westen 
een voorkeur om die zaak van geval 
tot geval te regelen of dient men dit in 
de collectiviteit te bekijken? Ik meen 
dat de regering van Brazilië de 
voorkeur geeft aan de laatste moge-
lijkheid. Hetzelfde geldt meen ik voor 
de regering van Argentinië. Ik kan mij 
echter voorstellen dat er, juist door de 
participatie van Nederland in een en 
ander, sprake van een zodanige 
goodwill voor Nederland is - ik denk 
weer aan Boskalis - dat de Argentijnse 
regering eerder bereid is, die leniging 
van geval tot geval met Nederland te 
regelen dan met andere landen. 
Graag verneem ik hierop de visie van 
de minister. 

D 
Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook wij vinden deze 
middelenaanvulling op zich zelf zeer 
goed. Het is immers een concrete 
uitwerking van de noodzaak van een 
aanzienlijke extra impuls aan de 
kapitaalstroom die op Latijns-Amerika 
gericht is en met name op de ontwik-
keling van dit gebied. Maar het belang 
van deze aanvulling is eigenlijk nogal 
relatief, gelet op de problemen aldaar. 
Er is een recent jaarverslag van de 
Inter-Amerikaanse Ontwikkelings-
bank; daarin wordt de dramatische 
omvang van de schuldencrisis 
aangegeven. 

Collega Van Weezel refereerde daar 
al aan. In 1983 was Latijns-Amerika 
netto kapitaalexporteur: $ 36 miljard 
aan rentebetalingen. In dat jaar nam 
de import gemiddeld met meer dan 
30% af, in Mexico zelfs met 70%. Het 
inkomen per hoofd van de bevolking 
in de bewuste landen daalde in de 
afgelopen driejaar. De produktie nam 
af en de werkloosheid nam dramatisch 
toe in deze regio. In dezelfde tijd nam 
de particuliere kapitaalstroom voor 
betalingsbalansfinanciering af van 
$ 40 miljard in 1981 via $ 38 miljard 
in 1982 tot $ 7 miljard in 1983. 

Kortom, deze middelenaanvulling is 
prachtig, maar het is gelet op de 
problemen volstrekt onvoldoende. 
Het wetsvoorstel dat we nu bespreken, 
steekt toch wel schraal af tegen de 
totale kapitaalbehoefte van Latijns-
Amerika. Daarom onderschrijft mijn 
fractie de conclusie van de lnter-Ame-
rikaanse Ontwikkelingsbank dat het 
pas als de schuldenlast herzien wordt 
in overeenstemming met het vermo-
gen van landen om te betalen en als 
er manieren worden gevonden om 
hervatting van de kapitaalstromen uit 
het buitenland te bereiken, mogelijk is 
om de teruggang in inkomen per 
hoofd van de bevolking in de afgelopen 
drie jaar weg te werken. Wat is de 
regering verder nog van plan om te 
helpen voorzien in deze enorme 
kapitaalbehoefte van Latijns-Amerika? 

Dan een punt van teleurstelling: de 
onderhandelingen, die overigens 
grotendeels gevoerd werden door 
enerzijds de grote Latijnsamerikaanse 
landen en anderzijds de Verenigde 
Staten, terwijl de rest van de Latijns-
Amerikaanse landen en nederland zich 
pas later konden aansluiten, hebben 
eigenlijk als resultaat gehad dat het 
Fonds voor Speciale Operaties, het 
fonds waarnaar ons hart uitgaat 
- 'zachte' leningen voor de armere 
landen, projecten ten behoeve van de 
armste groepen - aanzienlijk is 
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Herfkens 

geslonken. Wij vrezen dat gelet op de 
toekomstige financieringsbehoefte 
van de grote-schuldenlanden in de 
regio - Brazilië, Mexico, Venezuela, 
Argentinië - de druk op die pot en op 
de minder ontwikkelde lid-staten 
eerder zal toenemen dan afnemen. 
Illustratief in dit verband is dat opeens 
ook Venezuela gebruik gaat maken 

van kredieten van de Inter-Amerikaanse 
Ontwikkelingsbank. Kortom - ik vat 
onze zorg en teleurstelling samen - , 
de armsten vallen uit de boot. 

Dan wil ik nog iets zeggen over de 
zeggenschapsverhoudingen. In de 
schriftelijke voorbereiding is al 
geconstateerd dat de zeggenschap 
van Nederland in de Inter-Amerikaanse 
Ontwikkelingsbank niet erg groot is, 
vooral niet gerelateerd aan de toch 
wel aanzienlijke bijdrage die Nederland 
levert, zowel aan de bank als - vooral -
aan het fonds. De fractie van de Partij 
van de Arbeid blijft van mening dat 
Nederland ernaar moet streven om de 
stemmenverhoudingen binnen de 
groep van donorlanden, met name 
binnen het fonds voor speciale 
operaties, meer te laten sporen met 
de lastenverdeling. We zijn blij dat de 
regering in de memorie van antwoord 
aankondigt dat dit ook haar inzet zal 
zijn bij de komende onderhandelingen. 

Het laatste punt dat ik wil aansnijden. 
Nederland is mede-initiatiefnemer 
van een op te richten lnter-Amerikaan-
se investeringsmaatschappij. De Partij 
van de Arbeid-fractie hecht eraan, 
daar nu al iets over te zeggen. Met 
zo'n MC wordt beoogd, een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van 
particulier initiatief in Latijns-Amerika, 
onder meer door middel van leningen 
aan particuliere bedrijven. Wat dit 
betreft hebben wij enige aarzeling. 
Wij vinden dat je niet klakkeloos de 
ideologie over de rol van de overheid 
die nu in Nederland dominant is 
- decentralisatie, privatisering - zo 
maar naar de Derde Wereld kunt 
exporteren, alsof de sociaal-economi-
sche wetmatigheden die toevallig nu 
in Nederland opgeld doen, ook 
relevant zouden zijn in verre samenle-
vingen met totaal andere economische 
omstandigheden, andere culturele en 
sociale waarden enz. 

Er valt misschien best wat voor te 
zeggen om in dit land eens de 
betekenis van de publieke sector te 
heroverwegen, maar in de meeste 
ontwikkelingslanden - ik heb dit hier 
al vaker gezegd - heeft de overheid 
zich heus nauwelijks ontwikkeld. De 
invloed op de economie omvat nog 
geen 5 a 10% van hei bruto nationaal 

produkt. Gemiddeld beslaat de rol van 
de overheid in de Derde Wereld nog 
niet de helft van het gemiddelde 
waarvan in de rijke, Westerse landen 
sprake is. Naar de mening van mijn 
fractie is het absurd om de ontwikke-
lingslanden een gemengde economie 
te ontzeggen. 

Juist in ontwikkelingslanden is de 
overheid bij uitstek bewerker van 
ontwikkeling. Gebrek aan gezond-
heidszorg, onderwijs en infrastructuur 
vormt immers de essentie van 
onderontwikkeling. De vrije markt 
zorgt niet voor dit soort zaken. Wat dit 
betreft, denken wij dat een krachtige 
rol van de overheid in de Derde 
Wereld bij uitstek nodig is. Zonder 
opleiding, zonder gezondheidszorg, 
ontstaat geen particulier initiatief. 

Overheidsbemoeienis is nodig, ook 
al om monopolistische posities van 
elites te doorbreken, om structurele 
ongelijkheden in het bezit van produk-
tiefactoren - ik denk bij voorbeeld aan 
landbezit in Latijns-Amerika - te 
corrigeren, om distorsies in het 
marktmechanisme op te heffen en om 
een besparingsbeleid te voeren. Juist 
in Latijns-Amerika zie je een relatief 
- gerelateerd aan het vrij hoge bruto 
nationaal produkt per hoofd - sterk 
ontwikkelde particuliere sector en een 
zeer marginale overheid. Je ziet daar 
grote individuele ri jkdom, naast 
immense collectieve armoede. 

