
39ste vergadering Dinsdag 13februari 1990

Aanvang 14.00 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 143 leden, te
weten:

Aarts, Achttienribbe-Buijs, Aposto–
lou, Beckers-de Bruijn, Beijlen–
Geerts, Beinema, J.H. van den Berg,
J.T. van den Berg, Biesheuvel,
Bijleveld-Schouten, Blauw, Boers–
Wijnberg, Bolkestein, Brinkman,
Brouwer, M.M. van der Burg, V.A.M.
van der Burg, Buurmeijer, Van de
Camp, Castricum, De Cloe, Dees,
Deetman, Van Dis, Doelman-Pel,
Dolman, Eisma, Van Es, Esselink,
Eversdijk, Feenstra, Franssen,
Frinking, Frissen, Van Gelder,
Gerritse, Van Gijzel, Ginjaar-Maas,
De Grave, Groenman, Gualthérie van
Weezel, Haas-Berger, Van Heems–
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden,
Herfkens, Hermans, Hermes, De
Hoop Scheffer, Van Houwelingen,
Huibers, Huys, Van lersel, Janmaat,
Janmaat-Abee, G. de Jong,
M.D.Th.M. de Jong, Jorritsma-Leb–
bink, Kalsbeek Jasperse, Koetje,
Koffeman, Kohnstamm, Kombrink,
Koning, De Korte, Korthals, Korthals
Altes, Krajenbrink, Laning-Boersema,
Lankhorst, Lansink, Leerling, De
Leeuw, Van Leijenhorst, Leijnse,
Lilipaly, Linschoten, Lonink, Mate–
man, Melkert, Middel, Van Middel–
koop, Van Mierlo, Moor, Mulder-van
Dam, Netelenbos, Niessen, Van
Nieuwenhoven, Nijland, Nijpels, Van
Noord, Nuis, Van Otterloo, Paulis, De
Pree, Quint-Maagdenberg, Reitsma,
Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt,
Van Rooy, Rosenmöller, Ruigrok-Ver–
reijt, Schartman, Scheltema-de Nie,
Schimmel, Schoots, Schutte, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stemerdink, Stoffelen, Swildens-Ro–
zendaal, Tegelaar-Boonacker, E.G.
Terpstra, G.H. Terpstra, Tommel, Van
Traa, Tuinstra, Van der Vaart, Valk,

Ter Veer, Te Veldhuis, Vermeend,
Versnel-Schmitz, Verspaget,
Vliegenthart, Van der Vlies, Van
Vlijmen, Voorhoeve, Vos, Vreugden–
hil, Vriens-Auerbach, Weisglas,
Wiebenga, Willems, Witteveen-He–
vinga, Wolffensperger, Wolters,
Wöltgens, Ybema, Van Zijl, K. Zijlstra
en M. Zijlstra,

en de heer Lubbers, minister-presi–
dent, minister van Algemene Zaken,
mevrouw Dales, minister van
Binnenlandse Zaken, de heer Ritzen,
minister van Onderwijs en Weten–
schappen, mevrouw d'Ancona,
minister van Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur, de heer Pronk,
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking, mevrouw De Graaff-Nauta,
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, de heren Dankert, staatsse–
cretaris van Buitenlandse Zaken,
Wallage, staatssecretaris van
Cnderwijs en Wetenschappen, en
mevrouw Ter Veld, staatssecretaris
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur.

D

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

Hennekam, wegens bezigheden
elders;

Van der Linden, wegens verblijf
buitenslands, de hele week;

Dijkstal, wegens ziekte;

M.M. van der Burg, Castricum, Van
Gelder, Van Nieuwenhoven, De Pree,
Van Rijn-Vellekoop, Van der Vaart en
Vos, wegens bezigheden elders,
alleen voor de avondvergadering.

Deze berichten worden voor
kennisgeving 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 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.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Op verzoek van de
fractie van Groen Links benoem ik in
de vaste Commissie zeeën het lid
Willems tot plaatsvervangend lid in
plaats van het lid Rosenmöller en het
iid Rosenmöller tot lid in plaats van
het lid Willems.

De bijzondere commissie die
vraagpunten moet formuleren
aangaande de staatkundige,
bestuurlijke en staatsrechtelijke
vernieuwing, heeft besloten zich
kortheidshalve te laten aanduiden als
"bijzondere commissie vraagpun–
ten". Zij heeft tot haar voorzitter
gekozen het lid Deetman. Ik stel op
verzoek van de commissie voor,
overeenkomstig de artikelen 24,
derde lid, van het Reglement van
orde en 50, laatste zinsnede, te
besluiten dat de vergaderingen van
de commissie besloten zullen zijn,
tenzij de commissie ten aanzien van
een bepaalde vergadering anders
besluit. De commissie heeft mij ter
toelichting op haar verzoek gewezen
op het feit dat de vraagpuntennota
zodra zij is ingediend, een behande–
ling zal krijgen zoals alle kamerstuk–
ken, met de daaruit volgens het
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voorzitter

Reglement van orde voortvloeiende
waarborgen voor openbaarheid.

Ik stel voor, aan het verzoek van de
commissie te voldoen.

Aangezien voor de stukken onder nr.
21438 de termijn is verstreken, stel
ik voor, deze stukken voor kennisge–
ving aan te nemen.

Ik stel op verzoek van de CDA-fractie
voor, de stemmingen in verband met
het wetsvoorstel 20421 (Gemeente–
lijke herindeling Waterland) één week
uit te stellen.

Ik stel voor, volgende week dinsdag
te stemmen over:

1. de begroting van Economische
Zaken c.a.;
de EZ-moties;
de UCV-motie Buitenlandse econo–
mische betrekkingen;
de UCV-moties Energiebeleid;
de UCV-moties midden– en kleinbe–
drijf;

2. de motie-Van Es over het beleid
inzake militaire oefenterreinen
(21300-X, nr. 37);

3. de begroting van WVC c.a.;
de moties Welzijn;
de moties Volksgezondheid;
de UCV-moties Cultuur;
de UCV-moties Jeugdwelzijnsbeleid;
de UCV-motie Financieel overzicht
zorg (21310).

Op verzoek van de VVD-fractie stel ik
voor, de stemming over de Land–
bouwbegroting uit te stellen totdat
over de VROM-begroting wordt
gestemd.

Ik stel voor, de nota Nederlandse
culturele instituten in het buitenland
(21316), behandeld in de UCVop 29
januari 1990, voor kennisgeving aan
te nemen.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mee, dat de mondeling te stellen
vragen van het lid Jorritsma-Lebbink
aan de minister van Verkeer en
Waterstaat inmiddels schriftelijk zijn
beantwoord.

Het woord is aan mevrouw
Scheltema-de Nie.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! De laatste

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66) vraagt toestemming voor een interpellatie betreffende de
'sociale vernieuwing'

dagen is steeds meer onrust rond het
begrip "sociale vernieuwing"
ontstaan, een onrust die gevoed is
mede door het ingrijpen van de
minister-president in de werkzaam–
heden van de Commissie sociale
vernieuwing. Deze onrust is de reden
dat mijn fractie de Kamer verlof zou
willen vragen om de minister van
Binnenlandse Zaken en de minister–
president te interpelleren over de
ontwikkelingen die zich de afgelopen
tijd rond die sociale vernieuwing
hebben voorgedaan. Mijn fractie zou
daarbij met name vragen willen
stellen over de coördinatieproblemen
die in de ministeriële commissie zijn
gerezen over het ingrijpen van de
minister-president daarbij, over de rol
die aan de gemeenten in het
sociale-vernieuwingsbeleid nog zal
worden toegedacht, alsmede over
andere redenen die bij die sociale
vernieuwing de onrust hebben
bevorderd.

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Er is niet
alleen in de zin zoals door mevrouw
Scheltema aangegeven, enige
beroering ontstaan met betrekking
tot het begrip "sociale vernieuwing",
maar ook naar aanleiding van
opmerkingen, publiek, van op z'n
minst één van de ministers. ik wil op
het verzoek van mevrouw Scheltema
zeggen, dat de WD-fractie natuurlijk
geen bezwaar heeft tegen dit verzoek

tot interpellatie. Ik wil daar wel het
verzoek aan toevoegen, de minister
van WVC en de minister-president te
mogen interpelleren over het laatste
aspect dat ik heb aangegeven. Als
het aan ons ligt, kan dit in één debat
plaatsvinden.

De voorzitter: Ik stel voor, dat wij
vanavond na de dinerpauze de
interpellatie houden die mevrouw
Scheltema heeft voorgesteld, met
spreektijden van telkens 5 minuten
en dat na die interpellatie de
interpellatie van de heer Linschoten
plaatsvindt, ook met spreektijden van
telkens 5 minuten.

Ik zal dit voorstel toelichten. Ik
begrijp zeer wel het voorstel van de
heer Linschoten om, zoals dat heet,
de beide interpellatieverzoeken in
elkaar te schuiven. Maar bij een
verzoek om interpellatie gaat het om
het vragen van nadere inlichtingen
aan de regering. Mevrouw Scheltema
wil vragen stellen — die heeft zij
nader aangeduid — aan de minister–
president en de minister van
Binnenlandse Zaken. De heer
Linschoten wil vragen stellen aan de
minister-president en de minister van
WVC. Het lijkt mij, gegeven de
omschrijving van een interpellatie en
hoe wij daarmee moeten omgaan,
dat wij deze verzoeken moeten
aanmerken als twee afzonderlijke
interpellaties die achtereenvolgens
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voorzitter

behandeld moeten worden, met de
spreektijden die ik heb aangegeven.

Kan men zich hiermee verenigen?

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Mijnheer de voorzitter!
Ik ben een beetje verbaasd. Wij
houden hier toch geen hoorzittingen
met ministers? Wij houden hier toch
een debat met de regering? Het komt
herhaaldelijk voor dat bewindslieden
hier ook namens anderen spreken. Ik
zou het prima vinden als wij één
debat houden met drie bewindslie–
den. Ik vind dat het houden van twee
debatten, zo van elkaar geknipt,
afbreuk doet aan het onderwerp en
hetgeen wij erover te zeggen hebben.
Ik vind het erg moeilijk om mijn
verhaal in tweeën te knippen. Daar
komt bij dat ik nog helemaal geen
vragen heb gezien, alhoewel dit
vrijdag al aan de orde was. Ik verzoek
u toch dringend om er één debat van
te maken.

De heer Linschoten (WD):
Voorzitter! Ik zag geen aanleiding om
uw voorstel te bestrijden, maar de
eerlijkheid gebiedt mij, op te merken
dat mevrouw Beckers wèl gelijk
heeft!

De voorzitter: Mijn reactie hierop is
dat, indien men de zaak ineen wil
schuiven, wellicht voorbij wordt
gegaan aan het karakter en de
bedoeling van een interpellatie. Als
men een debat wil, dan kan dat, maar
dan is er de normale weg die gevolgd
kan worden. Dat is bij voorbeeld door
middel van het vragen van een brief,
die vervolgens op de kameragenda
wordt geplaatst. Het is ook mogelijk,
een mondeling overleg te voeren en
het verslag van dat mondeling
overleg op de kameragenda te
plaatsen. Bij een interpellatie gaat
het nadrukkelijk om het vragen van
inlichtingen aan één of meer
ministers. Dan kan naar aanleiding
van de verstrekte inlichtingen in één
ronde, te weten de tweede termijn,
verder worden gevraagd. Eventueel
wordt er dan een motie ingediend.
Men kan het karakter van de
interpellatie nu niet buiten beschou–
wing laten. Ik stel vast, puur formeel,
dat zowel mevrouw Scheltema als de
heer Linschoten het middel van de
interpellatie heeft benut om informa–
tie te verkrijgen waaraan men
behoefte heeft. Het lijkt mij dat wij
dat als zodanig moeten respecteren.
Daarbij stel ik vast dat de vragen per

saldo gesteld worden aan verschil–
lende ministers, zij het met een
overlap.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Mag ik u
dan vragen wat één debat voor
afbreuk zou doen aan het vragen van
de informatie aan dezelfde bewinds–
lieden? Ze kunnen dezelfde vragen
beantwoorden. Wij en de mensen
buiten Den Haag hebben dan het
voordeel dat wij een overzichtelijk
verhaal en overzichtelijke vraagstel–
ling horen. Dan zitten er immers
dezelfde bewindslieden en dan
kunnen alle vragen worden gesteld
en alle antwoorden gegeven.

De voorzitter: Als zodanig is dat
niet nieuw. Men kan het ook bij een
vragenuur meemaken dat achtereen–
volgens tal van vragen worden
gesteld aan bewindslieden. Ik wijs op
het karakter van de interpellatie.

De heer Buurmeijer (PvdA): Gelet
op de toelichting die gegeven is, is
het ook mij nog niet helemaal
duidelijk waarom het twee geschei–
den zaken moeten zijn. Ik heb
namelijk begrepen dat voor mevrouw
Scheltema duidelijk is wat zij aan de
orde wil stellen, maar dat de heer
Linschoten er eigenlijk een nieuw lid
van het kabinet bij wil hebben om
vervolgens over dezelfde kwestie,
namelijk de sociale vernieuwing, te
interpelleren. Dan denk ook ik:
waarom dat niet in één interpellatie
ondergebracht?

De heer Wolters (CDA): Voorzitter!
De opmerkingen van de heer
Buurmeijer spreken mij aan, in die zin
dat ik denk dat er geen onoverkome–
lijke bezwaren zijn om beide interpel–
laties in elkaar te schuiven. Ik begnjp
uw argumenten, maar ik denk dat bij
het in elkaar schuiven de zaak wat
overzichtelijker wordt en dat wij wat
tijd winnen in deze zeer drukke tijden
die wij op het moment meemaken.

De heer Wöltgens (PvdA): Voorzit–
ter! Mag ik hier nog een suggestie
aan toevoegen? Waarom is het
onmogelijk dat de heer Linschoten en
mevrouw Scheltema gezamenlijk
vragen stellen?

De heer Linschoten (VVD): Ik ben
beduusd over zo'n grote steun in de
Kamer voor het voorstel dat ik
oorspronkelijk heb gedaan. Blijkbaar
zijn mijn argumenten aangeslagen.

De voorzitter Ik stel nader voor, in
het kader van het interpellatierecht
nu een kleine vernieuwing door te
voeren en na de dinerpauze een
gecombineerde interpellatie te
houden, waarbij allereerst mevrouw
Scheltema vragen stelt en vervolgens
de heer Linschoten, waarna het
kabinet antwoordt.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel voorts voor, de
spreektijden vast te stellen op telkens
vijf minuten per fractie. Kan de
Kamer daarmee instemmen?

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik begrijp dat de kamera–
genda u zeer ter harte gaat en dat
met name de tijdverdeling over deze
week u zorgen baart. Als u nu twee
interpellaties ineenschuift, dan moet
het toch mogelijk zijn om in plaats
van vijf minuten tien minuten
spreektijd te geven?

De voorzitter: Dan lijkt het mij
correct dat de interpellanten in
eerste termijn vijf minuten krijgen en
dat de spreektijd in tweede termijn
op tien minuten per fractie wordt
vastgesteld.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Melkert.

De heer Melkert (PvdA): Mijnheer
de voorzitter! Mijn fractie heeft met
instemming kennis genomen van de
inspanningen van de Nederlandse
regering en van de minister van
Financiën in het bijzonder, teneinde
de turbulente ontwikkelingen op
monetair terrein in de relatie
Bondsrepubliek-DDR in Europees
verband te bespreken en op hun
gevolgen te beoordelen. Als gevolg
van de Duitse opstelling ter zake blijft
echter veel onduidelijkheid bestaan,
daar waar Europa aan de vooravond
van de totstandkoming van de
Economische en monetaire unie juist
gemeenschappelijk meuwe uitdagin–
gen tegemoet zou moeten treden.