Gezien derhalve de overheersende 
rol die buitenlandse en binnenlandse 
particuliere bedrijven traditioneel in 
Latijns-Amerika spelen, is mijn fractie 
van mening dat schaarse middelen uit 
de begroting voor Ontwikkelingssa-
menwerking niet zouden moeten 
worden ingezet ter versterking van de 
rol van de particuliere sector. Wat dat 
betreft, willen wij nu eigenlijk al 
aankondigen dat indien dit voorstel 
betreffende die Inter-Amerikaanse 
Investeringsmaatschappij aan de 
Kamer wordt voorgelegd voor 
parlementaire goedkeuring, de 
PvdA-fractie daar niet op voorhand 
haar goedkeuring aan zal kunnen 
verlenen. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Graag wil ik allereerst mijn 
erkentelijkheid uitspreken voor de 
steun die de geachte afgevaardigden 
hebben uitgesproken voor dit wets-
ontwerp. Ik geloof dat ik, na de 
uitvoerige inhoud van de schriftelijke 
voorbereiding vanavond kort kan zijn. 

Wat betreft de vragen van de 
geachte afgevaardigde de heer 
Gualthérie van Weezel, merk ik het 

volgende op. Zijn eerste punt betrof 
de inkomensverdeling in Latijnsameri-
kaanse landen. Inderdaad - en nu 
druk ik mij voorzichtig uit - is daar in 
een aantal landen sprake van een 
niet-optimale situatie. Hij vraagt dan, 
of dit een rol speelt, met name bij de 
aanwending van de middelen. Het 
antwoord daarop is: ja en nee. Het is 
een heel moeilijke materie, zoals de 
heer Van Weezel ongetwijfeld zal 
begrijpen. Dit geldt voor iedere 
multilaterale organisatie. Het belangrijk-
ste criterium is en blijft dat men let op 
het inkomen per hoofd in een land. Dat 
is per definitie een gemiddelde. Als 
zodanig speelt daarin de inkomensver-
deling geen rol. Dit is echter niet het 
einde van het verhaal. Ik wil wel 
benadrukken dat de hoogte van het 
inkomen per hoofd het eerste criterium 
is en blijft. Dat is statistisch ook nog 
redelijk na te gaan in die landen. 

Als men dan vervolgens vraagt, of 
ook niet rekening moet worden 
gehouden met het tweede element: 
de verdeling van het inkomen, zeg ik 
dat mij dit wel aanspreekt, maar dat 
dit in de praktijk moeilijk is toe te 
passen. Je zou je kunnen voorstellen 
- ik heb dit zelf, bij internationale 
onderhandelingen, ervaren - dat er 
twee stromingen zijn. 

Een beetje simpel uiteengezet, komt 
het erop neer, dat de ene stroming 
zegt dat de landen met een ongelijke 
inkomensverdeling - waar relatief 
veel armen zijn, bij een gelijk gemid-
delde - extra geld moeten krijgen, 
omdat daar sprake is van een extra 
zielige component. De andere stro-
ming hanteert juist een tegenoverge-
stelde redenering. Die werpt de vraag 
op, óf daar wel iets aan moet worden 
gedaan. Zij constateert: kennelijk is 
daar het beleid niet optimaal; en wij 
vinden eigenlijk dat het land met een 
gelijkere verdeling bij een gelijk 
gemiddelde de aandacht moet krijgen 
bij onze hulpinspanning. 

Beidetheorieën, die vanzelfsprekend 
geenszins nieuw zijn, hebben hun 
voor- en nadelen. Ik kan dat niet 
oplossen om de eenvoudige reden 
dat het internationaal niet opgelost is. 
Ik kan dus geen antwoord geven op 
de begrijpelijke vraag van de heer Van 
Weezel, maar ik wi l er wel op wijzen 
dat hoewel wij moeten vermijden om 
bij de multilaterale onderhandelingen 
te veel te verzeilen in nationale - van 
het betreffende, ontvangende land -
politieke discussies, wij toch wel 
enigszins rekening houden met het 
criterium van de verdeling van het 
inkomen. 
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Een van de elementen daarbij is dat 
vele landen en vele instellingen erop 
aandringen dat een flink percentage -
men hanteert wel 50% van de leningen 
- ten goede moet komen aan de 
armste groepen van de bevolking in 
het betreffende land. Het element 
speelt dus wel degelijk een rol, maar 
misschien kan collega Schoo daarop 
verder ingaan, voor zover zij daaraan 
behoefte heeft. 

Het tweede punt van de vragen van 
de heer Van Weezel betreft de totale 
schuldenlast van de Latijnsamerikaan-
se landen, die inderdaad zorgelijk 
hoog is en dat voorlopig wel zal 
blijven. Hij vroeg speciaal naar Chili. 
Ik moet bekennen niet alle gegevens 
over Chili direct paraat te hebben bij 
deze mondelinge behandeling. Ik kan 
ongetwijfeld schriftelijk nadere 
gegevens verschaffen, mocht de heer 
Van Weezel daarin zijn geïnteresseerd. 
Het enige wat ik op dit moment kan 
vertellen, is dat Chili een bruto 
buitenlandse schuld heeft van naar 
schatting 20 mld. dollar, tegenover 
100 mld. dollar - afgerond - van 
Brazilië en 45 mld. dollar van Argenti-
nië. Dat is absoluut gezien dus wel 
een stuk minder, maar relatief 
helemaal niet, gezien de grootte van 
het land. 

Zoals men weet, is een van de 
specifieke problemen voor Chili dat 
grondstoffen een relatief belangrijke 
rol in het exportpakket spelen. Dat 
maakt het land altijd afhankelijk van 
de prijsontwikkelingen van een of 
twee goederen. Dat is altijd een 
riskante zaak. 

Het tekort van Chili op de betalings-
balans is ondanks een - naar ik heb 
vernomen - toch redelijk goed 
uitgevoerd IMF-programma opgelo-
pen van ruim 1 mld. dollar in 1983 tot 
2 mld. dollar in 1984. Dat is niet 
weinig en dan druk ik mij eufemistisch 
uit. Als men ziet, dat over hetzelfde 
tijdvak de tekorten van de veel grotere 
landen als Argentinië en vooral Brazilië 
duidelijk zijn teruggelopen - van 
Brazilië is het tekort van bijna 7 mld. 
teruggelopen naar bijna 2 mld. dollar 
- dan doet Chili het wat dat betreft 
relatief niet goed. 

De heer Van Weezel stelde nog een 
vraag over bonen, die ik graag aan 
mevrouw Schoo overlaat. Hij vroeg 
wat betreft de schuldenlast of het 
naar de mening van de regering het 
beste is om deze van geval tot geval 
te bekijken - van land tot land - of 
gezamenlijk. Mijn vaste overtuiging is, 
dat dit van land tot land moet worden 
bekeken om de eenvoudige reden dat 

ieder geval verschillend is; niet alleen 
qua omvang maar ook qua oorzaken 
van de schuld en qua mogelijkheden 
om daaraan wat te doen. Ook de 
actieve medewerking van het betref-
fende land varieert van geval tot 
geval. Dat is ook de aanpak, die het 
IMF met redelijk groot succes volgt en 
het is ook de aanpak van de zogenaam-
de Club van Parijs, het overlegorgaan 
van de officiële crediteuren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het eerste 
punt van het betoog van mevrouw 
Herfkens was de klacht, dat de steun 
voor de betreffende landen via de 
middelenaanvulling uit hoofde van dit 
wetsontwerp te gering is. Ik kan daar 
kort over zijn: ik ben dat met haar 
eens. Dat hebben wij ook meegedeeld. 
Wat Nederland betreft, zou dat meer 
hebben kunnen of moeten zijn. 

Zij sprak ook over importbeperking 
in die landen. Daarop is mijn antwoord 
tweeërlei. Ten dele heeft zij gelijk dat 
dit in bepaalde gevallen toch onpretti-
ge gevolgen heeft gehad, namelijk de 
importbeperkingen waartoe sommige 
van die landen zich verplicht hebben 
gevoeld, met name in 1983. Ik wil er 
wel op wijzen, hoewel ik niet alle 
concrete cijfers voor mij heb, dat de 
situatie dit jaar voor veel ontwikke-
lingslanden, ook in Latijns-Amerika, 
gunstiger is in die zin, dat door het 
herstel van de export van goederen 
en diensten, vooral van goederen, in 
vele ontwikkelingslanden de situatie 
ten aanzien van de import is omgesla-
gen, namelijk van een importbeperking 
naar een toename van de import. Op 
zich zelf is dat een goede zaak, maar 
ik moet daarbij wel toegeven dat het 
niet voor alle landen geldt. In het 
algemeen is het beeld voor veel 
ontwikkelingslanden, ook in Latijns-
Amerika echter wat verbeterd. Maar 
daarmee zijn vanzelfsprekend nog 
lang niet alle problemen opgelost. 