Voor de Nederlandse economie is
het belang groot. Reeds de huidige
explosieve rente-ontwikkeling baart
mijn fractie grote zorg. In dit land,
met zijn uniek lage inflatie, is het
vooruitzicht van verdere rentestijging
bedreigend voor een gezonde
economische ontwikkeling. Als de
omstandigheden zich fundamenteel
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voorzitter

wijzigen, moet ook het fundament
van het volautomatisch volgen van
de Duitse rente– en wisselkoersont–
wikkeling op zijn soliditeit voor het
Nederlandse economische gebouw
worden geijkt. Deze nieuwe situatie
maakt gemeen overleg tussen
regering en Kamer zeer gewenst.
Daarom stelt mijn fractie er prijs op,
van de minister van Financiën een
brief te ontvangen, waarin wordt
ingegaan op achtereenvolgens: de
monetaire ontwikkelingen in
Duitsland, de afspraken met de
Bondsrepubliek omtrent de betrok–
kenheid van de EMS-partners bij de
Duitse monetaire integratie, de wijze
waarop de bestaande besluitvor–
mingsprocedures binnen het EMS
zullen worden toegepast, de
gevolgen voor het proces van
totstandkoming van de Economische
en monetaire unie, alsmede de
mogelijke gevolgen voor de positie
van de gulden en de rente-ontwikke–
ling in ons land. Het zou vervolgens
in de rede liggen, hierover begin
volgende week plenair met de
minister van gedachten te kunnen
wisselen.

De heer De Grave (VVD): Voorzitter!
Ik heb geen enkel bezwaar tegen dit
verzoek. Wel heb ik de volgende
vraag voor collega Melkert Als ik
hem zo hoor, vind ik de gekozen
benaderingswijze heel erg breed. Ik
zou het op prijs stellen, als het
verzoek om een brief van de minister
van Financiën wat zou kunnen
worden geconcretiseerd. In de eerste
plaats denk ik daarbij aan de
directere gevolgen van de rente-ont–
wikkelingen voor de Nederlandse
begrotingssituatie. Voorts zou
wellicht kunnen worden gevraagd, of
de ontwikkelingen zoals die zich nu
laten aanzien en de effecten daarvan
op de lopende begroting, in algeme–
ne zin kunnen worden weergegeven.
Ik vraag niet om cijfers die tot op de
dubbeltjes nauwkeurig zijn, maar ik
vind wel dat dit aspect betrokken
moet worden bij het onderwerp dat
aan de orde komt. Graag verneem ik
of collega Melkert er al dan niet
bezwaar tegen heeft dit aspect erbij
te betrekken.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Ook ik heb geen bezwaar
tegen het verzoek. Het lijkt mij een
goed idee. Ik zou alleen van de
minister van Financiën wat meer
informatie willen hebben over zijn
eigen standpunt, omdat hij zich

vorige week nogal voorzichtig uitliet
waar het betrof een monetaire unie
tussen BRD en DDR. Gisteren
hebben de EG-ministers er echter
min of meer mee ingestemd. Ik zou
graag willen dat hij in die brief ook
uitlegt, hoe hij zelf tot die verande–
ring van gedachten is gekomen.

De heer Van lersel (CDA): Voorzit–
ter! Ik wil op twee punten wijzen. Het
betreft hier een buitengewoon
gevoelige materie: een gevoeligheid
die omgekeerd evenredig is aan de
luidheid van de stem waarmee het
verzoek via u tot de minister is
gericht. Dit leidt mij tot de vraag, in
hoeverre de minister naar de mening
van de heer Melkert in detail moeten
treden.

Mijn tweede punt betreft de
interventie van de heer De Grave.
Deze merkt merkwaardigerwijze eerst
op dat de heer Melkert hier een zeer
brede materie aansnijdt, maar
vervolgens voegt hij er nog een paar
elementen aan toe, waarvan ik mij
afvraag of het überhaupt denkbaar is
dat, als tien ambtenaren op Financiën
daar vanaf nu dag en nacht mee aan
de slag gaan, er in de loop van de
volgende week een stuk van enige
draagwijdte in deze Kamer kan
worden gepresenteerd.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Dat de materie gevoelig is, lijkt mij
geen reden dat deze Kamer er zich
niet mee bezig zou houden, waar er
op dit moment zulke fundamentele
ontwikkelingen gaande zijn. Overi–
gens lijkt mij de minister van
Financiën zelf verstandig genoeg om
de vragen die hier zijn gesteld, op zijn
wijze te interpreteren en te beant–
woorden in de brief, waarna de
Kamer de gelegenheid heeft om haar
visie vanuit de verschillende fracties
naar voren te brengen.

De heer Van lersel (CDA): Voorzit–
ter! Van de heer De Grave krijg ik
direct waarschijnlijk nog een
antwoord.

Ik heb deze vraag via u aan de heer
Melkert voorgelegd, om daar
onzerzijds de suggestie aan te
verbinden, of het hem niet meer voor
de hand lijkt te liggen om eerst eens
te beginnen met een mondeling
overleg, al dan niet vertrouwelijk.

De heer Melkert (PvdA): Voorzitter!
Als wij nu eens beginnen met een
openbaar debat over die zaken die in
alle openbaarheid elke dag in de

krant staan, daarover een politieke
positie in te nemen en daarna te
bezien wat ons verder rest om
eventueel in ander verband en op een
andere wijze te bespreken.

De voorzitter Ik zal het stenogram
van dit stuk van de vergadering
doorgeleiden naar de minister van
Financiën. Wanneer de brief waarom
gevraagd is, binnen is, zal ik een
nader voorstel doen voor een tijdstip
van behandeling.

Mevrouw Van Es (Groen Links):
Voorzitter! Ik vraag niet om ruimte op
uw kameragenda. Volgende week is
er een mondeling overleg over het
vluchtelingenbeleid. Met hetoog
daarop zou Ik u willen verzoeken, aan
de regering een brief te vragen met
daarin een reactie op het bericht, dat
de rechtbank in Haarlem de uitspraak
heeft gedaan, dat het vasthouden
van asielzoekers op Schiphol in strijd
is met de wet, dat die mensen
daarvoor een schadevergoeding
behoren te krijgen en dat zij behoren
te worden vrijgelaten. Met andere
woorden, ik doe u het verzoek, voor
het mondeling overleg van volgende
week een brief aan de regering te
vragen met een reactie daarop.

De voorzitter Ik zal dit deel van het
stenogram doorgeleiden naar de
desbetreffende minister of staatsse–
cretaris.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de gemeentewet,
de Wet op de motorrijtuigenbe–
lasting 1966, de Wet op de
rechterlijke organisatie en de
Wet gemeenschappelijke
regelingen inzake parkeerbelas–
tingen (19405).

(Zie vergadering van 6 februari
1990.)

De artikelen I t/m VI en de beweeg–
reden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
lid van de fractie van de Centrumde–
mocraten tegen dit wetsvoorstel
heeft gestemd en de leden van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.
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voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang–
sten van hoofdstuk V (Ministe–
rie van Buitenlandse Zaken) voor
hetjaar1990 (21300-V).

(Zie vergadering van 7 februari
1990.)

De artikelen 1 t/m 5, de staat
bedoeid in artikel 1 (uitgaven en
verplichtingen), de staat bedoeld in
artikel 2 (ontvangsten) en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

De aanwezige leden van de fractie
van Groen Links wordt aantekening
verleend, dat zij geacht wensen te
worden tegen artikel 02.02 van de
staat bedoeld in artikel 1 te hebben
gestemd.

Ik stel voor, alle overige bij de
begrotmg van Buitenlandse Zaken
behorende stukken, behalve de
nummers 7, 14, 37, 42, 44 en 54,
voor kennisgeving aan te nemen.

Ook stel ik voor, de stukken 21166
voor kennisgeving aan te nemen.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven en de ontvangsten
van hoofdstuk V (Ministerie van
Buitenlandse Zaken) voor het
jaar1989 (wijziging naar
aanleiding van de Voorjaarsnota;
eerste wijziging) (21274).

(Zie vergadering van 7 februari
1990.)

De artikelen 1 t/m 3, de staat
bedoeld in artikel 1 (uitgaven en
verplichtingen), de staat bedoeld in
artikel 2 (ontvangsten) en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de begroting van
de uitgaven van hoofdstuk V
(Ministerie van Buitenlandse
Zaken) voor het jaar1988
(slotwet; derde wijziging)
(21299-03).

(Zie vergadering van 7 februari
1990.)

De artikelen 1 t/m 3, de staat
bedoeld in artikel 1 (uitgaven en
verplichtingen), de staat van de
ontvangsten en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen
over 14 moties, ingediend bij de
het debat over de regeringsverklaring
en de behandeling van de begro–
ting van Buitenlandse Zaken, te
weten:
- de motie-Van Mierlo over verontrei–
nigende toerekeningen aan het
budget voor ontwikkelingssamenwer–
king (21132, nr. 24);
- de motie-E.G. Terpstra/Weisglas
over het LCL-programma (21300-V,
nr. 55);
- de gewijzigde motie-E.G. Terpstra/
Weisglas over aanpassingsprogram–
ma's voor ontwikkelingslanden
(21300-V, nr. 63);
- de motie-E.G. Terpstra/Weisglas
over een MOP voor ontwikkelings–
hulp aan Suriname (21300-V, nr.
57);
- de motie-Tommel over het extra
bedrag van 75 mln. in verband met
de asielzoekersproblematiek
(21300-V, nr. 58);
- de motie-Tommel over financiële
hulp aan Oost-Europa (21300-V, nr.
60);
- de motie-Beckers-de Bruijn over de
FMO en participatie van vrouwen
(21300-V, nr. 61);
- de motie-Beckers-de Bruijn over
CFK-gebruik in ontwikkelingslanden
(21300-V, nr. 62);
- de motie-Weisglas c.s. over de

vertegenwoordiging van Cambodja in
deVN (21300-V, nr. 65);
- de motie-Van Es over de mensen–
rechtensituatie in Turkije (21300-V,
nr. 66);
- de motie-Eisma over het besluit tot
sluiting van de Nederlandse ambas–
sade in Vietnam (21300-V, nr. 67);
- de motie-E.G. Terpstra/Weisglas
over verlichting van de schuldenlast
van de Derde Wereld (21300-V, nr.
75);
- de motie-Van Middelkoop over
afschaffing van de visumplicht voor
Zuidafrikaanse staatsburgers
(21300-V, nr. 76);
- de motie-Herfkens over de mensen–
rechtensituatie in Turkije (21300-V,
nr. 77).

(Zie vergaderingen van 30 november
1989 en 7 februari 1990).

In stemming komt de motie-Van
Mierlo (21132, nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de SGP voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-E.G.
Terpstra/Weisglas (21300-V, nr.
55).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en de RPF voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-E.G. Terpstra/Weisglas
(21300-V, nr. 63).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de SGP en de RPF voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-E.G.
Terpstra/Weisglas (21300-V, nr.
57).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties var
de VVD en de SGP voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
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voorzitter

In stemming komt de motie-Tommel
(21300-V, nr. 58).

De voorzitter Ik constateer. dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de SGP voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tommel
(21300-V, nr. 60).

De voorzitter Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links, de PvdA, de WD,
de SGP, de RPF en het GPV voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen. Deze
combinatie hebben wij nog niet
gehad in de afgelopen vier maanden.

In stemming komt de motie-Beckers–
deBruijn (21300-V, nr. 61).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links, de Centrumdemocraten,
D66, de PvdA, de WD, het CDA en
het GPV voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is aangeno–
men.

In stemming komt de motie-Beckers–
de Bruijn (21300-V, nr. 62).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
Groen Links voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Weisglas
c.s. (21300-V, nr. 65).

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

In stemming komt de motie-Van Es
(21300-V, nr. 66).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
Groen Links en D66 voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Eisma
(21300-V, nr. 67).

De voorzitter: Ik constateer, dat de

aanwezige leden van de fracties van
D66, Groen Links en de Centrumde–
mocraten voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-E.G.
Terpstra/Weisglas (21300-V, nr.
75).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verwor–
pen.

In stemming komt de motie-Van
Middelkoop (21300-V, nr. 76).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
het GPV, de SGP en de RPF voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Herfkens
(21300-V, nr. 77).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, Groen Links, het CDA,
de SGP, het GPV en de RPF voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en van de Wet gelijke
behandeling van mannen en
vrouwen (gelijke behandeling
van mannen en vrouwen op het
terrein van de bovenwettelijke
sociale zekerheid) (20890), en
over:
- de gewijzigde motie-Groenman c.s.
over het solidariteitsprincipe bij
pensioenregelingen (20890, nr. 23).

(Zie vergadering van 8 februari
1990.)

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

Het begin van artikel II, de onderde–
len A t/m D, het begin van onderdeel
E en artikel 12a worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Kalsbeek-Jasperse
(stuk nr. 16).

De voorzitter Ik constateer, dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Kalsbeek-Jasperse
(stuk nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV en de RPF tegen dit
gewijzigde amendement hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangeno–
men.

Artikel 12b, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van de gewijzig–
de amendementen-Kalsbeek-Jasper–
se (stukken nrs. 16en 17), wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Groenman (stuk nr. 13) tot invoegen
van een nieuw artikel 12c.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
D66 en Groen Links voor dit amende–
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.

De artikelen 12c t/m 12f en onder–
deel E worden zonder stemming
aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement–
Groenman (stuk nr. 9).

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

In stemming komt het amendement–
Soutendijk-van Appeldoorn (stuk nr.
15).

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

Artikel III, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement–
Groenman (stuk nr. 9), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel IV en de beweegreden
worden zonder stemming aangeno–
men.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

In stemming komt de gewijzigde
motie-Groenman c.s. (20890, nr.
23).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SGP, het GPV en de RPF tegen
deze gewijzigde motie hebben
gestemd en die van de overige
fractie ervoor, zodat zij is aangeno–
men.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen achteraf over
de onderwerpen waarover zojuist is
gestemd.

Buitenlandse Zaken

Mevrouw Van Rooy (CDA):
Voorzitter! Ik leg namens de
CDA-fractie graag een stemverkla–
ring af over de motie van de heer
Tommel (21300-V, nr. 60) inzake
Oost-Europa. Het eerste deel van het
dictum, dat hulp aan Oost-Europa nu
niet ten laste mag komen van het
ontwikkelingssamenwerkingsbudget,
heeft gelet op de huidige situatie
onze volledige instemming. Het
tweede deel van het dictum, dat hulp
aan Oost-Europa ook niet ten laste
van de begroting voor Ontwikkelings–
samenwerking mag komen indien
Oosteuropese landen onverhoopt
DAC-land zouden worden, is voor de
CDA-fractie echter te ongenuan–
ceerd. Als een land DAC-land is, is
het voor de CDA-fractie bepaald
geen automatisme dat het land dan
ook voor Nederlandse ontwikkelings–
samenwerkingshulp in aanmerking
komt. Het gaat ons te ver om een
land dat internationaal als ontwikke–
lingsland wordt ingedeeld, bij
voorbaat van ontwikkelingshulp uit te
sluiten, enkel en alleen omdat het in
Oost-Europa ligt.