Haar conclusie was dat de schulden-
last zou moeten worden herzien in 
overeenstemming met het 'vermogen', 
van de landen om dat te doen. Bij 
deze conclusie moet ik toch wel 
enkele kanttekeningen plaatsen. Het 
hangt er bij voorbeeld van af hoe je 
het allemaal definieert, met name hoe 
je 'vermogen' definieert. Ik zou daar 
ook als element in willen brengen het 
vermogen in de zin van het vermogen 
van een land om zelf aanpassing te 
plegen. 

Het is een goede regel, die onder 
andere door het IMF wordt toegepast, 
dat de mate waarin het aanpassings-
beleid met succes wordt gevoerd, ook 
van invloed dient te zijn op de mate 
waarin men additionele kredieten 

verleent. Dat is iets anders dan waar 
het nu vanavond over gaat, waar het 
toch meer zit in de hulpsfeer. De 
vraag was meer gericht op de schul-
denlast en het voorafgaande zou mijn 
antwoord op die vraag zijn. 

Mevrouw Herfkens sprak vervolgens 
haar teleurstelling uit over bepaalde 
aspecten van het resultaat van de 
onderhandelingen, met name het 
zachte deel, de fondsbedragen, de 
FSO-bedragen, die namelijk zijn 
geslonken ten opzichte van de vorige 
aanvulling. Die constatering is juist en 
de droefheid van mevrouw Herfkens 
is de mijne, op dit punt althans. Het is 
een matig resultaat, wat wij ook van 
de zijde van de regering hebben 
meegedeeld. Wat ons betreft was het 
meer geweest. 

Vervolgens zei zij als ik haar goed 
heb verstaan, dat de armsten uit de 
boot vallen. Naar mijn mening is dit 
iets genuanceerder. Bij deze komende 
aanvulling, deze komende 'replenish-
ment', is afgesproken dat de concessi-
onele financiering van het lnter-Ame-
rikaanse fonds uitsluitend gericht zal 
zijn op de groep minst ontwikkelde 
landen, de Groep-D-landen. Ik vind dit 
een accentverlegging ten opzichte van 
de eerdere aanvullingen en wat mij 
betreft een verbetering. En ik geloof 
dat het ook in de lijn is van wat 
mevrouw Herfkens wenst. 

Haar volgende opmerking was dat 
de zeggenschap van Nederland - ik 
voeg daaraan toe: en van soortgelijke 
landen - in dat FSO, in dat fonds voor 
zachte leningen te gering is. Ik ben het 
geheel met die klacht eens. Ik deel 
haar mening dat de stemmenverhou-
ding in dit fonds meer moet sporen 
met de verhouding van de bijdragen. 
Sommigen van u zullen zich herinneren 
dat ik dit zelfde pleidooi heb gehouden 
voor een soortgelijke instelling in een 
ander werelddeel, namelijk voor de 
Aziatische Ontwikkelingsbank en het 
Aziatische Ontwikkelingsfonds. 
Daarvoor geldt mutatis mutandis 
precies hetzelfde. 

Naar de mening van de Nederlandse 
regering en, zo beluister ik tot mijn 
genoegen, ook naar de mening van 
leden van deze Kamer, is het niet juist 
en op de lange duur ook niet werkbaar 
dat enerzijds de zeggenschap in zo'n 
fonds parallel loopt met de zeggen-
schap in de bank zelf - in dit geval de 
Inter-Amerikaanse Bank - , maar dat 
anderzijds de bijdragen in die fondsen 
zo verschillend zijn ten opzichte van 
de bijdragen in de bank. Men moet 
kiezen of delen, maar op deze manier 
is de opzet niet goed. Wij bepleiten 
een aanpassing, maar helaas, wij zijn 
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Ruding 

niet de enigen die het te vertellen 
hebben. Maar dit neemt niet weg dat 
onze stem toch krachtig doorklinkt. 

Mevrouw Herfkens heeft een vraag 
gesteld over de investeringsfaciliteit, 
een Inter-Amerikaans zusje van de 
International Finance Corporation 
(IFC) van de Wereldbank. Beide geven 
leningen aan particuliere bedrijven. 
Naar mijn mening heeft dit niets te 
maken met de heersende ideologie in 
Nederland, zoals mevrouw Herfkens 
zegt. Dat is het punt niet. Het is veel 
simpeler en meer in het belang van 
de ontwikkelingslanden. Veel verstan-
dige mensen menen dat het in het 
belang is van de ontwikkelingslanden 
dat er kapitaalstromen naar deze 
landen gaan die niet direct behoeven 
te leiden tot aflossings-, terugbeta-
lings- en renteverplichtingen. 

Je denkt dan al gauw aan investe-
ringen van particuliere bedrijven. De 
achterliggende gedachte van de IFC 
en de MC is dat dergelijke instellingen 
die kapitaalstromen kunnen bevorde-
ren. Misschien spelen bij andere 
landen - ik vermoed dat mevrouw 
Herfkens aan Amerika denkt - ideolo-
gische motieven in sterkere mate een 
rol. Wat mij betreft, is dat iets genuan-
ceerder. 

Ik weet ook wel dat de rol van de 
overheid in die landen belangrijk is en 
zal blijven. Dat neemt niet weg dat de 
rol van dergelijke particuliere investe-
ringen uiterst belangrijk is. Het is in 
het voordeel van dergelijke ontwikke-
lingslanden. Hoewel dit vandaag niet 
aan de orde is, wi l ik toch een vurig 
pleidooi houden dat deze Kamer te 
zijner tijd haar goedkeuring zal willen 
geven aan Nederlandse deelnemening 
aan de IIC. 

D 
Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! In aansluiting op hetgeen de 
Ministervan Financiën reeds heeft 
geantwoord op vragen van mevrouw 
Herfkens en de heer Van Weezel, wil 
ik nog een enkele opmerking maken. 
De heer Van Weezel heeft gevraagd of 
in het programma van de bank 
rekening wordt gehouden met de 
inkomensverschillen die binnen de 
landen bestaan. Hij sprak daarbij 
vooral over groep A. Uit de sectorkeuze 
kan worden afgeleid dat daarmee 
inderdaad rekening wordt gehouden. 
Er wordt vooral aandacht besteed aan 
landbouw, energie, waterkrachtener-
gie. Het uitleenbeleid is zodanig 
georganiseerd dat 50% van het 
betreffende geld naar de arme 
bevolkingsgroepen gaat. Bij de 

agrarische projecten wordt 77% aan 
de arme boer besteed. 

De heer Van Weezel heeft gevraagd 
of er voor de export geproduceerd 
wordt of in eerste instantie voor de 
eigen consumptie. Hij heeft door dat 
te zeggen, de vinger op een hele zere 
plek gelegd: in Brazilië verwacht men 
inderdaad ook hongersnoden. Er 
wordt conform het bankprogramma 
en de bankprioriteiten die overigens 
aansluiten bij de prioriteiten die de 
landen zelf stellen, zowel aan de 
export als aan produktie voor eigen 
consumptie gewerkt. Doordat de 
nadruk gelegd wordt op het steunen 
en stimuleren van de kleine boeren 
worden in de praktijk meer projecten 
gefinancierd die de eigen consumptie 
ten goede komen en minder projecten 
ten behoeve van de export. In dat 
geval zou de AGRO-industrie een 
grotere plaats in het projectenpro-
gramma moeten innemen en dat is 
niet het geval. 

De heer Van Weezel heeft gevraagd 
of hiermee tussen de landen onderling 
rekening wordt gehouden. Ongeveer 
45% van de beschikbare middelen 
komt terecht in groep A en een kwart 
in de laagste groep voor de periode 
1979-1982. Ik neem niet aan dat de 
heer Van Weezel dat kwart verder wil 
verminderen ten behoeve van groep 
A of ten behoeve van de middengroep, 
groep B. Daarover zullen wi j het toch 
wel met elkaar eens zijn. In de huidige 
middelenaanvulling valt de verdeling 
al veel gunstiger uit. Er wordt rekening 
gehouden met de interne inkomens-
verschillen in het programma van de 
bank via de project- en sectorkeuze. 

De vragen van mevrouw Herfkens 
waren eigenlijk allemaal aan mijn 
collega gesteld. Over het laatste 
onderwerp zullen wij het binnenkort 
ongetwijfeld nog hebben. Ook ik ben 
van mening dat de particuliere sector 
naast de overheid een belangrijke rol 
kan vervullen, zelfs in Latijns-Amerika. 

D 
Mevrouw Herfkens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil nog even terugko-
men op de Inter-Amerikaanse investe-
ringsmaatschappij. Ik ben blij dat de 
minister heeft gezegd dat het niet 
door ideologische overwegingen van 
hem of de regering komt dat op dit 
punt het initiatief wordt genomen. De 
minister heeft niet tegengesproken 
dat het noodzakelijk is dat de overheid 
ook in Latijns-Amerika een sterke rol 
vervult. 

Ik ben het met de minister eens, dat 
het geen kwaad zou kunnen als er een 
toename van investeringen was in 

Latijns-Amerika. Op zich zelf zou dat 
zelfs een goede zaak zijn. Het gaat mij 
echter om de vraag of deze investerin-
gen uit de schaarse ontwikkelingsfond-
sen moeten komen. Wij willen 
allemaal 1'/» procent van ons nationaal 
inkomen voor ontwikkelingssamen-
werking beschikbaar stellen. Het is de 
visie van mijn partij - en ik meen ook 
dat het de visie is van andere partijen 
in deze Kamer - dat wij dat kleine 
stroompje geld met name zouden 
moeten aanwenden voor de armste 
landen en voor de armste mensen in 
de Derde Wereld. 

Kijken wij naar Latijns-Amerika, dan 
zien wij dat het in dezen bepaald niet 
om de armste landen gaat, maar om 
relatief zeer rijke landen. Dat is alle 
reden om bij steun aan Latijns-
Amerika ervoor te zorgen dat waarbor-
gen worden gevonden op dit punt, 
zodat de armen op dat contingent van 
die steun profiteren. 

Wat betekent dit voor het bevorderen 
van particuliere investeringen uit 
ontwikkelingsfondsen? Voor mij ligt 
nog niet helemaal duidelijk vast - ik 
denk dat er voldoende wetenschappe-
lijke onderzoekingen op dit punt 
bestaan en dat die ook vraagtekens 
zetten bij de particuliere investerin-
gen - in hoeverre de armen in 
Latijns-Amerika direct profiteren van 
particuliere investeringen. Op dat 
punt plaats ik vraagtekens. De 
regering heeft, ook in de debatten in 
de afgelopen twee jaar, mij nog 
onvoldoende duidelijk gemaakt, dat 
particuliere investeringen gesteund 
vanuit het ontwikkelingsbudget, 
concreet bijdragen aan een verbetering 
van de positie van de armsten in 
Latijns-Amerika en in het algemeen 
aan de verbetering van de positie van 
de armsten in de Derde Wereld. De 
regering is op dit punt ook onvoldoen-
de met waarborgen gekomen. Wij 
behoeven hier nu niet verder op in te 
gaan. Hierover komen wij nog een 
keer te spreken. 

Ik wil de regering echter wel 
uitnodigen om, mocht het wets-
ontwerp aan het parlement worden 
toegestuurd, in de memorie van 
toelichting wat nader op deze vraag-
stelling in te gaan. 

D 
Minister Schoo: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik denk dat het juist is, wat 
mevrouw Herfkens voorstelt. Wij 
kunnen toezeggen op deze vraagstel-
ling te zullen ingaan. Naar wij mogen 
hopen, zullen wij naar aanleiding van 
onze tekst hierover een levendige 
discussie hebben. 
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D 
Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik sluit mij hier graag bij aan. Ik 
leefde zelf in de illusie dat de overeen-
komst inzake de oprichting van die 
Inter-Amerikaaanse investeringsorga-
nisatie, MC, op de stilzwijgende 
goedkeuring van de Staten-Generaal 
zou kunnen rekenen. Het spreekt 
echter vanzelf, dat dit verder aan de 
Staten-Generaal is om dit te beoorde-
len. Over de inhoud van de overeen-
komst komen wij later nog wel te 
spreken. 

Afgezien van hetgeen ik zoeven heb 
gezegd, wil ikter reflectie van mevrouw 
Herfkens nog op één punt ingaan. 
Men moet ook kijken naar het effect in 
kwantitatieve zin van bepaalde 
maatregelen. Als zou blijken dat je 
met één gulden via dit soort investe-
ringsmaatschappijen een hoge 
hefboom kunt bereiken, dus een hoge 
ratio wat de stroom van middelen 
betreft die naar bedoelde landen 
toegaat, dan maakt men door inscha-
keling daarvan gebruik van een 
gunstige factor. Dat is mijn mening en 
mijn praktijkervaring. Het zal niet de 
enige factor zijn, maar het is dan wel 
een gunstige factor, die bij de overwe-
gingen een rol moet spelen. 

Ik denk hierbij met name aan de 
mogelijkheid dat de activiteiten van 
een intermediair als de IFC of de IIC 
snel een bereidheid van particuliere 
investeerders tot stand kan brengen 
om in een land te investeren. Zo iets 
zou goed zijn, want dan krijgt men die 
hefboomfunctie, waarover ik zo juist 
sprak. Door niet gebruik te maken 
van bedoelde mogelijkheid zou men 
die hefboomfunctie misschien 
moeten ontberen. Ik neem echter aan, 
dat wij later over deze zaak zullen 
kunnen discussiëren, Voorzitter. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Het voorstel van rijkswet wordt, na 
goedkeuring van de onderdelen, 
zonder stemming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van hoofdstuk VIII 
(Onderwijs en Wetenschappen) van 
de rijksbegroting voor het jaar 1985, 
voor wat betreft het deel Weten 
schapsbeleid (18600-VIII). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Lansink heeft 
gesproken over het moment van 
behandeling van het wetenschapsbud-
get in de plenaire vergadering. Hij 
heeft erop gewezen dat het goed is 
dat een dergelijke behandeling 
plaatsvindt voordat de behandeling 
van de begrotingen van de afzonder-
lijke departementen aan de orde 
komt. Dat was vroeger gebruikelijk. 
Op zich zelf lijkt mij dit een zeer 
zinvolletraditie. Mij is zoeven gebleken 
dat het wetenschapsbudget in de 
afgelopen acht a negen jaar ter kennis 
van de Kamer is gebracht op de derde 
dinsdag van september. De behande-
lingen moeten nader op elkaar 
worden afgestemd. Als het kabinet 
een bijdrage kan leveren om een 
tijdige behandeling te bewerkstelligen, 
zal ik daarover nader overleg voeren. 

De heer Lansink heeft benadrukt dat 
in de formulering van het weten-
schapsbudget een wat andere aanpak 
is gekozen vergeleken met voorgaande 
jaren. Dat is juist; ik zal dat nader 
toelichten. In het wetenschapsbudget 
van dit jaar, overigens ook in dat van 
verleden jaar, hebben wij gepoogd 
wat meer accent te leggen op die 
gebieden waar sprake is van krimp of 
groei en waarvoor prioriteiten moeten 
worden gesteld. Wij hebben gepro-
beerd aan te geven voor welke 
sectoren moet worden gekomen tot 
een meerjarenplan in de sfeer van het 
onderzoek. 

Wij zijn niet ingegaan op lopende 
activiteiten, waarin bij geen wijziging 
wensen aan te brengen. Los van het 
wetenschapsbudget komen deze 
onderwerpen ook bij de afzonderlijke 
begrotingsbehandelingen aan de 
orde. In het deel van de onderwijse-
groting dat betrekking heeft op het 
onderzoek en in het wetenschapsbud-
get komen een aantal verwijzingen 
over en weer voor. Op een aantal 
punten wordt dezelfde informatie 
verschaft. Ik zou de coördinatie tussen 
de coördinerend minister voor het 
wetenschapsbeleid en de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen niet 
goed vervullen als op dit punt geen 
exacte aansluiting zou bestaan. 