Parkeerbelasting

D

De heer Hermans (VVD): Voorzitter!
De VVD-fractie heeft voor het
wetsvoorstel inzake parkeerbelasting
gestemd, hoewel er bij ons een
aantal probleempunten is blijven
liggen. Wij gaan ervan uit, dat de
staatssecretaris de AMvB's die op
grond van deze wet zullen worden
uitgevaardigd, eerst aan de Kamer
zal overleggen. Ik heb begrepen dat
de Partij van de Arbeid en het CDA
ons standpunt in dit opzicht delen.

Buitenlandse Zaken

D
De heer Weisglas (VVD): Voorzitter!
Naar aanleiding van de motie van de
heer Van Middelkoop op stuk nr. 76
(21300-V) wil ik als stemverklaring
naar voren brengen, dat de VVD–
fractie voorstander is van een
versoepeling van de visumplicht voor
Zuidafrikaanse overheidsfunctionaris–
sen, politici, etcetera. Deze versoe–
peling is inmiddels door minister Van
den Broek overgenomen. Onder de
huidige omstandigheden zijn wij
echter tegenstander van het op zo
kort mogelijke termijn helemaal
afschaffen van die visumplicht. Daar
is de situatie in Zuid-Afrika helaas
nog niet rijp voor. Vandaar dat wij
tegen de genoemde motie hebben
gestemd.

Aan de orde is de behandeling van:
- hoofdstuk VIII (Onderwijs en

Wetenschappen) van de rijksbe–
groting voor 1990 (21300-VIII);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk VIII (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen)
voor het jaar 1989 (wijziging
naar aanleiding van de Voor–
jaarsnota; eerste wijziging)
(21267);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en de ontvangsten van
hoofdstuk VIII (Onderwijs en
Wetenschappen) voor het jaar
1988 (slotwet; derde respectie–
velijk eerste wijziging) (21299-
26);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de begroting van de uitga–
ven en van de ontvangsten van

hoofdstuk VIII (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen)
voor het jaar 1989 (wijziging
samenhangende met de Najaars–
nota; tweede wijziging) (21421).

De algemene beraadslaging wordt
geopend.

D

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Als de bewindslieden
van Onderwijs en Wetenschappen
donderdag aanstaande in deze
Kamer hun beleid komen verant–
woorden, zit het kabinet-Lubbers/Kok
precies 100 dagen in het zadel. In die
100 dagen heeft het nog geen
duidelijk profiel ontwikkeld. De start
is verre van indrukwekkend. Afzon–
derlijke bewindslieden zijn zeer druk
bezig: de een na de ander slingert
nieuwe ideeën de media in, maar
samenhang in het beleid is er niet of
nauwelijks uit te proeven. Ook deze
bewindslieden lijden een beetje aan
dit euvel, hoewel zij soms met
verrassende, aardige uitspraken zljn
gekomen.

Nog maar net aan het bewind
zijnde, deelde minister Ritzen het
Nederlandse volk mee dat Nederlan–
ders een uitstervend ras vormen en
dat, misschien ook wel om die reden,
meer Engels op de universiteiten
moet worden gesproken. De
staatssecretans verkondigde dat
leerlingen in de toekomst leraren
moeten gaan beoordelen. Die
opmerking paste bij de actie "hoe
maak ik het leraarsberoep weer
aantrekkelijk". De minister bleek op 9
november voorstander te zijn van
regionale zelfstandig opererende
onderwijsbureaus, waarin de
overheid, de werkgevers en de
werknemers zijn vertegenwoordigd
maar waarbij ook particuliere
onderwijsorganisaties worden
betrokken. Daarna hebben wij van
dat idee niets meer gehoord. Op 21
december van het vorig jaar stond in
de krant: "Minister Ritzen wil meer
en meer met het onderwijsveld zelf
communiceren in plaats van alle tijd
te steken in officiële overlegorganen.
Hij wil die overlegorganen niet
afschaffen, maar ze wel zeer zeer
kritisch bekijken". Ook daarover
hebben wij verder niets meer gezien
of gelezen. Er worden dus nogal wat
losse flodders afgevuurd of, om het
wat netter te zeggen: veel stof en
weinig wol.

Die karakteristiek is ook van
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Franssen

Oe heer Franssen (VVD)

toepassing op de met veel ophef
aangekondigde nota van wijziging die
met een bijzonder kaftje eromheen
de indruk wekt een nieuwe begroting
te zijn, terwijl de inhoud ervan ook op
één A4'tje had kunnen worden
afgedrukt. Omdat de VVD echt
benieuwd is te horen welk samen–
hangend beleid deze bewindslieden
denken te gaan voeren, vinden wij
het erg plezierig hen vandaag achter
de regeringstafel te zien zitten. Maar
van het type "management by
speech and interview" hebben wij nu
wel genoeg gehoord. Deze week
willen wij horen vanuit welke visie het
beleid zal worden ontwikkeld en hoe
dat beleid er in zijn samenhang uit zal
zien.

De WD is niet gefrustreerd dat
beide bewindslieden uit de kring van
de Partij van de Arbeid komen. Dat
kan de duidelijkheid alleen maar ten
goede komen. Maar dan zullen de
minister en de staatssecretaris wel
een eigen gezicht moeten laten zien
.om aan te tonen dat het voor het
beleid ook beter is dat twee bewinds–
lieden uit één en dezelfde partij
komen. De heer Hermes is het met
die ontwikkeling niet eens. Dat blijkt
tenminste uit een artikel in het
Katholiek Schoolblad van 23
december 1989. Hij zei letterlijk: het
CDA zal nog het een en ander
hebben uit te leggen. Er stond nog
meer in dat artikel. Ik citeer: "Het zou
voor het CDA goed zijn geweest als

het het initiatief had kunnen nemen
om het beleid van minister Deetman
op een aantal wezenlijke punten
terug te draaien". Voorzitter, van je
vrienden moet je het maar hebben!

"Allerhande benoemingen op
belangrijke posten in het onderwijs
dreigen aan de neus van het CDA
voorbij te gaan en dat zou voor het
bijzonder onderwijs best wel eens
nadelig kunnen uitpakken." Ook dit is
een letterlijk citaat. Los van het feit
dat hieruit een bijzonder vertrouwen
in deze bewindslieden spreekt, geluk
ermee, legt deze uitspraak haar–
scherp bloot wat blijkbaar de kern is
van de christen-democratische
onderwijspolitiek: benoemingen,
procedures en macht. Liberalen en
sociaal-democraten hebben zich
beide in een lange reeks van jaren
meer laten leiden door de vraag hoe
onderwijspolitiek ertoe kan bijdragen
dat mensen zich vrij en onafhankelijk
een zelfstandige plaats in de
samenleving kunnen verwerven.
Daarom vinden wij twee sociaal-de–
mocraten op onderwijs politiek
verhelderend.

Zij nemen echter wel een belast
verleden mee. Ik rakel niet de
gebeurtenissen op uit de jaren
zeventig, al vergeten wij die niet. Het
gaat om de houding van de Partij van
de Arbeid tijdens de kabinetten-Lub–
bers I en II. Niets deugde en vrijwel
alles werd afgewezen. Maar het zijn
wel de vruchten van dat economisch

herstelbeleid die nu worden geplukt
en waardoor in deze kabinetsperiode
een half miljard extra te besteden is.
Uit de opmerking van de minister:
"het bord is schoongeveegd, er kan
weer opnieuw op geschreven
worden", zoals letterlijk in de krant
was neergeschreven, blijkt weinig
respect voor de zware en vaak
ondankbare taak waarvoor de vorige
minister en staatssecretaris hebben
gestaan. U beiden moet het maar
beter zien te doen.

Het moet gezegd worden dat de
minister met zijn uiteenzettingen over
het hoger-onderwijsbeleid dat hij wil
voeren, voor de VVD de goede
richting heeft aangegeven. Als de
daden de woorden volgen, stemt dat
ons hoopvol. Voor het overige weten
wij nog niet echt wat wij van deze
minister kunnen verwachten. Tot nu
toe hoorden wij vaak dat onze vragen
ook de zijne waren, maar waarop wij
nu wachten, zijn politiek heldere
antwoorden. Wij zouden die deze
week graag willen horen.

De staatssecretaris heeft zijn
kamerlidmaatschap eigenlijk steeds
gezien als een continue sollicitatie
naar het regeringspluche. Dat is geen
verwijt, want bekwaamheid kan hem
niet worden ontzegd en ambitie mag.
Hij heeft verbaal een actieve start
gemaakt, maar daarbij blijft het
voorlopig. Hij heeft zich daarbij ook
tegenover deze Kamer nogal
denigrerend uitgelaten door in een
interview — een van de reeds zeer
vele — met het Reformatorisch
Dagblad op 16 december jongstle–
den te zeggen: de Tweede Kamer is
een goudvissenkom, meestal hoor je
alleen maar blub, blub.

Staatssecretaris Wallage Dat was
een citaat uit een interview van drie
jaar daarvoor in de NRC. Het is dus
niet door mij in deze functie over
deze Kamer gezegd.

De heer Franssen (VVD): Het maakt
het alleen maar erger dat u daarvan
niet hebt geleerd door dit nu niet
terug te nemen.

Staatssecretaris Wallage: Ik heb het
in dat interview niet gezegd. Het is
door de journalist geciteerd uit dat
eerdere interview.

De heer Franssen (VVD): In het
interview staat een ietterlijk citaat dat
u op dat moment zegt.

Staatssecretaris Wallage: Ik heb er
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Franssen

een hekel aan om te interrumperen,
maar het raakt een heel wezenlijk
punt in de verhouding. Ik heb dat niet
gezegd. Het is een citaat uit een
eerder interview dat niet in dat
interview aan mij werd toegeschre–
ven. U zit er gewoon naast. Ik heb in
deze functie op geen enkele wijze,
nergens, enige denigrerende
opmerking over deze Kamer ge–
maakt.

De heer Franssen (VVD): In de
functie die u nu bekleedt, heeft u
naast wat wij uit dat interview
hebben opgemaakt, niets van deze
aard gezegd, dat geef ik graag toe.
Wij hebben het interview zo verstaan
dat u dit daar letterlijk heeft gezegd
Als dat niet zo is, dan zal ik daar
ruiterlijk op terugkomen. Wij zullen
het nakijken.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Is het
de heer Franssen niet bekend dat in
een interview soms iemand woorden
in de mond worden gelegd die
iemand op dat moment niet letterlijk
heeft gezegd? Dat moet hem zelf ook
wel eens overkomen zijn, denk ik.

De heer Franssen (VVD): Wat u
zegt, kan voorkomen, maar als er een
letterlijk citaat van iemand staat, met
de gangbare praktijk dat een
interview vooraf ter inzage wordt
gegeven, mag er niet aan worden
getwijfeld dat het zo is gezegd, denk
ik. Maar goed, ik wil het ruim zien. Ik
zal het interview erop nalezen. Als ik
het fout heb, zal ik er in tweede
termijn een opmerking over maken.

Minister Ritzen: Voorzitter! Als wij
toch bezig zijn met correcties en de
heer Franssen zich daarin zo soepel
op wil stellen, kan hij misschien ook
corrigeren waar hij aankondigde, dat
de minister in de eerste weken het
Nederlandse volk meedeelde dat
Nederlanders een uitstervend ras
vormen. Dat zijn geen woorden van
mij als minister en ook heb ik die
woorden als zodanig niet eerder
gebruikt.

Ze staan in een interview dat ik zelf
niet heb gezien en waarvoor ik ook
geen verantwoordelijkheid neem. Het
is zeker niet gebeurd in mijn periode
als minister.

De heer Franssen (WD): Het is
gepubliceerd nadat u minister was
geworden.

Minister Ritzen: Nog even voor de

duidelijkheid, mijnheer de voorzitter.
Het is gepubliceerd zonder mijn
instemming en zonder dat ik het
betreffende interview heb kunnen
lezen.

De heer Franssen (VVD): Het is
gepubhceeerd nadat u minister was
geworden Het was overigens niet als
een verwijt aan u bedoeld. Het was
meer een bloemlezing van een aantal
verrassende uitspraken die ik heb
geciteerd. Dat is van een wat andere
orde dan de opmerking die de
staatssecretaris zou kunnen hebben
gemaakt.

Minister Ritzen: Voorzitter! Ik stelde
het zeer op prijs dat de heer Franssen
bereid was, de zaken correct weer te
geven. In zijn tekst — en zo heeft hij
die ook uitgesproken — staat: deelde
de minister iets mee? Dat heb ik dus
niet gedaan.

De heer Franssen (VVD): Wij
hebben het na uw ambtsaanvaarding
wel tot ons zien komen, maar goed,
als u het anders ziet dan is dat uw
goed recht.

Mijnheer de voorzitter! Dat laat
onverlet dat wij het optreden van de
staatssecretaris in de discussies tot
nu toe over de SVM-wetgeving
weinig bewonderenswaardig hebben
gevonden. Voor 6 september had de
Partij van de Arbeid over ieder
onderdeel van die wetgeving
glasheldere opvattingen. Oud-collega
Worrell heeft ze binnen en buiten
deze vergaderzaal een– en andermaal
uiteengezet, maar nu het puntje bij
het paaltje komt, heeft het er veel
van weg alsof de heer Wallage als
een schoothondje kwispelstaartend
in de mand van het CDA als pitbull–
terrier is gekropen die alleen maar
door zijn tanden te laten zien de heer
Wallage — en in zijn kielzog de
fractie van de Partij van de Arbeid —
plat heeft gekregen. Voor het overige
heeft de staatssecretaris voorstellen
teruggenomen, zoals de verplichte
wiskunde en de verplichte tweede
vreemde taal, of zaken opnieuw in
studie genomen, zoals de groeibe–
heersing van het speciaal onderwijs.
Ik kom daar nog op terug, maar nu
past wel de vraag wat dit te maken
heeft met de in de toelichting op de
nota van wijziging zo nadrukkelijk
gepreekte continuïteit van het beleid.
Misschien wil hij ons dat uitleggen.

Mevrouw IMetelenbos (PvdA):
Voorzitter! Mag ik even terugkomen

op datgene wat de heer Franssen
heeft gemeld over de SVM en de
gedragingen die hij ons toeschrijft?

Hij doet hier nogal een aantijging.
Ik vind dat hij die dan ook moet
waarmaken. Hij kan wel zeggen dat
wij ons gedragen als een schoot–
hondje tegenover een pitbullterriër,
maar dan moet hij ook met feiten
komen en dat heeft hij tot nu toe niet
gedaan.

De heer Franssen (VVD): Ik geloof
dat wij inmiddels in het SVM-debat
aan de zevende termijn toe zijn. In al
die termijnen hebben wij voldoende
kenbaar gemaakt wat er op dat punt
aan de orde is geweest. Maar ik wil
het nog best de revue laten passeren.
In de allereerste plaats heeft u
financieel in de onderhandelingen bij
de kabinetsformatie niets, maar dan
ook helemaal niets bereikt. Van de
kracht waarmee u voor 6 september
heeft gemeld dat de bezuiniging van
1 50 mln. niet door mocht gaan is
niets overgebleven.