De coördinerend minister voor het 
wetenschapsbeleid moet een sterke 
positie hebben. Dat is nog gisteren 
tijdens een debat in een UCV naar 
voren gekomen. Ik wijs er wel op dat 
het gaat om een coördinerende taak. 
Als er veranderingen in wetenschap-
pelijk-onderzoekprogramma's moeten 
worden aangebracht, zullen deze 
veelal tot stand komen na een 

intensieve en soms langdurige 
discussie met niet alleen de betrokken 
departementen, maar ook de maat-
schappelijke groeperingen. Dat vergt 
nu eenmaal t i jd. Er moet ook terugkop-
peling plaatsvinden naar onder 
anderen de onderzoekers. Tegen deze 
achtergrond is het van belang dat wij 
proberen te komen tot advisering 
over de programmering. Dan komen 
wij bij de sectorraden. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Lansink heeft een aantal prioriteiten 
genoemd. Ik zal ze hier niet herhalen. 
Ook heeft hij een aantal opmerkingen 
gemaakt over de internationale 
samenwerking, inzonderheid in het 
kader van de ontwikkelingssamenwer-
king. De RAWOO is in de afgelopen 
jaren doende geweest om te komen 
tot adviezen ter zake van de program-
mering. Die adviezen zijn er inmiddels. 
Wij proberen deze nu te vertalen in 
concrete activiteiten. Dat is niet 
eenvoudig. 

Er zijn vele groepen bij betrokken 
en het gaat vaak om multi-sectorale 
en multi-disciplinaire activiteiten. 

Dat betekent dat op dit punt ook de 
nodige coördinatie tot stand moet 
worden gebracht. Ik ben gaarne 
bereid in het volgende wetenschaps-
budget op dit punt nader in te gaan. Ik 
zal dan niet alleen aangeven wat er in 
de afgelopen tijd op dit punt aan 
adviezen is uitgebracht, maar ook op 
welke wijze de vertaling heeft plaats-
gevonden in concrete onderzoeksacti-
viteiten. De samenwerking in Europees 
verband heeft de aandacht. Ik kan een 
aantal belangrijke punten noemen, 
zoals de samenwerking op het terrein 
van de ruimtevaart en de samenwer-
king in CERN in Genève. 

De heer Lansink heeft een vraag 
gesteld over het temporiseren van de 
f 10 min. voor het informaticastimule-
ringsplan. Hij vroeg of het klopt dat er 
sprake is van achterstand. Maandag 
zullen wij spreken over dit plan. Het 
gaat uit van een aantal strakke 
beleidslijnen. Die beleidslijnen 
moeten wij in de daarvoor uitgetrokken 
vijf jaar realiseren, waarbij uiteraard 
ook wordt gelet op de discussie in de 
Kamer. Op dit moment worden er van 
allerlei kanten in de samenleving 
wensen geuit, want men heeft in de 
gaten dat er niet alleen een plan maar 
ook een budget is. 

Eén gevaar bedreigt ons: wij gaan 
het budget over een groot aantal 
wensen verdelen tot tevredenheid van 
zeer velen, terwijl de beleidslijn voor 
het wegwerken van de achterstand 
niet wordt gerealiseerd. De f 10 min. 
zijn een onderdeel van de verdeling 
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Deetman 
van f 1,7 mld. over vijf jaar. Op een 
aantal punten kunnen er van jaar tot 
jaar verschuivingen optreden, hetgeen 
ook wel tijdens de uitvoering zal 
blijken. Het is essentieel of de activi-
teiten ter afwerking van het program-
ma in vijf jaar op dit moment op 
schema liggen. Ik moet dan zeggen 
dat wij inderdaad op schema liggen. 
In de komende jaren zullen er wel 
eens verschuivingen optreden. 

De middelen die wij hebben 
uitgetrokken voor het informaticasti-
muleringsplan, zullen niet worden 
verminderd. Dat zal zeker niet gebeu-
ren. Bij de ramingen over een aantal 
jaren kunnen zich evenwel fluctuaties 
voordoen. Wij moesten immers een 
plan maken met een veelheid van 
activiteiten en inschatten wat de 
kosten in een bepaald jaar zouden 
zijn. Je kunt dan wel eens een verkeer-
de calculatie maken of wat te optimis-
tisch zijn inzake het tempo van 
realisering. Op dit moment liggen wij 
in ieder geval, voor zover ik dat kan 
waarnemen, op schema. 

Door de heer Lansink is gesproken 
over de doelmatigheidsoperaties. Ik 
wil benadrukken, dat het bij de 
doelmatigheidsoperatie in de sfeer 
van de niet-universitaire research-insti-
tuten gaat om de verhoging van de 
doelmatigheid en niet om een 
beperking van onderzoekscapaciteit. 
In verband daarmee is advies gevraagd 
van het organisatiebureau Bakkenist, 
Spits en Co. Dat bureau heeft een 
groot aantal instituten bezocht. Op 
grond daarvan is een aantal criteria 
geformuleerd dat tot een grotere 
doelmatigheid zou kunnen leiden. 

Tegelijkertijd zijn afspraken gemaakt 
met betrekking tot personeelsbeleid, 
personeelsformatie en de opbouw 
van de personeelsformatie. Dat heeft 
geleid tot een aantal criteria, die de 
Kamer deze zomer ter kennis zijn 
gebracht. Op grond daarvan en op 
grond van een groot aantal berekenin-
gen is vervolgens de opbrengst van 
de doelmatigheidsexercitie verdeeld 
over de verschillende departementen 
die bij het onderzoek zijn betrokken. 
Dat was afhankelijk van het aantal en 
de omvang van de instituten die men 
onder verantwoordelijkheid heeft. 
Gisteren heb ik de kamercommissie 
toegezegd, dat ik haar over de 
implementatie van de maatregelen zal 
informeren. 

Ik maak wel de volgende kantteke-
ning. Sommige maatregelen zijn 
minder aantrekkelijk, omdat het 
bezuinigend effect vaak tot stand 
moet komen via een bepaald type 

personeelsbeleid dat niet altijd 
populair is. De heer Lansink verwees 
naar TNO. Hoe je het ook keert of 
wendt, het aantal arbeidsplaatsen 
moet daar worden gereduceerd. Het 
is evenwel minder dan wij aanvankelijk 
hadden gedacht. Ik heb de indruk dat 
in een aantal gevallen om overigens 
zeer respectabele redenen wordt 
gezegd: wij zullen proberen op een 
andere wijze - dus buiten de onder-
zoekssfeer - de nodige middelen te 
verkrijgen, omdat wij op dit moment 
geen kans zien om de maatregelen 
goed te implementeren. 

Ook op het terrein van onderwijs en 
wetenschappen is dit gebeurd. Als er 
bij voorbeeld net een fusie of een 
reorganisatie achter de rug is of als 
deze net loopt, moet soms gezegd 
worden dat het niet verstandig is om 
al te zeer in te grijpen. Ik zal de Kamer 
hierover informeren. Wat de toetsing 
betreft, zal ik er uiteraard op toezien 
dat de output van het onderzoek in dit 
kader niet wordt aangetast. 

Ik heb de Kamer toegezegd dat ik 
haar zal informeren over de uiteinde-
lijke maatregelen die bij het ISS 
genomen moeten worden. In het 
kader van de doelmatigheidsexercitie 
kan naar mijn oordeel, voor zover ik 
het thans kan overzien, een reeks 
maatregelen bij het ISS worden 
genomen om de doelmatigheid te 
verbeteren. Het ISS zal daarover 
geïnformeerd worden. Men krijgt 
uiteraard de gelegenheid om tegen 
deze maatregelen bezwaren aan te 
tekenen, indien daar goede gronden 
voor zijn. Er zal hoor en wederhoor 
plaatsvinden. Daarna komt de besluit-
vorming. 

Ik ben het geheel eens met de 
opmerking van de heer Lansink over 
TNO. Hij heeft erop gewezen dat wij 
binnenkort in een uitgebreide commis-
sievergadering over de biotechnologie 
zullen gaan praten. Ik wil thans ook 
nog iets zeggen over de dierproeven. 
De heren Lansink en Braams hebben 
hierover gesproken. Het verzoek van 
de heer Lansink was heel concreet of 
er naast hetgeen Staatssecretaris Van 
der Reijden doet, vanuit de hoek van 
het wetenschapsbeleid op dat terrein 
nog meer gedaan kan worden. Ik wil 
benadrukken dat het beleid dat 
destijds door mijn ambtsvoorganger 
de heer Pais in gang is gezet, door mij 
wordt doorgezet. Wanneer met 
betrekking tot de dierproeven aanvul-
lende activiteiten nodig zijn, zal ik 
daar zeker niet voor terugdeinzen. 
Integendeel! Ik denk dat dit een goede 
zaak is. 

Met betrekking tot de dierproeven 
zijn er op dit moment een aantal 
aanvullende activiteiten ontplooid. Bij 
voorbeeld ten aanzien van de fok van 
proefdieren, die nu nogal versnipperd 
is, proberen wij tot concentratie te 
komen in Limburg. Dit betekent 
tezelfdertijd dat de centrale proefdie-
renvoorziening in Zeist zal verdwijnen. 
Dit heeft echter ook consequenties 
voor de universiteiten waar ook een 
aantal voorzieningen is. 

Indien wij de zaak willen concentre-
ren bij een centrum, dan zullen ook de 
universiteiten en de hogescholen met 
de consequenties daarvan geconfron-
teerd moeten worden. Het is toch ook 
een poging om op dit punt tot enige 
beheersing te komen. Ik ben bereid 
om in overleg met Staatssecretaris 
Van der Reijden verder naar dit punt 
te kijken. Ik zal de Kamer uiteraard 
informeren over de nader te treffen 
maatregelen of over het aanvullend 
onderzoek dat kan worden verricht. Of 
dit, zoals vanmiddag gevraagd is, 
door middel van een notitie moet 
gebeuren, weet ik niet. Het gaat er in 
ieder geval om dat er iets gebeurt en 
dat de Kamer daarover wordt geïnfor-
meerd. 

De heer Lansink heeft een vraag 
gesteld over het stimuleringsplan 
gezondheidszorg. De procedure die 
mij voor ogen staat, is ongeveer 
dezelfde procedure als bij de investe-
ringen in de sfeer van de niet-univer-
sitaire research-centra zal worden 
gevolgd. Er zal binnenkort een 
discussienota worden gepubliceerd. 
Degenen die dat willen, kunnen 
commentaar leveren op die nota. Ik 
zal hierover advies vragen aan de 
Koninklijke Nederlandse academie 
voor Wetenschappen en de Raad van 
advies voor het wetenschapsbeleid. 

Als de adviezen binnen zijn, zal de 
discussienota zo nodig bijgesteld 
worden. Dan zal er een beleidsnota 
verschijnen. Deze zal uiteraard aan de 
Kamer worden gestuurd, zodat de 
Kamer zich daar een oordeel over kan 
vormen. De 50 miljoen die in het 
meerjarenplan voor het gezondheids-
onderzoek zijn genoemd, zijn in de 
onderwijsbegroting en de daarop 
aansluitende meerjarenramingen 
verwerkt. Als het plan uiteindelijk 
vastgesteld zal zijn, kan dit ook wat de 
financiële kant betreft gerealiseerd 
worden. 

De heer Lansink heeft benadrukt dat 
door het CDA grote betekenis wordt 
toegekend aan het wetenschapsbeleid. 
Daarbij gaat het niet alleen om een 
gecoördineerde aanpak, maar daarbij 
spelen bovenal de normatieve 
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aspecten een belangrijke rol. De heer 
Lansink heeft in dit verband een- en 
andermaal het element van het 
rentmeesterschap benadrukt. Ik kan 
hem verzekeren dat in het weten-
schapsbeleid zoals het tot nu toe is 
gevoerd en zoals het in de komende 
jaren, voor zover dit van mij afhangt, 
zal worden doorgezet, deze elementen 
nadrukkelijk een rol zullen spelen. 

Die elementen zouden dan tot 
uitdrukking moeten komen in de 
programma's voor onderzoek op de 
verschillende terreinen, ook in het 
geheel van de keuzen inzake prioritei-
ten en de postterioriteiten. Wat dat 
aangaat, verheugt het mij dat over de 
keuzen die inzake prioriteiten en 
posterioriteiten zijn gemaakt in het 
wetenschapsbudget, niet alleen 
gisteren maar ook vanavond geen 
verschil van mening in deze Kamer 
blijkt te bestaan. 

De heer Braams heeft, ook in 
aansluiting op de discussie van 
gisteren, benadrukt dat het uiteraard 
van belang is dat de contacten tussen 
onderzoek, universiteiten, research-
centra en bedrijfsleven worden 
versterkt. Hierbij is sprake van een 
inhaaloperatie, maar wij moeten 
echter niet plotseling alles op verster-
king van de economische structuur 
richten. Te zelfder tijd is ook het 
onderzoek in de alfa- en de gamma-
wetenschappen van belang. 

Ik heb daar in het wetenschapsbeleid 
en ook op andere wijze uitdrukking aan 
gegeven. Ik ben het daarmee eens en 
ik ben er ook gelukkig mee dat de heer 
Braams op dit punt nog eens de 
verbreding van het wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangegeven. Het is 
niet alleen techniek, het is ook niet 
alleen gericht op versterking van de 
economische structuur. 

De heer Braams heeft gevraagd of 
ik een aantal van deze elementen kan 
illustreren met een concreet voorbeeld. 
Ik wijs op de notitie die recentelijk is 
uitgebracht over de alfa-wetenschap-
pen. Voor zover ik weet, is dat het 
eerste document over dat terrein dat 
is gepubliceerd. Ik zeg erbij dat ik nu 
al een reeks kritische kanttekeningen 
bij dat stuk zou kunnen maken, 
aangezien het wel een weerbarstige 
materie is om op dat terrein tot een 
soort beleidsaanpak te komen. Je 
moet echter een startpunt creëren en 
je zult ook in samenspraak, niet alleen 
met het parlement maar bovenal met 
de wetenschappers zelf tot een zekere 
beleidsmatige aanpak moeten komen. 

Recentelijk hebben wij in deze 
Kamer gesproken over de nota 

Gedrags- en maatschappijwetenschap-
pen. Als men kijkt naar de specifieke 
thema's in het wetenschapsbudget op 
het terrein van de arbeid, hier en daar 
ook op dat van onderzoek betreffende 
informatietechnologie of de problema-
tiek van de grote steden, dan zitten 
daar ook elementen in van het alfa- en 
gamma-onderzoek. 

Bij Taakverdeling en concentratie is 
verder niet alleen gelet op de bêta-fa-
culteiten, maar ook op de alfa- en de 
gamma-faculteiten. Wat de faculteit 
der letteren betreft, zijn een aantal 
taakverdelingsbeslissingen genomen, 
steeds met als achtergrond het komen 
tot versterking van onderwijs en 
onderzoek. Uit het vernieuwingsfonds, 
dat vrijgekomen is bij de taakverde-
lingsexercitie, zijn ook middelen 
ingezet om tot versterking te komen 
op het terrein van alfa- en gammawe-
tenschappen. 

Ten slotte noem ik in dit verband 
ZWO. Dit is in de afgelopen jaren in 
toenemende mate aandacht gaan 
besteden aan toewijzing van middelen 
ten behoeve van projecten in de sfeer 
van geesteswetenschappen en sociale 
wetenschappen. Voor de gamma-we-
tenschappen bedraagt dit op dit 
moment 7% van het totale budget, 
voor de alfa-wetenschappen schat ik 
dit op 5% a 6%. Ik kan vaststellen dat 
in de afgelopen jaren door ZWO meer 
projecten in deze sfeer worden 
toegewezen. Dat is op zichzelf een 
niet onbelangrijke ontwikkeling. 

Ik ben het met de heer Braams eens 
dat wij er natuurlijk voor moeten 
zorgen dat wij, als wij hier en daar 
correcties proberen aan te brengen, 
niet de slinger te ver door laten slaan, 
zodat er wederom onevenwichtighe-
den zullen ontstaan. Daarom wordt 
ook aan die andere punten aandacht 
besteed. 

De heer Braams heeft opgemerkt 
dat bevordering van doelmatigheid 
noodzakelijk is, maar dat dan ook 
vervolgens, indien kwaliteit blijkt en in 
het geding is, die kwaliteit door de 
samenleving, door de overheid moet 
worden gehonoreerd, erkend en dat 
hiervoor ruimte moet worden gebo-
den. Ik ben het in beginsel met die 
benadering eens. Er zijn natuurlijk wel 
aspecten waarbij men moet zeggen dat 
het nu niet kan. Indien er financiële 
beletselen zijn - dat is mogelijk - moet 
je op dat punt tot keuzen komen. 