Punt 2 is dat de heer Worrell in het
verleden er heel krachtige pleidooien
voor heeft gehouden dat het stichten
van nieuwe SVM-scholen alleen
maar bij wet zou kunnen worden
geregeld. U heeft nu in dit debat
steun gegeven aan een amendement
dat opnieuw in enige zin de planpro–
cedure mogelijk maakt. Vervolgens
dreigt u nu mee te gaan met een
amendement dat op het punt van het
stichten van scholen en het hebben
van meerdere locaties binnen één
groot instituut regelingen mogelijk
maakt die naar mijn gevoel strijden
met de noodzaak van eenheid van
beleid. Bovendien heeft u daarnaast
op het punt van de eindtermen naar
mijn gevoel een houding aan de dag
gelegd die niet geheel in overeen–
stemming is met de helderheid die in
de debatten voordien aan de orde
was. Ik kan in het verlengde van de
bezuinigingen nog wel het punt
noemen van de korting op de
stagemaatregelen in het kader van
het MDGO. Kortom, u heeft voor 6
september op heel veel punten waar
het de SVM-zaken betreft, heel hard
aangezegd dat de Partij van de
Arbeid daarmee niet akkoord zou
gaan. De PvdA stelde zelfs nog voor
de zomer voorwaarden aan het
verder afhandelen van de wet,
waarop zij verder niet meer is
teruggekomen. Ik begrijp dat
allemaal best in het kader van de
coalitie, maar mevrouw Netelenbos
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moet het mij niet kwalijk nemen, dat
ik dat signaleer.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
heer Franssen moet twee dingen
goed begrijpen. In de eerste plaats
voeren wij coalitiepolitiek. Dat houdt
in, dat je niet op alle punten je zin
kunt krijgen. Wij vinden wel, dat wij
principieel overeind zijn gebleven, als
het gaat om eindtermen, het stichten
van nieuwe scholen. Wat de
financiën betreft, meen ik, dat wij
hierover zmdelijk moeten discussië–
ren. Tijdens de UCV hebben wij
gesteld dat wij een andere optie
hadden. Wij hebben het niet gehaald
en hebben dat ruiterlijk erkend. De
heer Franssen moet hier geen sfeer
creëren in de zin van het schoot–
hondje en de pitbullterriër. Ik vind dit
geen niveau voor een discussie.

De heer Franssen (VVD) Ik begrijp
best, dat mevrouw Netelenbos het
vervelend vindt om met die feiten
geconfronteerd te worden. Zij kan
wel zeggen, dat het niet gehaald is,
maar het heeft ook te maken met de
vraag, waarvoor je je in de onderhan–
delingen sterkt maakt. Als de PvdA in
het kader van de sociale vernieuwing
en voortzetting van het economisch
herstelbeleid een goede verdere
invulling van het beroepsonderwijs
maatschappelijk van een groter
gewicht vindt, dan had zij zich
hiervoor sterk kunnen maken. Dat
heeft zij niet gedaan. Dat is haar
goede recht; die keuze mag zij
maken. Men mag ons niet verwijten,
dat wij in herinnering roepen, hoe de
PvdA in juni met veel aplomb het
CDA en de WD het mes op de keel
zette door voorwaarden te stellen
aan verdere behandeling van de
wetgeving. Uit het feit, dat mevrouw
Netelenbos interrumpeert, begnjp ik,
dat ik een zeer gevoelige snaar raak.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
raakt bij mij een snaar, omdat u met
vergelijkingen komt, die ik ver
beneden peil vind.

Ik begrijp, dat de fractie van de
heer Franssen tegen het wetsvoorstel
zal stemmen. Is die conclusie juist?

De heer Franssen (WD): Dat heeft
niet met die situatie te maken. Na
afloop van de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling hebben wij
nog een zoveelste termijn bij de
behandeling van het wetsvoorstel
inzake SVM. Er zou best een punt
een aan orde kunnen komen waarvan

wij zeggen: en nu is voor ons de maat
vol. Wij zullen dan aankondigen, dat
wij serieus overwegen tegen het
wetsvoorstel te stemmen.

Mijnheer de voorzitter! Het
regeerakkoord bevat geen samen–
hangende onderwijsparagraaf, alleen
losse onderdelen komen aan de orde.
Ook de toelichting bij de nota van
wijziging op de door het vorige
kabinet ingediende begroting biedt
ons geen zicht op de hoofdlijnen van
het onderwijsbeleid van dit kabinet.
Het onderwijsbeleid moet worden
gevoerd binnen smalle financiële
marges. Dat wisten CDA en WD al
lang. In de regering wordt de PvdA
met de neus op de feiten gedrukt. De
in het verkiezingsprogramma bepleite
uitgavenstijging van 1,9 mld. is voor
wie kijkt naar het formatieresultaat,
achteraf je reinste volksverlakkerij
geweest. Dat pleidooi voor zo'n forse
uitgavenvermeerdering staat
overigens in tamelijk schril contrast
met uitlatingen van deze minister
tijdens de OESO-conferentie over het
verband tussen technologische
ontwikkelingen en het onderwijs. Ik
hoop, dat ik hem nu wel juist citeer.
Bij die gelegenheid merkte hij op, dat
door een betere organisatie van het
onderwijs het geld dat hieraan wordt
besteed, efficiënter kan worden
gebruikt. Het heeft er dan alle schijn
van dat de minister met deze
constatering bijna op één lijn zit met
het oordeel van de Centraal-econo–
mische commissie, die hetzelfde
bepleitte, naast de constatering, dat
de Nederlandse overheid ook
internationaal gezien veel aan
onderwijs spendeert. Wil de minister
deze week eens concreet proberen te
maken, wat hij precies met die betere
organisatie van het onderwijs
bedoelt? Bedoelt hij daarmee grotere
beslissingsbevoegdheid van scholen
op alle fronten? Heeft hij daarbij het
oog op het stellen van concrete
kwaliteitseisen aan scholen die ook
goed worden bewaakt door de
overheid? Doelt hij daarmee op het
introduceren van geloofwaardige
sancties voor scholen die niet aan de
kwaliteitseisen voldoen? Kortom,
staat hij nog achter de inhoud van
het interview met het blad School
van november I989? Ik weet niet, of
het interview werd afgenomen
voordat de heer Ritzen minister was.

Als de minister bedoelt, dat een
kleiner, beter gestroomlijnd departe–
ment met een andere taakopvatting
— meer output dan input gericht,
meer onderwijskundig voorwaarden–

scheppend dan administratief
beherend opererend, met een
duidelijke kwaliteitsbewakende
invulling — in combinatie met een
beleid, gericht op schaalvergroting,
vergaande autonomievergroting en
deregulering en in samenhang met
een op kwaliteitsverhoging gericht
personeelsbeleid, van die andere
organisatie de hoeksteen vormt, dan
kan hij met de VVD zaken doen. Dan
is ook de vraag interessant of hij
daarvoor in deze coalitie de ruimte
krijgt. Het CDA komt dan namelijk
voor de vraag te staan of een beleid
kan worden gesteund waarbij de
vrijheid van onderwijs in plaats van
door strakke, centrale regelgeving
vooraf primair invulling krijgt door
werkelijke autonomie van scholen
met daarnaast een duidelijke
kwaliteitsbewakende rol van de
overheid achteraf. Oud-minister
Deetman heeft op dit punt met zijn
nota De school op weg naar 2000
duideljke stappen gezet, waarbij hij
de meeste tegenwind uit zijn eigen
kring heeft gekregen. Daarom is de
vraag aan de huidige minister wat hij
met die betere organisatie van het
onderwijs precies bedoelt ook in een
bredere context van groot belang.
Niet veel extra geld voor onderwijs
maar schuiven met middelen, is dus
eigenlijk de kern van de politieke
boodschap. Dit bepleitte ook de WD
in het verkiezingsprogram de
afgelopen zomer. Dan komt het aan
op het stellen van prioriteiten: waar
heeft ons onderwijs het meest
behoefte aan?

Kennis wordt, zeker voor Neder–
land, steeds belangrijker. De
internationale context van al ons
handelen is steeds duidelijker. De
technologische wedloop vraagt om
steeds hoger opgeleide arbeids–
krachten, die flexibel op zich snel
wijzigende situaties moeten kunnen
inspelen, waartoe continu her– en
bijscholing een absolute woorwaarde
is. Het gaat er dan niet alleen om,
mensen zo goed mogelijk toe te
rusten, maar ook om het antwoord
op de vraag hoe mensen zo goed
mogelijk toegerust kunnen blijven.
Om dat te bereiken, zal echt anders
tegen het belang van de scholing van
volwassenen moeten worden
aangekeken. Dit beleidsonderdeel, te
lang tamelijk geïsoleerd en op
zichzelf staand beschouwd, moet
ingebed zijn in een integraal beleid,
waarbij de scholing als een produk–
tiefactor wordt gezien met een
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belangnjker economisch effect dan
lange tijd is gezien.

In een interview zei de minister
onlangs: met wetten en mooie
woorden verander je het onderwijs
niet. Dat geldt dan in dit kader wel in
het bijzonder voor de invoeringswet
kaderwet volwasseneneducatie, die
het belang van de volwassenenedu–
catie te smal benadert. Op basis van
wetgeving moet er initiërend beleid
komen. De minister heeft in het
verleden in een reeks geschriften het
grote belang van scholing van
volwassenen benadrukt. Wij ver–
wachten dan ook op dit punt het een
en ander van hem. Wij zouden het op
prijs stellen wanneer hij zijn beleid op
dit punt in de Kamer uiteen zou
willen zetten.

Mijnheer de voorzitter! Tegenover
de economische, technologische
ontwikkelingen en de internationali–
sering staan de sociaal-culturele
werkelijkheid en de stand van de
onderwijskundige vernieuwingsont–
wikkelingen. Te veel kinderen
verlaten het regulier onderwijs om in
het speciaal onderwijs te worden
opgenomen. Het aantal allochtone
leerlingen is nog steeds groeiend en
hun problematiek is blijvend groot.
Milieufactoren bepalen nog steeds
voor velen de schoolkeuze en de
schoolloopbaan. MAVO en LBO
worden leeggezogen en HAVO/
VWO-scholen nemen leerlingen op,
die daarop eigenlijk niet thuishoren.
De drop-outproblematiek is nog
onverminderd ernstig. De school– en
beroepskeuze van meisjes en
jongens is nog steeds te veel
seksebepaald, evenals de pakketkeu
ze. De confrontatie van de econo–
misch-technologische ontwikkelingen
en de sociaal culturele problematiek
maakt nog eens overduidelijk dat wij
er inderdaad met wetten alleen niet
zijn.

Een van de verdiensten van de
afgelopen zeven jaar is geweest dat
veel wetgeving tot stand is gekomen,
waardoor met uitzondering van de
eerste fase van het voortgezet
onderwijs het kader waarbinnen
beleid tot ontwikkeling kon komen,
aangebracht is. Het zal er dus nu op
aan komen, de inhoudelijke ontwikke–
ling gestalte te geven. Wij erkennen
en aanvaarden dat door de noodza–
kelijke bezuinigingen van de afgelo–
pen jaren het uiterst moeilijk is
geweest, hieraan te werken. Wij
beseffen ook, heel veel van onder–
wijsgevenden te hebben gevraagd. Er
waren minder middelen bij groter

wordende problemen, terwijl
tegelijkertijd de inkomens onder druk
stonden.

Wie dit constateert en analyseert,
wordt eigenlijk heel kwaad over de
wijze waarop de 500 mln. extra tot
1994 wordt uitgegeven. Niet een
zorgvuldige analyse van de werkelijke
problemen in het onderwijs, leidend
tot het doen van gerichte extra
uitgaven, is het antwoord maar het
simpel en soms halfslachtig terug–
draaien van in de vorige kabinetsperi–
ode genomen bezuinigingsmaatrege–
len is de reactie. Wij kunnen heel
goed begrijpen dat een aantal
moeders met vierjarigen hun
kinderen graag de hele week naar
school wil zien gaan en wij weten ook
dat de formatiekorting op kleine
scholen op zichzelf discutabel is. Het
terugdraaien van deze twee maatre–
gelen ligt echter goed in de markt,
omdat ze het speerpunt van verzet
waren tegen een noodzakelijk
saneringsbeleid. Onderwijskundige
argumenten worden niet gegeven.
Voor dat saneringsbeleid stond de
WD en wij staan daar nog steeds
voor. Wij hebben ruggegraat; het
CDA heeft blijkbaar slappe knieën.

De heer Van de Camp (CDA): De
heer Franssen zegt dat hij zich een
beetje kwaad maakt over de manier
waarop de coalitie de 500 mln.
uitgeeft. Voordat je je daar kwaad
over kan maken, moet je dat geld wel
hebben. Ik kan mij niet herinneren
dat de heer Franssen in de afgelopen
tijd enige helderheid heeft gescha–
pen over extra geld voor onderwijs.
Ook in het verkiezingsprogramma
van de VVD is dit niet het geval. Het
is nu wel makkelijk om te zeggen dat
wij het verkeerd uitgeven. Nogmaals,
je moet het wel eerst hebben.

De heer Franssen (VVD): Dat is een
hele goeie! De fout in het verleden is
altijd geweest, dat er geld is uitgege–
ven voordat het verdiend was.

De heer Van de Camp (CDA): Dat
gebeurde dan mede met uw steun.

De heer Franssen (VVD): Er is door
de VVD geen geld uitgegeven,
voordat het verdiend was. Dat beleid
is in een andere periode meer door
anderen gevoerd. Vandaar dat wij de
afgelopen zeven jaar zo onder druk
hebben gestaan om het beleid een
andere richting op te laten gaan. De
heer Van de Camp weet ook dat wij
de opvatting hebben, dat het

financieel-economische kader voor
dit beleid zo riskant is geformuleerd
dat het hele financiële plaatje bij de
minste of geringste tegenvaller in de
problemen dreigt te komen.

Ik kom nu terug op de opmerking
van de heer Van de Camp. Het is
waar dat het CDA in het verkiezings–
program netto een ruimer financieel
aanvullend kader voor Onderwijs en
Wetenschappen heeft voorgehouden
dan de VVD. Wij hadden het beleid
meer op reallocatie gericht, naast
een geringe uitgavenvermindering
van 100 mln. Ook hier wil ik toevoe–
gen, dat wij voiuit de bereidheid
hadden om aan de ene kant een
aantal verschuivingsmaatregelen in
werking te zetten die op langere
termijn opbrengsten zouden genere–
ren. Aan de andere kant wilden wij in
de tussentijd zo nodig extra middelen
inzetten om een aantal maatregelen
te financieren. In de komende
periode kan dat op zichzelf op
kasbasis ook een uitgavenverhoging
inhouden, die hoger dan 100 mln.
uitvalt. Ik heb dat ook bij de discus–
sies over SVM gezegd en ik herhaal
dat nu. Uitgaand van de politieke
realiteit van deze coalitie heb ik mij
nu beperkt tot het beoordelen van de
manier waarop de 500 mln. door het
kabinet wordt besteed. Deze week
zal blijken of de CDA-fractie zich
daarmee akkoord verklaart. Dat staat
dus even los van de vraagstelling die
de heer van de Camp uit mijn
woorden destillerend aan mij voor wil
leggen.

De heer Van de Camp (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De uitleg is
volstrekt helder. Het was blijkbaar
noodzakelijk om daar iets uitgebrei–
der op in te gaan.

De heer Franssen (VVD): Daarom
ben ik blij dat de heer Van de Camp
mij interrumpeerde.

Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Voorzitter! Ik wil op dit punt ook iets
vragen. De heer Franssen suggereert
feitelijk dat los van onderwijskundige
motieven wordt gekozen voor het
afschaffen van de vierjarigenmaatre–
gel. Wij zullen hem zo nog wel
uitleggen dat er onderwijskundige en
pedagogische motieven voor kunnen
zijn. De heer Franssen zegt dat die
maatregel wordt afgeschaft, omdat
het gemakkelijk in het gehoor ligt.
Mijn vraag is: gaat hij een amende–
ment indienen om deze maatregel
terug te draaien?
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De heer Franssen (VVD): Nee, zo zal
de PvdA van ons de oppositie niet
hoeven te verwachten. Wij gaan niet
tegen windmolens vechten. Als de
behandeling van het wetsvoorstel
daar is, zal de woordvoerder namens
de WD-fractie de opvattingen
geven. Wij leggen alleen in dit debat
onze prioriteiten binnen de 500 mln.
die extra beschikbaar is helder op
tafel, zodat het verschil tussen de
keuzes die het kabinet maakt en de
keuzes die wij maken, helder wordt.
Ik heb dit in een notitie weergegeven
en zal aan de voorzitter verzoeken,
die als noot aan de Handelingen toe
te voegen. Ik wil ook niet ontkennen
dat er op zichzelf onderwijskundige
motieven zijn aan te voeren voor het
terugdraaien van de vierjarigenmaat–
regel. Ik ga echter terug naar mljn
eerdere stelling: als je 500 mln. extra
hebt te besteden, dan moet je,
gegeven alle wensen, verlangens,
knelpunten en problemen, zorgvuldig
analyseren waar de grootste
knelpunten liggen. Alles afwegend,
komen wij tot de conclusie dat er
zwaardere problemen zijn die om
extra financiële middelen vragen om
de oplossing dichterbij te brengen.
Zoiets zeggen wij niet om met
populaire teksten te komen.

Voorzitter! Wij zetten onze
prioriteiten tegenover die van het
kabinet. Wij willen meer aandacht
voor de inhoudelijke vernieuwing van
het basisonderwijs. Wij willen meer
aandacht voor het systematisch
terugdringen van de groei van het
speciale onderwijs in samenwerking
met het basisonderwijs. Wij willen
dus meer aandacht voor de zorg–
breedtevergroting, zowel gericht op
de zwakkere leerling als op de
hoogbegaafde. Zet de staatssecreta–
ris het hoogbegaafdenbeleid
overigens voort? En waar dat
mogelijk is, willen wij meer remediale
hulp om onderwijsachterstanden in
te lopen, en een gerichte aanpak van
de allochtonenproblematiek. Verder
meer aandacht voor het beroepson–
derwijs, extra geld voor uitbreiding
van het aantal examenvakken in het
voortgezet onderwijs, dus toch
verplichte wiskunde en een verplich–
te tweede moderne taal. Ook meer
aandacht voor de inkomenspositie
van de docenten en voor de introduc–
tie van nieuwe technologieën in het
onderwijs.

Voorzitter! Deze prioriteiten
hebben wij op schrift gesteld; ik
verzoek u, het overzicht hiervan als
noot aan de Handelingen toe te

voegen.

De voorzitter: Ik neem aan, dat
tegen het opnemen van een noot in
de Handelingen geen bezwaren
bestaan.

(De noot is opgenomen aan het eind
van deze weekeditie.)1

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
De inhoudelijke vernieuwing van het
basisonderwijs, zoals bij de totstand–
koming van de wet werd beoogd, kan
door met extra formatieplaatsen
specifieke deskundigheid in te zetten
worden verbeterd. Hierdoor kunnen
onderwijsachterstanden meer
doeltreffend worden aangepakt, kan
de zorgbreedte worden vergroot en
kunnen de allochtonen met meer
succes worden geholpen. Kortom,
werken aan het realiseren van de
effectieve school. Bij zo'n benadering
past het niet, het aanvullende
formatiebudget te korten om de
vierjarigenmaatregel te financieren,
omdat met die formatie nu eenmaal
in de praktijk zorg op maat kan
worden geleverd, waarvoor de
staatssecretaris immers zegt te
ijveren. Wij vinden het onbegrijpelijk
dat dit voorstel wordt gedaan. Nodig
is dat scholen naast een basisforma–
tie op grond van omgevings– en
leerlingkenmerken een "zorgforma–
tie" krijgen, toe te kennen voor een
bepaalde periode, op voorwaarde dat
ze gericht wordt ingezet en dat ze
wordt verantwoord. Dat zet meer
zoden aan de dijk dan het ongericht
toekennen van formatieplaatsen in de
hoop dat die voor vergroting van de
zorgbreedte zullen worden gebruikt.

Wij zijn er ook zeer verbaasd over
dat noch in het regeerakkoord, noch
in de nota van wijziging iets te lezen
is over de wijze waarop de beheer–
sing van de groei van het speciaal
onderwijs wordt aangepakt. Afgezien
van de bezwaren tegen de formatie–
stop heeft de Partij van de Arbeid het
beleid van staatssecretans Ginjaar
altijd voluit gesteund. Waarom wordt
er dan niet op dat beleid voortge–
bouwd? Wil de staatssecretaris weer
iets nieuws uitvinden? En als ik het
antwoord op vraag 80 goed begrijp,
zal het zeker een jaar duren voordat
ons concrete plannen zullen worden
voorgelegd. En hoe zal het dan
intussen gaan met de mogelijke
verdere groei van het speciaal
onderwijs? Blijven de financiële
middelen op de begroting daarvoor
gereserveerd? Wij achten het

dringend nodig dat de regering op dit
punt voor de zomer van dit jaar klare
wijn schenkt.

Voorzitter! Dat zelfde geldt voor
het lager beroepsonderwijs. Onder–
nemersorganisaties vrezen de
ondergang van het LBO, zo schreef
vorige week de Volkskrant. De VVD
wil redding van het LBO door een
snelle afwikkeling van het wetsont–
werp inzake het voorbereidend
beroepsonderwijs en door gericht
beleid. Wij vinden dat de regering
een eind moet maken aan de
negatieve beeldvorming van het lager
beroepsonderwijs. Basisscholen
moet aangezegd worden dat ze
moeten ophouden, de keuze voor het
LBO te ontmoedigen. Een keuze voor
het LBO is geen negatieve keuze,
maar een positieve, voor een beroep.
En de regering weet heel goed dat
met name het midden– en kleinbedrijf
veel kansen en mogelijkheden aan
LBO'ers biedt en dat het leerlingwe–
zen een prima vervolgopleiding aan
die mensen kan geven, evenals
trouwens het MBO-nieuwe-stijl.
Kortom, het LBO heeft de toekomst,
maar dan moet men ophouden met
zeggen dat alléén de vorming van
brede scholengemeenschappen dè
oplosslng is. Er moet paal en perk
worden gesteld aan de ongebreidel–
de toegang tot MAVO en HAVO/
VWO. Wij verwachten van de
staatssecretaris een helder standpunt
inzake het LBO.

Minister Ritzen: Voorzitter, wat
bedoelt de heer Franssen precies
met "de ongebreidelde toegang tot
MAVO en HAVO/VWO beperken" en
met "paal en perk stellen aan"?
Waaraan denkt hij daarbij?

De heer Franssen (VVD): Ik zal
proberen om dat uit te leggen Wij
vinden dat in de praktijk MAVO– en
HAVO/VWO-scholen, in het bijzon–
der deze laatste categorie, te
eenvoudig leerlingen toelaten die
eigenlijk niet op die scholen thuisho–
ren. Als er een daling van het
leerlingenaantal optreedt, dan kan
het niet zo zijn dat die op geen
enkele wijze in de ontwikkeling van
het leerlingenaantal van deze scholen
tot uitdrukking komt. Dan moet er
iets mis zijn. Nu weet ik wel dat dit
een punt is — het beleid inzake de
toelating tot HAVO/VWO-scholen -
waaraan in de kringen waaruit deze
bewindslieden voortkomen, heel
moeilijk eisen kunnen worden
gesteld, maar wij vinden dat dat zo
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langzamerhand dringend tijd wordt,
als wij zien hoe aan de ene kant LBO–
en MAVO-scholen, waar ook mensen
met hart en ziel met bepaalde
leerlingen werken, worden gedemoti–
veerd en hoe aan de andere kant in
de HAVO/VWO-sector het aantal
leerlingen maar blijft stijgen.

Voorzitter, de positie van het
HAVO baart zorgen. De aansluiting in
meer algemene zin van het HAVO/
VWO op het hoger onderwijs en de
arbeidsmarkt vraagt om verbetering.
De uitbreiding van het aantal
examenvakken en de verplichting om
wiskunde en een tweede vreemde
taal in het eindexamenpakket te
hebben, dienden meer doelen. De
Kamer had met die beslissing
ingestemd en de 500 mln. extra had
deels hieraan besteed kunnen
worden. Daarom willen wij dat de
staatssecretaris het terugdraaien van
die beslising weer terugdraait. Wij
spreken het CDA in dat verband aan
op consistentie in beleid. Ook dat
steunde de uitbreiding en de PvdA
was in het mondeling overleg niet
tegen.

Van het onderwijs wordt veel
gevraagd. Scholing wordt door
steeds meer mensen als investering
in de eigen toekomst gezien. Voor
onderwijsgevenden breekt een
periode aan waarin de kansen voor
het oprapen liggen om de professie
hoger op de maatschappelijke ladder
te doen belanden. Wij waarderen
initiatieven van de bewindslieden om
te werken aan een pakket maatrege–
len om het beroep van onderwijsge–
vende te revitaliseren. Daar kan van
alles bij aan bod komen, maar op
scholing en op de inkomenspositie,
met name van beginnende docenten,
moet wat ons betreft de nadruk
liggen. Ook op dit punt is de VVD
consequent. Toen er geldgebrek was,
moesten wij onderwijsgevenden, hoe
pijnlijk en discutabe! ook, als eersten
en enigen door een aparte salariskor–
ting laten bijdragen aan de onder–
wijsbezuinigingen. Nu er extra geld
is, zullen zij ook de eersten moeten
zijn die de korting versneld terugkrij–
gen. Dat is een kwestie van recht–
vaardigheid. Het kabinet wil graag
gebaren maken. Weet dan wel dat
het terugdraaien van die 1,85%
salariskorting een gebaar is met een
meerdimensionale betekenis. En dat
moet de heer Wallage, die voor 6
september veelvuldig sprak over het
ongedaan maken van het onrecht van
de WMSO-korting, zich ook realise–

ren. Dan rnoet hij nu de daad bij het
woord voegen.

Ook de aanvangssalarissen
moeten omhoog. Dat is geen
populair verhaal voor zittende
docenten. De verhoging is nodig als
bijdrage om het leraarsberoep
aantrekkelijk te maken. Hiervoor
moet de minister zich naar onze
opvatting in de komende tijd sterk
maken, wanneer hij met de vakorga–
nisaties spreekt over de arbeidsvoor–
waarden voor de komende jaren. Wij
bepleiten een verhoging van de
aanvangssalarissen in de schalen 7
t/m 10, te beginnen op de laagste
trede van de ladder, tree 7.0. In de
schalen 7.0 t/m 10.12 zitten 44
treden. Door de overlappingen blijven
er 24 treden over. Een verhoging zou
bij elke stap evenredig lager kunnen
worden, zodat de eindniveaus niet
behoeven te veranderen. En de
kosten van die operatie — invulling
kan op een nader te bepalen niveau
plaatsvinden — zullen moeten
worden gefinancierd uit het resultaat
van het arbeidsvoorwaardenoverleg
met de minister van Binnenlandse
Zaken. Wij verzoeken de minister, dat
idee positief in te brengen in de
onderhandelingen met de bonden,
als bekend is welke ruimte voor
decentrale invulling beschikbaar is.

De heer Van de Camp (CDA): Mag
ik de heer Franssen nog een vraag
stellen ten behoeve van de helder–

heid in de geschiedschrijving? Sinds
wanneer huldigt de VVD dit stand–
punt?

De heer Franssen (VVD): Al voor de
verkiezingen.

De heer Van de Camp (CDA): Al
voor de verkiezingen?

De heer Franssen (VVD): Ja. Dus
niet erna.

De heer Van de Camp (CDA):
Waarom schrijft u dat dan niet in het
verkiezingsprogramma?

De heer Franssen (VVD): Omdat het
verkiezingsprogramma als zodanig
niet betrekking heeft op deze
uitgaven uit de begroting. Daar past
wel de WllSO-korting in. Wij vinden
echter dat de verhoging van de
aanvangssalarissen uit de ruimte
voor arbeidsvoorwaarden gefinan–
cierd moet worden. Als u op dat punt
ons verkiezingsprogramma naleest,
ziet u dat wij bij voorbeeld in de
verhouding tussen de inkomens in de
marktsector en de collectieve sector
een andere keuze hebben gemaakt
dan u. Wij vinden dat de ontwikkelin–
gen in de marktsector en die wat de
ambtenaren betreft in de collectieve
sector gelijk op zouden moeten gaan,
waardoor dus ook meer ruimte zou
ontstaan voor deze wijze van
aanpakken van knelpunten. Deze
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benadering in de salarissfeer is door
collega Linschoten bij verscheidene
debatten en begrotingsbesprekingen
in de afgelopen jaren herhaaldelijk
aan de orde gesteld, mede uit een
oogpunt van het voluit doorvoeren
van de pakketvergelijking.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter, ik ben voor de tweede
keer verpletterd door de uitleg van de
heer Franssen. Ikwil hem alleen
vragen om in het vervolg toch een
bijlage bij het verkiezingsprogramma
te doen, zodat ik het ook kan volgen.

De heer Franssen (WD): Ik zal dit
doorgeven aan het hoofdbestuur van
de VVD.

Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Voorzitter, ik heb ook nog een vraag
over dat arbeidsvoorwaardenoverleg.
Ik kreeg zojuist het alternatief van de
WD voor die 500 mln. uitgereikt.
Daarvan is dan 140 mln. genoemd
voor één van de onderdelen van het
arbeidsvoorwaardenoverleg. Er zijn
echter nog meer punten genoemd,
zoals de aanvangssalarissen voor
leraren. Moeten die punten allemaal
in het komende jaar gereahseerd
worden? Hoeveel geld heeft de heer
Franssen daarvoor uitgetrokken? Wat
is zijn boodschap aan het adres van
Binnenlandse Zaken, in het kader van
de ruimte voor decentraal overleg?

De heer Franssen (VVD): Ik heb net
geprobeerd, dat de heer Van de
Camp uit te leggen. De uitsplitsing
van de 500 mln. heeft betrekking op
de gelden die direct uit de begroting
van Onderwijs en Wetenschappen,
hoofdstuk VIII, worden gefinancierd.
Waar ik het bij de aanvangssalarissen
over heb, is het geheel van het
arbeidsvoorwaardenoverleg tussen
de minister van Binnenlandse Zaken
en de ambtenarenorganisaties.
Behoudens het overleg over het
centrale deel is er ook nog ruimte
voor de invulling van het decentrale
deel. Die is in het verleden bij
voorbeeld gebruikt voor het realise–
ren van de DOP. In allerlei stukken
lees ik dat de bewmdslieden niet al te
veel aandrang koesteren — dat is
niet onbegrijpelijk — om de DOP
verder door te zetten, maar dat de
decentrale ruimte heel goed kan
worden gebruikt om iets te doen in
de sfeer van de aanvangssalarissen.
In directe zin geredeneerd valt dat
even buiten het kader van hoofdstuk
VIII van de rijksbegroting, omdat de

gelden daar niet primair uit gefinan–
cierd hoeven te worden.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Wij
gaan hier natuurlijk niet al te
gemakkelijk met elkaar om. De heer
Franssen zegt dat de aanvangssala–
rissen van de onderwijsgevenden
moeten worden verbeterd. Hij vraagt
de bewindslieden, zich daar sterk
voor te maken. Ik vraag daarom aan
hem hoeveel ruimte hij gehad had
willen hebben voor het decentrale
overleg, opdat straks ook Binnen–
landse Zaken en minister Dales — zij
is er nu ook actief mee in de weer —
weten hoeveel ruimte de heer
Franssen claimt voor het decentrale
overleg.