Ik ben het ermee eens dat voor 
kwaliteit ruim baan moet worden 
geschapen. Ik verheug mij er ook over 
dat in de sfeer van de universiteiten 
en van onderzoekinstellingen de 
discussie over de kwaliteit van het 

onderzoek in de afgelopen jaren volop 
aandacht heeft gekregen en dat men 
erover praat hoe de kwaliteit kan 
worden versterkt. 

De heer Braams heeft een aantal 
vragen gesteld over de problematiek 
van de kennisoverdracht. Hij heeft in 
dit verband allereerst de kwestie van 
de wetenschapsparken genoemd en 
gevraagd hoe dat van de grond komt. 
Daar kan ik in algemene zin geen 
antwoord op geven. Wij subsidiëren 
op dit moment een project in Gronin-
gen. Bij dat project is de universiteit 
van Groningen nauw betrokken. Door 
de betrokkenheid die het Departement 
van Onderwijs en Wetenschappen 
heeft bij het regionaal beleid, weet ik 
dat ook het provinciaal bestuur in 
hoge mate alert is. 

Het is natuurlijk een samenspel en 
een alert zijn van universiteiten, 
bedrijven en overheden. In Groningen 
zit er een goede start in. Wij moeten 
echter afwachten hoe zich dat verder 
ontwikkelt. Een algemeen beeld over 
de wijze waarop die samenwerking 
van de grond komt, kan ik niet geven. 
Alleen als wij subsidies geven, 
houden wij een vinger aan de pols. De 
heer Braams heeft ook gevraagd of 
ook het hoger beroepsonderwijs bij 
die samenwerking in Groningen is 
betrokken. Dat is tot op dit moment 
niet het geval. 

Ten aanzien van de wetenschapspar-
ken wil ik ook nog een ander voorbeeld 
noemen, namelijk het centrum dat in 
Twente is gecreëerd ter ondersteuning 
van bedrijven. Dat functioneert zeer 
goed. 

De heer Braams heeft ook gesproken 
over samenwerkingsverbanden. Die 
kunnen van velerlei aard zijn. Het is 
niet aan de overheid om op dit punt 
allerlei richtlijnen te verschaffen, zeker 
niet een overheid die het een en 
ander aan deregulering wil doen. Het 
gaat natuurlijk om samenwerkingsver-
banden tussen instellingen voor 
wetenschappelijk onderwijs en 
eventueel hoger beroepsonderwijs en 
bedrijven. Men zal de zaak heel 
concreet moeten toespitsen op de 
behoefte die er is. Toch zijn wij in 
dezen niet geheel passief. Er is 
recentelijk tussen het Departement 
van Onderwijs en Wetenschappen en 
Philips een overeenstemming bereikt 
over een soort 'raamcontract', waarbij 
personeel van universiteiten en van 
Philips over en weer, met gesloten 
beurzen, gedurende enige tijd kan 
worden uitgewisseld. 

Dat zal leiden tot een raamcontract, 
waarbij niet alleen universiteiten in 
het geding zullen zijn, maar ook de 
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rijksoverheid. Uitwisseling van 
personeel gedurende enige tijd kan 
een zeer nuttig effect hebben. Ik heb 
vernomen dat ook andere bedrijven 
geïnteresseerd zijn. Ik heb aan de 
instellingen voor WO medegedeeld 
dat de voorwaarden die wi j hebben 
gesteld om tot uitwisseling van 
personeel te kunnen komen, ook 
kunnen gelden voor uitwisseling van 
personeel met andere bedrijven. Die 
voorwaarden zijn vooral van rechtspo-
sitionele aard en betreffen ook de 
secundaire rechtspositie. 

Ik wijs ook op de besprekingen die 
gaande zijn met betrekking tot de 
vestiging van een robotlaboratorium 
in Delft. Daar is een samenwerking 
tussen de Technische Hogeschool 
Delft en een aantal bedrijven, waarbij 
in ieder geval de te ondernemen 
activiteiten zich in eerste instantie op 
het onderwijs richten. Deze zaak ik 
nog niet afgerond, maar ik noem het 
als voorbeeld. Het is een activiteit om 
tot transfer van kennis te komen. 

Ik wijs de heer Braams op de brief 
die recentelijk is verzonden door mijn 
collega van Economische Zaken en 
mij aan de Technische Hogescholen 
om te komen tot uitbreiding van de 
transferpunten. Dat betreft een project 
waar Economische Zaken en Onder-
wijs en Wetenschappen gezamenlijk 
de financiering voor hun rekening 
nemen. Het raakt de mankracht, maar 
ook de apparatuur met een infrastruc-
tureel karakter. Dat is ook een poging 
om aan transfer van kennis te doen. 

Er wordt door mij zeer ernstig 
overwogen - en dan heb ik het nog 
voorzichtig gezegd - om in de 
wetgeving voor de universiteiten en 
hogescholen een artikel te doen 
opnemen, dat inhoudt dat de taken 
voorde universiteiten en Hogescholen 
wordt uitgebreid met het aandacht 
geven aan kennisoverdracht. 

Op een congres dat in september in 
Aken is gehouden heb ik dat punt ook 
ter discussie gesteld. Ik denk dat 
overdracht van kennis heel belangrijk 
is. De heer Braams heeft er terecht op 
gewezen dat een bredere overdracht 
van kennis, ook via het onderwijs, 
zeer essentieel is. 

De heer Braams heeft gesproken 
over het hoger beroepsonderwijs. Hij 
heeft benadrukt dat wi j moeten 
vermijden dat er aparte geldstromen 
voor onderzoek en overdracht van 
kennis in de toegepaste sfeer in de 
richting van het hoger beroepsonder-
wijs gaan ontstaan. De clusters voor 
het hoger beroepsonderwijs zullen 
taken kunnen krijgen in de sfeer van 

het onderwijs, uiteraard vooral voor 
toegepast onderzoek. Wanneer de 
STC-exercitie verder is gevorderd 
zullen in het kader van de financiering 
van de HBO-clusters ook middelen 
worden gereserveerd voor die 
onderzoektaak. Die onderzoektaak zal 
hoofdzakelijk in de sfeer van over-
dracht van kennis zitten. 

De heer Braams zei dat de Stichting 
Technische Wetenschappen in een 
aantal gevallen activerend werkt. Ik 
onderstreep dat. Deze stichting werkt 
uitstekend. Het loopt als een trein. Dat 
gegeven zullen wij ook in de beschou-
wingen betrekken bij de nieuwe 
wetgeving voor ZWO. 

De heer Braams heeft ook nog 
gesproken over het multidisciplinaire 
en het interdisciplinaire onderzoek. Hij 
heeft benadrukt dat dit niet tussen de 
wal en het schip terecht mag komen. 
Juist op deze terreinen zijn in de 
afgelopen jaren belangrijke nieuwe 
activiteiten ontwikkeld. Dat ben ik 
geheel met de heer Braams eens. Dat 
punt zal de aandacht hebben. 

Hij noemde in dit verband de 
voorwaardelijke financiering. Ik heb 
de indruk - dit zal echter definitief 
moeten blijken bij de evaluatie - op 
grond van de contacten met de 
universiteiten en hogescholen, met 
name via werkbezoeken daar, dat de 
voorwaardelijke financiering vanwege 
de minimumschaal van de onderzoek-
programma's stimulerend werkt in de 
richting van het multidisciplinaire en 
interdisciplinaire onderzoek. Dit is een 
indruk, want ik heb nog geen totaal 
overzicht. Ik ben het echter met de 
heer Braams eens dat dat punt van 
groot belang is en dat wij dat niet 
mogen veronachtzamen. 