De heer Franssen (VVD): Er is
sprake van overleg tussen werkge–
vers en werknemers. Ik wijs even op
de WAGGS en op het nieuwe
overlegmodel dat tussen de minister
van Binnenlandse Zaken en de
ambtenarenorganisaties is overeen–
gekomen. Wij hebben aan de
regering vooraf geen directe
instructies mee te geven over de
manier waarop zij moet onderhande–
len. Ik zeg in het kader van dit debat
alleen dat het plezierig zou zijn dat de
ruimte die ontstaat na afronding van
de besluitvorming over het decentra–
le deel van het arbeidsvoorwaarden–
overleg, kan worden aangewend
voor het oplossen van de problema–
tiek van de aanvangssalarissen. Ik
bemoei me verder niet met de inhoud
van het overleg tussen de minister
van Binnenlandse Zaken en de
ambtenarenorganisaties, want dat
past ons niet zolang het overleg
gaande is. Dat is ook de reden dat de
begroting van het overheidsperso–
neelsbeleid hier pas in mei wordt
besproken in een uitgebreide
commissievergadering.

Voorzitter! Verbeteringen in de
salarissen verhogen de motivatie. Die
motivatie is nodig om vernieuwingen
aan te pakken. Reeds lang wordt op
vele manieren en op vele fronten
gepoogd, meer mensen een zo groot
mogelijke kans op succesvol
maatschappelijk functioneren te
bieden, en wel door hen in het
onderwijs zoveel mogelijk kans op
ontplooiing te geven. Traditionele
middelen hebben veelal niet het
beoogde succes gehad. Daarom wil
ik bij deze begrotingsbehandeling
werkelijk een lans ervoor breken om
serieus meer werk te maken van de
mogelijkheden die nieuwe technolo–

gieën ons kunnen bieden Weliswaar
zijn op vele scholen microcomputers
geplaatst, maar deze worden veelal
nog slechts incidenteel ingezet.
Structurele inbedding van nieuwe
technologieën in het onderwijs vindt
niet of nauwelijks plaats, terwijl dat
toch dringend nodig is. De nieuwe
technologie stelt ons immers in staat,
het onderwijs nauwgezet af te
stemmen op individuele behoeften
van leerlingen, zij vergroot de
mogelijkheid van zelfstandig leren en
zij legt de weg open naar talloze
informatiebronnen. Alle categorieën
onderwijsgenietenden kunnen van
deze mogelijkheden profiteren; jong
en oud, getaienteerden en minder
getalenteerden. De computer als
didactisch hulpmiddel staat aan het
begin. In het verlengde daarvan
ontstaat de mogelijkheid voor
computerbeheerd onderwijs en voor
het gebruik van de zogeheten
interactieve video. De computer kan
ook worden gebruikt bij innovaties
van het curriculum en als computer
coach, als probleemoplosser. Deze
systemen zullen in het toekomstig
onderwijs een belangrijke plaats
innemen. Zij vereisen nieuwe vormen
van didactisch handelen. Het
onderwijs staat veel nieuws te
wachten. Daar moet de prioriteits–
stelling zich dan ook op richten. Ik
vraag de bewindslieden, een op
verdergaande introductie van de
computer gebaseerd actieplan te
ontwikkelen, dat een langere periode
bestrijkt. Dan zal het onderwijs meer
kunnen betekenen voor getalenteer–
den en voor kansarmen, voor wie
andere middelen tot nu toe niet
succesvol genoeg bleken. Dan is ook
een tastbaar bewijs geleverd van wat
sociale vernieuwing moet zijn,
namelijk emancipatie van de
afhankelijken. Dat de coalitie dit
begrip introduceert en het vervolgens
zelf belachelijk maakt, moet zij zelf
weten. Ik heb de kern ervan willen
aangeven en vraag de bewindslieden
in dat kader, de uitdagingen van deze
tijd aan te pakken, waardoor meer
mensen betere toekomstperspectie–
ven kunnen worden geboden.

Voorzitter! Ik rond af. De VVD wil
geen oppositie om der wille van de
oppositie. Wij hebben duidelijke
opvattingen over het onderwijsbeleid
dat wij voorstaan. Daarom vinden wij
oprecht dat de bewindslieden bi] de
herschikkingen in hun begroting
verkeerde prioriteiten hebben
gesteld. De bewindslieden willen
mooi weer spelen. Dat kan in ons
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land maar van korte duur zijn. Daarna
wordt een ieder weer met de neus op
de feiten gedrukt. Dan zal blijken dat
van alle mooie intenties weinig
overblijft en daar is het onderwijs dan
niet mee gediend.

D

De heer Van de Camp (CDA):
Mijnheer de voorzitter! De woorden
"mijnheer de voorzitter" hebben
vanmiddag een extra klank... Het
spreekgestoelte staat voor mij te
hoog. Kan daar iets aan gebeuren?

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Algemene techniek, mijnheer Van de
Camp!

De heer Van de Camp (CDA): Ik ben
maar een klein persoon.

Mijnheer de voorzitter! Bij het
begin van mijn bijdrage aan dit debat,
wil ik u immers toespreken als
voormalig minister van Onderwijs en
Wetenschappen. Als ik het goed heb
geteld, hebt u een keer als staatsse–
cretaris en zeven keer als minister de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen verdedigd. De afgelopen
jaren zijn niet eenvoudig geweest. U
hebt een aantal harde financiële
maatregelen over het onderwijs
moeten uitstorten. Begrip en
waardering heeft dat zeker niet altijd
opgeleverd. Triest dieptepunt in
dezen is toch wel het "trap in de
buik"-incident van november 1988.

De periode-Deetman, mijnheer de
voorzitter, wordt echter door meer
gekenmerkt dan alleen bezuinigin–
gen. Een aantal grote wetgevingso–
peraties is in gang gezet en afge–
rond. De invoering van de Wet op het
basisonderwijs en de Wet op het
hoger beroepsonderwijs zijn daarvan
de zeer tastbare voorbeelden. Tevens
is er in uw periode flink gewerkt aan
de verbetering van het financieel
beheer en de financiële informatie–
voorziening op het departement van
Onderwijs en Wetenschappen. Ik ga
ervan uit dat de nieuwe bewindslie–
den vruchten zullen plukken van het
werk dat in de periode-Deetman is
begonnen.

Natuurlijk kunnen we zeggen dat
het uw staatsrechtelijke plicht was en
uw keuze om een dapper minister
van Onderwijs en Wetenschappen te
zijn. Desalniettemin zijn wij u - en
toch ook wel een beetje uw vrouw en
uw kinderen - dank, veel dank
verschuldigd.

Ook uw voormalige staatssecreta–

ris, mevrouw Ginjaar-Maas, verdient
dank en waardering. Hoewel het niet
gebruikelijk is op deze plek voor te
lezen uit eigen werk, wil ik dit nu wel
even doen en wel uit het Liber
Amicorum, aangeboden aan
mevrouw Ginjaar-Maas, met de
prachtige titel "Buitengewoon
gewoon". Ik citeer daaruit als volgt:
"Maar er zijn ook mensen die als het
ware de olie van de bestuurlijke
machine vormen. (Let erop hoe
zorgvuldig ik het woord smeerolie
vermijd!) Tot deze "oliecategorie"
zou ik jou willen rekenen. Mensen
met een duidelijke eigen opvatting,
een eigen voorkeur, maar het eigen
gelijk hoeft niet altijd te zegevieren.
Het praktische onderwijsbestuur
moet immers ook zijn voortgang
vinden. Er moet wel wat bereikt
worden! Van de andere kant, de olie
komt in de kleinste hoekjes van de
machine — daar was jij ook! Olie kan
soms lastig zijn voor mensen met
nette handen en nette pakken, dat
was jij ook!"

Vervolgens, voorzitter, een woord
van welkom aan de twee sociaal-de–
mocratische bewindslieden. Menig–
een in het CDA was oprecht
verbaasd bij deze benoeming: de
combinatie van twee sociaal-demo–
craten op het departement van
Onderwijs en Wetenschappen.
Verwondering en verbazing, voorzit–
ter, moeten echter wijken voor
werklust en open overleg. De eerste
ervaringen met deze bewindslieden
duiden op een goede start: open
overleg en een goede samenwerking.
Dat het zo mag doorgaan.

Voorzitter! Aan het begin van de
jaren negentig is het verleidelijk om
eens honderd jaar terug te kijken in
de onderwijsbegroting van 1890, op
dat moment nog onderdeel van de
begroting van Binnenlandse Zaken.
Bij deze begroting van 1890 werd
geen nota van schrijf– en drukfouten
maar slechts een nota van drukfou–
ten ingediend. Het totale bedrag van
de onderwijsbegroting van 1890
bedroeg ƒ 7.340.489,50. Zover hoeft
de minister echt niet terug. Dat
bedrag was te onderscheiden In de
onderwijssectoren hoger onderwijs,
middelbaar onderwijs en lager
onderwijs.

De kosten van het departement
voor het aantal onderwijsambtenaren
bedroegen in 1890:
1. referendaris a raison van ƒ 3600;
2. commiezen: één van ƒ 2000 en
één van ƒ2100;

3. adjunct-commiezen a raison van
f 1200.

Ook zover hoeft de minister niet
terug. Thans moet u het werk
trachten te klaren met 3532 ambte–
naren.

In de begroting van 1890 wordt
uitvoerig gemotiveerd waarom de
hoogleraar Kamerlmgh Onnes aan de
rijksuniversiteit Leiden een "derden
assistent bij de natuurkunde" moet
krijgen. Voor deze "derden assistent"
is een jaarwedde van ƒ 1000
uitgetrokken. Om over HOOP nog
maar te zwijgen.

Vervolgens wordt in het voorlopig
verslag bij die begroting opgemerkt,
dat het de aandacht had getrokken
"dat den laatsten tijd door een
onderwijzer aan een der openbare
lagere scholen in het openbaar
sociaal-democratische gevoelens
waren verkondigd".

Tot slot, voorzitter, rond ik mijn
beschouwing over het jaar 1890 af
met de opmerklng, dat alle kinderen
van zes jaar onderwijs zouden krijgen
in de zin van algemene basisvorming.
Het fundament voor volksontwikke–
ling in de volle breedte was met de
leerplichtwet gelegd.

Voorzitter! Ik ga terug naar 1990.
In de ogen van de CDA-fractie wordt
het onderwijs gekenmerkt door een
aantal zaken, die ook wel aan te
merken zijn als hoofdthemata van
mijn betoog.
1. Een grotere autonomie en
deregulering voor de scholen en
schoolbesturen.
2. Een verdergaande internationalise–
ring. Vergelijk hierbij de discussie
over het vreemde-talenonderwijs en
de gevolgen van Europa 1992 voor
het Nederlandse onderwijs.
3. De behoefte aan rendementsver–
betering, alsmede een betere
afstemming van onderwijs en
arbeidsmarkt.
4. De taak en maatschappelijke
positie van de leraar.
5. Een aantal meer onderwijsinhou–
delijke onderwerpen als de te
verbeteren samenhang tussen het
basis– en het speciaal onderwijs, de
vernieuwing van de eerste fase van
het voortgezet onderwijs alsmede de
inhoud van de tweede fase van het
voortgezet onderwijs.
6. Tot slot, voorzitter, maar zeker niet
op de laatste plaats, het verbeteren
van het financieel beheer van de
onderwijsbegroting.

Het zal u duidelijk zijn, dat het te
ver voert om al deze thema's bij de
begrotingsbehandeling uit en te na te
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bespreken. Ik zal mij samen met
collega Frissen op de hoofdpunten
moeten bepalen. Op het hoger
onderwijs, te weten het wetenschap–
pelijk onderwijs en het hoger
beroepsonderwijs, wil ik thans niet
ingaan. Vooralsnog is hierover tijdens
de UCV over het HOOP op 22 januari
jl. voldoende gezegd.

Over de studiefinanciering wil ik
eveneens kort zijn. De fractie van het
CDA gaat ervan uit, dat de minister in
maart komt met een zogenaamde
oriëntatie– dan wel uitwerkingsnota
studiefmanciering, mede naar
aanleiding van het regeerakkoord. Op
dat moment zullen wij ons diepgaand
over deze niet eenvoudige materie
beraden.

Voorzitter! Ik wil nu overgaan tot
een algemene kenschets van het
onderwijsbeleid in de jaren negentig.
Wanneer wij de genoemde thema's
de revue laten passeren, is het goed
te bedenken dat het onderwijs in
Nederland van een drietal hoofdtaken
uitgaat. Het betreft de persoonlijke
ontploonng van de leerling als
individueel mens, de voorbereiding
op een breed maatschappelijk
functioneren en de voorbereiding op
een beroep dan wel op de arbeids–
markt. Over deze drie hoofdtaken
bestaat consensus in de Nederlandse
samenleving. Veel moeilijker ligt het
bij de discussies over de precieze
onderlinge verhouding tussen deze
drie hoofdtaken. Vergelijk de oude en
in de ogen van sommigen achter–
haalde controverse tussen persoonlij–
ke ontplooiing en de beroepskwalifi–
catie en de manier waarop deze drie
hoofdtaken door en in het Neder–
landse onderwijs worden uitgevoerd.
Ik denk daarbij aan de positie van het
openbaar en bijzonder onderwijs, de
vrijheid van richting en van inrichting,
de schoolgrootte, de scholenstruc–
tuur, de regeldichtheid in het
Nederlandse onderwijs, de positie
van de leraren, de plaats van de
allochtone kinderen, de noodzaak van
volwasseneneducatie en ga zo maar
door.

De afgelopen jaren is in het
Nederlandse onderwijs het besef
gegroeid dat kwaliteit, doelmatig–
heid, globalisering van regelgeving
en de inhoudelijke vernieuwing van
het onderwijs meer aandacht moeten
krijgen. Het onderwijs is dichtgere–
geld, speelt niet goed in op de
maatschappelijke behoeften en is
niet vernieuwingsgezind. Kortom, het
is teruggetrokken in de pedagogische
provincie. Kwaliteitsbevordering,

bevordering van doelmatigheid,
globalisering van regelgeving en
bevordering van inhoudelijke
vernieuwing zullen ook de komende
jaren belangrijke thema's van beleid
zijn. Maar laten wij waken voor
eenzijdigheid. Een school is nu
eenmaal geen bedrijf. Vanuit een
meerzijdige en dus ook pedagogische
benadering van het onderwijs en van
het onderwijsveld blijft een school,
zeker gedurende de leerplichtperio–
de, hoofdzakelijk een pedagogisch
instituut en dus niet zomaar een
technisch-wetenschappelijk gerunde
organisatie die zich marktvnendelijk
moet afstemmen op de behoeften
van klanten die zoeken naar het
meest individueel passende onder–
wijsprodukt. Dit stelde professor
Wielemans tijdens een symposium te
Eindhoven met als thema Europa
1992, uitdaging of bedreiging voor
het onderwijs.

Wat betekenen nu deze woorden
voor het kabinetsbeleid voor de
komende jaren? Bij mijn afzonderlijke
thema's ga ik daar nog nader op in.
Nu geef ik slechts twee voorbeelden,
te beginnen met de school als
pedagogisch-didactische eenheid.
Autonomiebevordering en deregule–
ring alsmede bestuurlijke schaalver–
groting kunnen niet zover gaan dat
de school als pedagogisch didacti–
sche eenheid daarmee verloren gaat.
Het is gernakkelijk gezegd dat een
schoolbestuur voor duizend leerlin–
gen basisonderwijs bekostigd krijgt.
Van veel groter belang is of deze
leerlingen in twintig, tien, vijf of twee
scholen worden ondergebracht. De
school als leerinstituut vergt immers
een bepaalde omvang en daarmee
een bepaald klimaat.

Tot schrik van menig econoom zal
blijken dat in het onderwijs nog
steeds niet alles te ramen, te
begroten, ja te kwantificeren is. Niet
alle maatschappelijke ontwikkelingen
en trendbreuken zijn exact te
voorspellen. Er zijn kinderen die
negen jaar voor de basisschool nodig
hebben, bij voorbeeld omdat hun
gezinssituatie tijdelijk niet helemaal
stabiel was. Nogmaals, een en ander
mag en hoeft niet te betekenen dat
efficiency, kostenbeheersing,
verbetering van het schoolmanage–
ment en globalisering van regelge–
ving niet meer dan tot nu toe in het
Nederlandse onderwijs kunnen
worden ingebouwd.

Ik ga over naar mijn eerste thema,
te weten autonomiebevordering en
deregulering. Over dit thema is de

afgelopen tweeëneenhalf jaar het
nodige gezegd Als belangrijke
bouwstenen liggen thans op thans op
tafel de nota De school op weg naar
2000, het advies bij deze nota van de
Commissie voor de toetsing van de
wetgevingsprojecten, het formatie–
budgetsysteem, in te voeren per 1
januari 1992 en het nog uit te
brengen regeringsstandpunt over het
genoemde advies.

Op dit moment zijn de beleidsvoor–
nemens rond het formatiebudget het
meest concreet. Het regeerakkoord
spreekt van een ordentelijke combi–
natie als het gaat om de invoering
van het formatiebudgetsysteem en
een eventueel nieuw bekostigings–
systeem voortvloeiend uit het advies
van de commissie-Hirsch Ballin.
Bestaat niet het gevaar dat een
akkoord over het formatiebudgetsys–
teem in juni aanstaande gedeeltelijk
op losse schroeven komt te staan
door een nota van de bewindslieden
in september van hetzelfde jaar? Die
nota moet de eventuele invoering van
het lump-sum-bekostigingssysteem
aangeven. Hoe denken de bewinds–
lieden dit probleem op te lossen? De
CDA-fractie geeft er de voorkeur aan,
reeds op voorhand een helder
meerjarenperspectief te schetsen,
opdat schoolbesturen, scholen en
werknemers weten waar zij op de
lange termijn aan toe zijn. Om het
helemaal duidelijk te zeggen: de
CDA-fractie heeft geen behoefte aan
twee operaties, ook al liggen ze in
elkaars verlengde.

De heer Franssen (WD): Ik kan mij
deze benadering voorstellen, maar
welke keuze maakt de heer Van de
Camp? Wil hij direct afstevenen op
de invoering van een bekostigings–
systeem met een volledige lump
sum, zoals in de nota "De school op
weg naar 2000" staat aangegeven,
of moet het bij het formatiebudge–
tsysteem blijven?

De heer Van de Camp (CDA): Deze
vraag is voor mij op dit moment niet
te beantwoorden. Om die reden stel
ik haar ook aan de bewmdslieden.
Wij hebben het regeerakkoord, wij
hebben de regeringsverklaring en wij
hebben de nota van wijziging. Daarin
wordt een aantal opties geschetst.
Het leek mij zinnig — met de
ondertoon die ik net aangaf - aan
de bewindslieden te vragen, daarop
nader in te gaan.

De heer Franssen (VVD): Het geeft
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het gemeen overleg mijns inziens een
meerwaarde als de heer Van de
Camp nu een voorlopig standpunt
inneemt op basis waarvan de dialoog
met de regering kan plaatsvinden.
Dat zou de helderheid dienen.

De heer Van de Camp (CDA): Ik
neem met plezier kennis van de
wensen van de heer Franssen. Ik heb
de lijn van de CDA-fractie voorgedra–
gen en wacht op het antwoord van
de regering. Wellicht kunnen wij in
tweede termijn tot een iets nadere
invulling van het betoog komen.

De heer Franssen (VVD): In tweede
termijn maakt u dus een heldere
keuze.

De heer Van de Camp (CDA): Het
woord "wellicht" is niet voor
meerderlei uitleg vatbaar en zeker
niet in de zin van de opmerking van
de heer Franssen.

De heer Franssen (VVD): Goed, dan
kom ik er in tweede termijn nog even
op terug.

De heer Van de Camp (CDA): Dat
lijkt mij buitengewoon prettig.

Voorzitter! De staatssecretaris
heeft in een brief aan de commissie
de toezegging gedaan, het overleg
over het formatiebudgetsysteem
breed te zullen voeren, dat wil
zeggen mclusief de aspecten die de
bekostigingssystemen betreffen.
Tegen een dergelijk breed overleg
heeft mijn fractie geen bezwaar,
maar wat is de positie van de
Commissie besturenorganisaties
hierbij? Kan ook in deze commissie
breed overleg worden gevoerd? De
consequenties van het invoeren van
een formatiebudgetsysteem met een
daaruit eventueel voortvloeiende
lump-sum-bekostiging zijn voor de
schoolbesturen minstens zo ingrij–
pend.

De invoering van het formatiebud–
getsysteem zal ongetwijfeld gevolgen
hebben voor de manier waarop de
garantie-uren van leraren alsmede de
vervanging bij ziekte worden
gefinancierd. In het kader van dat
laatste punt is in de afgelopen jaren
geëxperimenteerd met een aantal
bedrijfsgezondheidsdiensten. Denkt u
aan Tilburg, Eindhoven en Doetin–
chem. Waarom worden deze
experimenten niet gecontinueerd?
Naar de mening van onze fractie zou
het systeem van bedrijfsgezond–
heidsdiensten passen bij het

formatiebudgetsysteem, terwijl in het
algemeen een betere controle op en
begeleiding van ziekte mogelijk
zouden worden.

Ondertussen heerst er bij de
CDA-fractie de nodige zorg over de
vraag of alle nieuwe beleidsvoorne–
mens — vergelijk de invoering van de
basisvorming, de vorming van
scholengemeenschappen, de
invoering van het formatiebudgetsys–
teem, al of niet gevolgd door
lump-sum-bekostiging, invoering van
een nieuw stelsel voor materiële
bekostiging volgens de zogenaamde
Kolthoff-methodiek — zich in de tijd
wel ordentelijk laten invoeren. Het
kan namelijk niet, dat de scholen de
gehele waslijst per 1 augustus 1992
voor de kiezen krijgen. Wordt het
geen tijd om nu reeds een meerjarig
stappenplan vast te stellen, opdat
een verantwoorde invoering van een
en ander meer zichtbaar wordt?
Tijdens het mondeling overleg over
het begrotingsonderzoek heeft de
minister zogenaamde uitvoerings–
toetsen voor nieuwe wetgeving
toegezegd. Met de ervaringen van de
Londo-automatisering en de
invoering van de studiefinanciering in
het achterhoofd, lijkt dit de CDA–
fractie een prima idee. Maar wat zijn
de consequenties voor de invoerings–
data van bovengenoemde wetge–
vingsprojecten?

Een tweede thema van mijn betoog
betreft het verbeteren van het
financieel beheer van de onderwijs–
begroting. Over dit thema wil ik
thans kort zijn. Immers, donderdag 1
februari is tijdens het begrotingson–
derzoek door de minister gesteld dat
de opgaande lijn in het begrotingsbe–
heer thans aanwezig is. De objectivi–
teit gebiedt overigens te zeggen dat
veel op dit terrein te danken is aan
het vorige kabinet. Ik denk dan met
name aan de beslissingen, genomen
in april 1989, om de onderwijsbegro–
ting gedurende een reeks van jaren
extra exogeen te verhogen. Deze
beslissingen hebben toen en nu veel
kou uit de lucht genomen. Toch moet
men de dag niet prijzen voordat de
avond gevallen is. De vinger aan de
pols is hier een te minimale benade–
ring. De CDA-fractie gaat ervan uit
dat deze minister met zijn voorliefde
voor de kwantitatieve analyse de
onderwijsbegroting nauwlettend
bewaakt. De februaribrief en de
Voorjaarsnota zijn de momenten om
te zien hoe de zaken ervoor staan.
Het is voor het maatschappelijk
aanzien van het Nederlandse

onderwijs van groot belang dat
overschrijdingen in de uitgaven tot
een minimum worden teruggebracht.

In het regeerakkoord zijn de regels
met betrekking tot de budgetdiscipli–
ne en het advies van de Centraal–
economische commissie opnieuw
bevestigd. Zijn er reeds nadere
afspraken gemaakt tussen de
minister van Financiën en het
ministerie van Onderwijs en Weten–
schappen over de uitwerking van
deze regels voor de komende
begrotingsjaren? Al met al kan de
samenleving de onderwijsbegroting
immers niet eenzijdig laten opdraaien
voor allerlei maatschappelijke
problemen. Denk aan de langere
onderwijsparticipatie door de
Nederlandse jeugd en aan de opvang
van de kinderen uit allochtone
bevolkingsgroepen.

Een derde thema in mijn betoog
betreft de verdergaande internatio–
nalisering van het Nederlandse
onderwijs. Het wordt tijd dat wij ons
in dit parlement diepgaand beraden
over de taak en plaats van het
Nederlandse onderwijs in een
toenemend internationaal perspec–
tief. Er liggen reeds geruime tijd een
aantal notities over het Nederlandse
onderwijs en Europa op tafel. En nog
onlangs heeft de minister een
voorstel gedaan om te komen tot
platforms voor Europese uitwisseling
op het gebied van het basis– en het
voortgezet onderwijs. Op het terrein
van het hoger onderwijs blijft de
aandacht voor Nederlandse partici–
patie in de Europese programma's
een absolute must. Daarnaast is
dezer dagen op verschillende fronten
de discussie over het vreemde-tale–
nonderwijs opnieuw gestart. Het
lopende begrotingsjaar zullen
hierovertoch een aantal conclusies
moeten worden getrokken.

Zonder nu al te omvangrijke
beschouwingen te willen houden
over de internationalisering van het
Nederlandse onderwijs, moet het
duidelijk zijn dat de CDA-fractie kiest
voor de zogenaamde inbouwvariant.
De culturele basis voor Nederland in
een eenwordend Europa is gebaat bij
een duidelijke voortzetting van het
eigen onderwijssysteem, aangevuld
met de nodige internationale
aspecten. Een Europees onderwijs–
systeem in Nederland, met aandacht
voor Nederlandse culturele aspecten,
lijkt de CDA-fractie een verkeerde
weg.

De heer Franssen (VVD): Ik kijk een
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beetje op van deze mededeling over
het inbouwsysteem. Is in of buiten
deze Kamer enige discussie gevoerd
die u het vermoeden geeft dat het
een andere richting uitgaat?

De heer van de Camp (CDA): Ik wil
niet verhelen dat met name buiten de
Kamer, ook door mensen die hier
thans aanwezig zijn, in het verleden
discussies zijn gevoerd die een
andere kant op zouden kunnen gaan.

De heer Franssen (VVD): Voordat ik
nu word verpletterd door een
mededelmg van u, zou ik graag willen
weten of u dit kunt concretiseren.

De heer Van de Camp (CDA): Dat
zou te veel tijd vergen.

De heer Franssen (VVD): Wie heeft
er dan iets buiten deze Kamer
gezegd, die hier is, waarvan wij niet
weten?

De heer Van de Camp (CDA): Ik
meen mij te herinneren, maar ik moet
voorzichtig zijn, dat er een aantal
wetenschappers in Nederland waren
en zijn die verdergaande ideeën
hebben over de manier waarop het
Nederlandse onderwijs geïnternatio–
naliseerd zou moeten worden dan
onze fractie op dit moment wenselijk
acht.

De heer Franssen (VVD): Heeft u
het over de minister, toen hij nog
professor was? Ja, dus. Zeg toch
gewoon "ja".

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik zal bij mijn tweede
termijn...

De heer Franssen (VVD): De naam
uit de hoed toveren! Dan moeten wij
een derde termijn hebben, want ik
zou dan best eens willen weten of de
minister zijn professorale opvattingen
nog in ministeriële sfeer wil uiteen–
zetten. Dat is heel spannend.

De heer Van de Camp (CDA): Ik wil
collega Franssen op alle punten
tegemoet komen, maar ik kan niet uit
de bibliografie van de minister
citeren als ik haar niet bij de hand
heb. Ik moet dat even nakijken, maar
wellicht kan ik collega Franssen
daarover in tweede termijn wat meer
helderheid geven.

De heer Franssen (VVD): Ik begrijp

dat hij wel iets heeft gezegd, maar
dat u hem graag juist wilt citeren.

De heer Van de Camp (CDA): Zeker.
De ervaringen van de spreker voor
mij geven daartoe alle aanleiding.

De heer Franssen (VVD): Daar heb
ik absoluut geen last van.

De heer Van de Camp (CDA) Dat u
er geen last van heeft, wil nog niet
zeggen dat het niet zo is.

In het licht van de voortschrijdende
internationalisering heb ik thans twee
meer specifieke vragen. In het najaar
van 1989 is deze Kamer regelmatig
aangesproken over de subsidie aan
de United World Colleges. Om
begrotingstechnische redenen schijnt
de subsidiëring van deze colleges
voor 1990 niet gecontinueerd te
kunnen worden. Kan de minister
aangeven wat zijn motivering is om
deze subsidieverlening te staken?

Binnen een eenwordend Europa is
een krachtige Nederlandse Taalunie
van wezenlijk belang. De Nederland–
se taal zal immers als een belangrijk
cultureel erfgoed in Europa worden
ingebracht. Derhalve heeft mijn
fractie, samen met de fractie van de
Partij van de Arbeid, een amende–
ment ingediend ter waarde van
f 100.000 om de Taalunie optimaal
te kunnen laten functioneren.

Het volgende thema is de afstem–
ming van onderwijs en arbeidsmarkt.
Dit thema mag zich terecht in een
warme belangstelling verheugen. Het
is een uitstekende zaak dat het
onderwijs dit maatschappelijke doel
op vele fronten dient. In het jaar
1990 zal de arbeidsvoorzieningsor–
ganisatie meer en meer gestalte
gaan krijgen. De minister van
Onderwijs en Wetenschappen is
daarbij zeer betrokken. Hoe staat het
op dit moment met de uitvoering van
de motie-Van de Camp/Leijnse,
ingediend bij de behandeling van de
arbeidsvoorzieningswet? Heeft de
minister zicht op lokale initiatieven
om tot zogenaamd regionaal
educatief overleg te komen? Wordt
dat door hem gestimuleerd, dan wel
gecoördineerd? Wat vindt hij van de
Amsterdamse aanpak? Ons bereiken
voorts berichten over een voortgaan–
de groei van de centra voor vakoplei–
ding, waarbij de minister van
Onderwijs en Wetenschappen niet
betrokken is. Leidt dit niet tot
kapitaalvernietiging? Er staat immers
nu al een aantal LTS'en met dezelfde
apparatuur leeg en een aantal andere

LTS'en wordt onderbenut. Bij de
behandeling van de Wet op het
cursorisch beroepsonderwijs en de
Invoeringswet kaderwet volwassenen–
educatie komen wij hier zeker ook
op terug. De minister van Onderwijs
en Wetenschappen moet echter wel
nadrukkelijk zijn positie bepalen.