De heer Braams heeft nog gevraagd 
naar de stand van zaken op het punt 
van de klimatologie. Ik kan daar op dit 
moment niet op ingaan. De informatie 
over dit punt is op dit moment niet in 
voldoende mate voorhanden. Uiter-
aard ben ik bereid, wanneer hierover 
nadere informatie te verschaffen valt 
- ik zal daar achterheen gaan - , de 
Kamer hierover te informeren. 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de minister erkente-
lijk voor zijn beantwoording. In het 
bijzonder zijn toezegging inzake de 
dierproeven stel ik zeer op prijs. Ik 
heb geen nadere vragen, maar ik 
wilde nog iets opmerken dat ook voor 
de toekomst van het wetenschapsbe-
leid van belang is. Naast de coördinatie 
vinden wij de stimulering, de voortrek-
kersrol - ik denk aan het plan-Lieven-

se - de toetsing, technology assess-
ment en het voorwaardenscheppend 
beleid van uitermate groot belang. 
Dat is meer dan coördinatie alleen. 
Dat is meer dan het in overleg met en 
in overeenstemming met voeren van 
een beleid. Wij gaan als CDA-fractie 
toch maar door met het wetenschaps-
beleid. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de minister erkente-
lijk voor zijn uitvoerig antwoord. Het 
vermoeden dat voorwaardelijke 
financiering nadelig zou kunnen 
werken voor multidisciplinair en 
interdiscipliair onderzoek heeft mij 
van de een of andere zijde bereikt, 
naar ik meen van de Raad van Advies 
voor het Wetenschapsbeleid. Ik ben 
erg benieuwd naar de evaluatieresul-
taten die de minister zal krijgen. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Op de eerste en de tweede 
opmerking van de heer Lansink zeg ik 
ronduit en van harte ja. Ik ben het met 
de heer Braams eens dat wi j de 
evaluatie moeten afwachten. Ik heb 
mijn indruk gegeven, maar wi j 
moeten een ordelijke evaluatie 
hebben. Ik heb in ieder geval willen 
aangeven dat dit punt mijn aandacht 
heeft. Het is terecht naar voren 
gebracht. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Sluiting 22.35 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. zeventien Koninklijke boodschap-
pen, ten geleide van de volgende 
wetsvoorstellen: 

Naturalisatie van Albrecht, Helmut 
en 30 anderen (18698); 

Naturalisatie van Alvarado Prario, 
Maria Theodora en 24 anderen 
(18700); 

Naturalisatie van Blom, Allan 
George en 26 anderen (18703); 

Naturalisatie van Allen, Maria Ana 
en 27 anderen (18704); 

Naturalisatie van Acker, Lothar 
Hermann en 33 anderen (18705); 

Naturalisatie van Alves Chantre, 
Jorge en 35 anderen (18706); 

Naturalisatie van Ferdinandus, 
Lucas Messias Domingoes en 27 
anderen (18 717); 

Naturalisatie van Balsala, Izak 
Benoni en 20 anderen (18718); 
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Naturalisatie van Belgerette, José 
Luis en 29 anderen (18719); 

Naturalisatie van van Aggelen, 
Hendrikus Peter en 23 anderen 
(18720); 

Naturalisatie van Betaoenboen, 
Jacob Solfianus en 24 anderen 
(18725); 

Naturalisatie van Abrahams, 
Gertrude Mariette en 20 anderen 
(18727); 

Naturalisatie van Aykaz, Gaharik en 
31 anderen (18728); 

Naturalisatie van Aert, Clementine 
Antoinette en 25 anderen (18729); 

Naturalisatie van Breidenbach, 
Bernd en 30 anderen (18731); 

Maatregelen ter beperking van het 
tabaksverbruik in het bijzonder ter 
bescherming van de niet-roker 
(Tabakswet) (18 749); 

Regelen ter bestrijding van onge-
wenste ontwikkelingen die zich bij de 
handel in effecten voordoen (Wet 
effectenhandel) (18750); 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt; 

2. de volgende adressen: 
een, van mevrouw Z. Chakourte 

Amersfoort, met betrekking tot een 
verblijfsvergunning; 

een, van R. Elslander te Mijdrecht, 
met betrekking tot toepassing van de 
hardheidsclausule; 

een, van De Kulk BV te Barendrecht, 
met betrekking tot het niet beantwoor-
den van correspondentie en zijn 
belastingen; 

een, van K. Leutscher te Amsterdam, 
met betrekking tot bestemming van 
een voormalig schoolgebouw; 

een, van mevrouw M. J. Ravensberg-
Sluis, te Bussum, met betrekking tot 
haar belasting; 

een, van H. J. Böckling te Amster-
dam, met betrekking tot zijn belasting; 

een, van J. M. Dam te Heerlen, met 
betrekking tot zijn belasting. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften. 
3. De volgende brieven e.a.: 

een, van J.B. Schickendantz, t.g.v. 
een schrijven aan minister Winsemius 
inzake schuilkelders; 

een, van de president van de 
Algemene Rekenkamer, t.g.v. de 
toespraken van de heer Peschar van 
1-10-1984 ter gelegenheid van diens 
aftreden; 

een, van het Comité 'Straf Schuldi-
gen-RSV schandaal', over het in 
ontvangst nemen van een lijst met 
3000 handtekeningen inzake RSV; 

een, van gedeputeerde staten van 
Friesland, over de regeringsbeslissing 
Structuurschets stedelijke gebieden/ 
positie Leeuwarden; 

een, van W.J.C, de Jager, over de 
illegaliteit van de zgn. Mineralen 
beurzen en de bestrijding van de 
misdaad t.a.v. overvallen op juweliers; 

een, van het gemeentebestuur van 
Groenlo, inzake een motie over de 
kortingen t.a.v. de sociale uitkeringen; 

een, van J.H. van den Brink, t.g.v. 
een schrijven aan het hoofdbestuur 
van de Koninklijke Vereniging voor 
Militairen 'Ons Belang' te Amersfoort 
ever de inkomenspositie van o.a. de 
gewezen beroepsmilitairen en de 
gepensioneerden; 

een, van het gemeentebestuur van 
Axel, over de problematiek met 
betrekking tot uitkeringen; 

mededelingen van de voorzitter van 
het Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren t.b.v. de openbare bestuursver-
gadering van 28-11-1984; 

een, Audiaturet Altera Pars, over 
het rapport Christiaanse een 'Tijd-
bom'??; 

een, van A.M.C. Oirbans, t.g.v. een 
schrijven aan het kabinet over 
ziektekostenverzekeringen; 

een, van de Stichting Nederlandse 
Ereschulden, over de houding van de 
Nederlandse ambassadeur in Jakarta 
t.a.v. de slachtoffers van de scheeps-
ramp 'Janyo Maru'; 

een, van A.N. Köhne, over de 
aanwezigheid van 'linkse mensen' in 
de samenleving; 

een, van de Anne Frank Stichting, 
over verklaringen, gedaan door de 
staatssecretaris van Landbouw en 
Visserij, de heer Ploeg; 

een, van Paul Bovendeert, over zijn 
visie op de maatschapppij; 

een, van het gemeentebestuur van 
's-Gravenhage, over de aardgasprijs; 

een, van de voorzitter FNV Haarlem-
mermeer, namens diverse organisaties 
over de uitspraken van staatssecretaris 
Ploeg; 

een, van Ouder Overleg Groep 
jongensinternaat 'Klein Borculo', over 
het Jeugdwelzijnsbeleid; 

een telex van burgemeester en 
wethouders van Velsen, over de 
gemeentebegroting voor 1985; 

een aantal m.b.t. kruisraketten; 
een aantal met betrekking tot actie 

tegen decentralisatie van Blijf-van m'n 
lijf-tehuizen; 

een, van de Ziekenfondsraad, over 
budgettering beheerskosten zieken-
fondsen; 

een telex namens het bestuur van 
CLV 'De Vallei' over de verdelingsland-
bouw; 

een, van A.B. Dull tot Backenhagen, 
over aids en porno-Amerika; 

een, van het gemeenschappelijk 
gasbedrijf Kop Noord-Holland, t.g.v. 
een motie over de vaststelling van het 
kleinverbruikerstarief per 1-1-1985; 

een, van het gemeentebestuur van 
Vlaardingen, over de sociale zekerheid; 

een, van A. van Gigch, t.g.v. een 
schrijven van het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen inzake 
studentenvoorzieningen - onderzoek 
Algemene Rekenkamer; 

een, van het gemeentebestuur van 
Purmerend, t.g.v. een motie over 
regeringsmaatregelen m.b.t. de 
sociale zekerheid; 

een, van mevrouw G.T. Horneman, 
over de actie 'Een voor Afrika'; 

een, van Roy Rekers, over de hulp 
aan Afrika; 

een, van NOGC, over de rijksregeling 
basisedukatie volwassenen; 

een telex van de voorzitter van 
ADO, over uitlatingen van de heer 
Ploeg, staatssecretaris van Landbouw 
en Visserij; 

een slotverklaring van de buitenland-
se jongeren in Nederland, over de 
verbetering van hun positie. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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