Voorzitter! Éen volgend punt onder
het kopje Onderwijs en arbeidsmarkt
betreft de rendementsverbetering in
het voortgezet onderwijs. Veel
leerlingen verlaten het voortgezet
onderwijs zonder diploma en vaak
nadat verschillende onderwijssoorten
in een afdalende lijn zijn doorlopen.
Thans maakt ongeveer 30% van alle
leerlingen in het voortgezet onderwijs
het oorspronkelijk gekozen schoolty–
pe niet af en vervolgt derhalve de
opleiding in een lager schooltype.
Volgens CBS-prognoses zal dat bij
ongewijzigd beleid in het jaar 2000
zijn opgelopen tot 35%. Dit is een
verspilling van menselijk kapitaal
alsmede van financiële middelen. Zijn
de bewindslieden bereid, de
rendementsproblematiek meer dan
tot nu toe het geval is bij de diverse
beleidsonderdelen te betrekken? Het
is in de ogen van onze fractie wellicht
beter om nu geen aparte nota te
vragen. Rendementsvraagstukken
behoren tot integraal onderwijsbe–
leid. Ter verbetering van het rende–
ment zijn er diverse modaliteiten. Wij
denken daarbij aan een leerlingen–
volgsysteem, een meer intensieve
inschakeling van de decanen en een
goed doordacht en passend module–
systeem.

Meer in z'n algemeenheid lijkt het
de CDA-fractie wenselijk, apart
aandacht te besteden aan de positie
van de decanen in het Nederlands
voortgezet onderwijs. Zouden zij bij
voorbeeld ook een thema kunnen
vormen bij de besprekingen rond de
convenanten met de vakorganisaties?

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik
begrijp dat de heer Van de Camp op
een ander thema overstapt en wil
daarom graag een vraag stellen. Hij
plaatst het voortgezet onderwijs
onder het kopje "Onderwijs en
arbeidsmarkt" en heeft het dan over
uitval en rendementsproblematiek.
Op zichzelf ben ik het ermee eens
dat wij ons daarover zorgen moeten
maken en antwoord moeten hebben
op de vraag, hoe wij daarmee
moeten omgaan en er paal en perk
aan kunnen stellen. Ik hoop zeer, dat
ook het CDA van mening is, dat
voortgezet onderwijs meer is dan
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Mevrouw Netelenbos (PvdA) interrumpeert de heer Van de Camp (CDA)

alleen maar voorbereiden op de
arbeidsmarkten.

De heer Van de Camp (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Ik ben het
geheel met de interruptie van mijn
collega eens. Ik heb in de inleiding
van mijn betoog nog een keer
gewezen op de drie doelstellingen,
die onderwijs moet nastreven. Ik zal
nu ook de andere zijde van het
voortgezet onderwijs trachten te
belichten.

Ik kom nu tot het voortgezet
onderwijs in het regeerakkoord
1990-1994. Er zijn twee duidelijke
probleemvelden, de eerste fase en
de tweede fase voortgezet onderwijs.
In de eerste fase gaat het om een
verantwoorde invoering van de
basisvorming in de komende jaren,
echter binnen de huidige scholen–
structuur met veel ontwikkelingsmo–
gelijkheden voor de individuele
scholen. Daarbij vragen nu reeds drie
thema's de aandacht: welke vakken,
de positie van het voorbereidend
beroepsonderwijs en een verant–
woord spreidings– en nevenvestigin–
genbeleid.

Wat de vakken betreft, is er een
toenemende druk te bespeuren ten
aanzien van de verplichte derde
moderne vreemde taal in de basis–
vorming alsmede voor de natuur– en
milieu-educatie. De CDA-fractie staat
op zich positief ten opzichte van drie
moderne vreemde talen. Een

verplichting over de gehele breedte
zou echter wel eens een brug te ver
kunnen zijn, met name voor de
LBO-leerling. Er zal ook ruimte
moeten komen voor natuur– en
milieu-educatie. Biedt de clustering
van vakken met leergebieden, zie de
suggestie uit het regeerakkoord, hier
wellicht uitkomst? Mogelijk kan er
dan ook meer aandacht zijn voor
aspecten van het vak verzorging.

In de ogen van velen heeft het
lager beroepsonderwijs reeds
afgedaan of bestaat de sluimerende
neiging, deze onderwijssoort te
beëindigen. De CDA-fractie wil zich
hier met kracht tegen verzetten. Ook
uit de oprichting onlangs van de
Federatie samenwerkingsverband
lager beroepsonderwijs mag worden
afgeleid, dat het LBO in Nederland
op veel maatschappelijk support mag
rekenen. De bewindslieden worden
opgeroepen met voorrang het
wetsontwerp inzake het voorberei–
dend beroepsonderwijs — de nieuwe
naam van het LBO - in de Kamer te
verdedigen. Afstemming op de
invoering van de basisvorming zal,
wat de fractie van het CDA betreft,
worden gegarandeerd.

De komende invoering van de
basisvorming zal zeker ook gevolgen
hebben voor het scholenbestand in
Nederland. Dit is een uitvloeisel van
het regeerakkoord. Ik wil hierbij een
aantal kanttekeningen maken. Het
stimuleren van vorming van brede

scholengemeenschappen vinden wij
een uitstekende zaak, maar het is
niet verplichtend. Bereikbaarheid
eerste fase voorbereidend onderwijs
in minder dichtbevolkte gebieden is
een zorgpunt. Samenwerking en het
samengaan van scholen en bereik–
baarheid per denominatie zijn uit
spreidingsoogpunt een absolute
voorwaarde.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom aan
een afronding. Wat de tweede fase
voortgezet onderwijs betreft, merk ik
op dat door persberichten en
berichten in de pers bij velen de
indruk is ontstaan, dat de vakkenpak–
ketmaatregel — wiskunde verplicht
en een tweede moderne vreemde
taal — van de baan zou zijn. Dat kan,
wat de fractie van het CDA betreft,
absoluut niet het geval zijn. Ik doe
dan ook de oproep aan de bewinds–
lieden om voort te maken. Pak de
zaak niet te breed aan en haal niet
alles overhoop. Wij wachten met
belangstelling de voorstellen van de
staatssecretaris af. Toetssteen voor
onze fractie is daarbij: op welke wijze
wordt bevorderd, dat nog meer
leerlingen wiskunde in het pakket
opnemen? Blijft de omnivalentie van
het VWO-diploma overeind? De
fractie van het CDA gaat ervan uit,
dat de voorstellen nog dit kalender–
jaar worden gepresenteerd.

De heer Franssen (VVD): Legt de
fractie van het CDA zich neer bij het
besluit van het kabinet inzake
verplicht wiskunde en een tweede
moderne vreemde taal?

De heer Van de Camp (CDA): Ik
neem aan, dat collega Franssen de
zeer afgewogen brief van de
staatssecretaris heeft gelezen.
Daarin staat, dat op een aantal
punten nader overleg en studie
noodzakelijk zijn. Ik neem aan, dat de
fractie van het CDA haar definitief
oordeel over een eventueel te
veranderen beleidslijn dan zal geven.

De heer Franssen (VVD): U
suggereert nu — los van het feit, dat
er in die brief vele zaken bij gehaald
worden — dat het besluit van het
vorige kabinet niet zorgvuldig
overwogen is.

De heer Van de Camp (CDA):
Collega Franssen doet zich thans
meer onrecht aan dan noodzakelijk is.
Laten wij elkaar recht in de ogen
kijken. De vakkenpakketmaatregel
van mevrouw Ginjaar werd door de
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fractie van het CDA gedragen. De
fractie van het CDA — en ook die van
de VVD - heeft zich later in het
overleg ervan laten overtuigen, dat
het zonder geld niet kan.

De heer Franssen (VVD): Dat klopt.
Daarom hebben wij daarvoor in onze
financiële plannen ruimte gecreëerd.

De heer Van de Camp (CDA): In
tweede instantie.

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Neen, voor de verkiezingen al.

De heer Franssen (VVD): De
voormalige staatssecretaris heeft een
zeer prudente weg bewandeld. Toen
zij het rapport kreeg van de commis–
sie die was ingesteld om een nader
oordeel te vellen over de vraag, of
invoering van de vakkenpakketmaat–
regel al dan niet budgettair neutraal
zou kunnen plaatsvinden, heeft zij
geen beslissing genomen, hangende
de formatie. Wij hadden besloten om
gelden te reserveren voor invoering
van die maatregel. Dat is uiteindelijk
niet gebeurd. Maakt de fractie van
het CDA zich nu nog sterk voor
invoering van die vakkenpakketmaat–
regel?

De heer Van de Camp (CDA) Ik
herinner eraan, dat ook collega
Franssen de brief van de heer
Wallage heeft kunnen lezen.

De heer Franssen (VVD): Ik vraag
niet naar die brief, maar naar het
standpunt van de fractie van het CDA
tegen de achtergrond van het
standpunt, dat eerder is ingenomen.

De heer Van de Camp (CDA): Laat
ik het helder zeggen. De fractie van
het CDA heeft het oordeel opge–
schort tot nader beraad over de brief
en de voorstellen naar aanleiding van
die brief.

De heer Franssen (VVD): Wat is er
dan anders dan toen behoudens de
centen?

De heer Van de Camp (CDA): De
centen vormen een cruciaal punt.

De heer Franssen (VVD): U hebt de
keuze dus niet willen maken om
daarvoor middelen te reserveren?

De heer Van de Camp (CDA): Uit de
besprekingen over het regeerakkoord
hebt u dat kunnen afleiden.

Voorzitter! Met ingang van 1
augustus a.s. zal het vak maatschap–
pijleer de status van regulier
examenvak krijgen. Nu is het de
CDA-fractie bekend dat het Landelijk
verband van gereformeerde school–
verenigingen in Nederland reeds
geruime tijd experimenteert met een
op onderdelen aangepast examen–
programma. Is de staatssecretaris op
de hoogte van dit experiment en is hij
bereid, het reeds gestarte overleg
met het LVGS op constructieve wijze
af te ronden?

Mijnheer de voorzitter! Tot slot nog
twee kleine faits divers. Het CITO
heeft ons de afgelopen weken
ingelicht over een vermeende
bezuiniging op zijn begroting.
Inmiddels is uit navraag door
medewerkers van onze fracties
gebleken dat het hierbij om een
misverstaat gaat, een misverstand
dat ook bij het departement bekend
zou zijn. Is de staatssecretaris bereid,
dit misverstand uit de weg te ruimen?

Op de valreep, afgelopen weekein–
de, heeft ons een tweede nota van
wijziging op deze begroting bereikt
inzake de 10 mln. voor innovatie in
het middelbaar beroepsonderwijs. De
diverse voorgestelde bedragen ter
dekking van die 10 mln. zijn in onze
fractie zeker niet onomstreden. Ik
denk aan de gelden voor de basisvor–
ming en de voorgestelde korting op
het budget van de landelijke pedago–
gische centra. Wij zien hierbij zelfs
een relatie met het regeerakkoord.
Mede gezien het korte tijdsbestek
stelt mijn fractie voor, akkoord te
gaan met de dekking voor 1990 en
ons op korte termijn te beraden over
de dekking voor de jaren na 1990.
Kunnen de bewindslieden instemmen
met deze benadering en derhalve de
aanpassing van de diverse meerja–
renramingen voorlopig achterwege
laten?

De heer Franssen (VVD): Mag ik
weten wat de opmerking van collega
Van de Camp voor implicaties heeft,
gegeven de ook van zijn kant kenbaar
gemaakte opvatting in het SVM-de–
bat, dat het zwaartepunt van de
vernieuwing in de scholen moet
liggen?

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik geloof niet dat de heer
Franssen mij correct citeert.

De heer Franssen (VVD): Het was
geen citaat, maar een weergave van

de teneur van wat u hebt gezegd
daarover.

De heer Van de Camp (CDA): Het
lijkt mij voor de helderheid beter, dat
ik zelf weergeef wat ik heb gezegd Ik
heb gezegd dat er bij de CDA-fractie
geen bezwaren zijn tegen innovatie–
budgetten. Dat is wat anders dan wat
de heer Franssen stelde, namelijk dat
het zwaartepunt van de vernieuwing
bij de scholen moet liggen. Ik mag
eraan herinneren dat ik in het
plenaire debat heb gezegd, dat ik mij
zorgen maak over de resultaten van
die vernieuwing op schoolniveau en
over het brengen ervan op landelijk
niveau.

Wat het antwoord op de vraag van
de heer Franssen betreft: voor 1990
heeft dit in ieder geval geen implica–
ties.

De heer Franssen (VVD): Ik ben het
met collega Van de Camp eens, dat
wij voor verbrokkeling moeten waken
en dat een landelijke overdraagbaar–
heid in het geding moet zijn. Het valt
mij echter op dat op het moment, dat
er een nota van wijziging komt die
iets bij de scholen neerlegt ten koste
van bij voorbeeld de LPC's, er niet
een beetje ruimhartigheid is op om
dit punt te middelen en weer direct
die aspecten genoemd worden om
ertegen te zijn. Ik vind dit blijk geven
van weinig vernieuwingsdrang, die er
toch zou moeten zijn.

De heer Van de Camp (CDA):
Voorzitter! Ik kan niet anders doen
dan kennis nemen van de opvatting
van de heer Franssen hieromtrent. Ik
wil mijn collega Frissen vragen, de
inbreng van de CDA-fractie voort te
zetten.

D

De heer Frissen (CDA): Mijnheer de
voorzitter! De CDA-fractie stelt vast
dat de bewindslieden energiek,
monter en met veel optimisme aan
de slag zijn gegaan. In een "kick and
rush"-tempo werden velen in het
onderwijsveld uitgedaagd, mee te
denken over de ongetwijfeld grote
problemen waarmee ook zij worden
geconfronteerd, werkend aan de
verbetering van de kwaliteit en het
imago van het Nederlandse onder–
wijs. Het regeerakkoord van het
kabinet-Lubbers III maakte het
mogelijk dat 500 mln. extra beschik–
baar kwam voor het onderwijs. Dat
was eveneens een van de belangrijk–
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ste doelstellingen van het CDA-ver–
kiezingsprogramma. De startbrief van
het kabinet maakte het niet mogelijk,
de veel bekritiseerde vierjarigen–
maatregel onmiddellijk ongedaan te
maken en de maatregel van de kleine
scholen uit te stellen. Afzonderlijke
dekking daarvoor vonden de
bewindslieden voor het jaar 1990,
vastgelegd in de nota van wijziging.
Daarin gnjpen de bewindslieden de
kans, het beleid van de vorige
regering enigszins bij te kleuren. Aan
een aantal andere voorstellen wordt
hard gewerkt. Ongetwijfeld zullen
ook deze voorstellen leiden tot
beleidsherschikkingen.

Voorzitter! Op het eerste gezicht
maken de bewindslieden dus een
uitstekende start. Er wordt gezocht
naar creatieve oplossingen die èn
onderwijskundig èn bestuurlijk op
brede steun kunnen bogen. Na de
start komt het echter aan op het
uithoudingsvermogen. Het ritme van
het zoeken naar creatieve oplossin–
gen zal op peil moeten blijven om
niet gedwongen te worden, terug te
vallen op de bekende financiële
taakstellingen. Ik wijs daarbij vooral
op de regels van de budgetdiscipline,
die ook in de komende kabinetsperio–
de gehandhaafd blijven. Deze
bewindslieden hebben moed en
vertrouwen nodig om kennelijk
oplopende kosten op diverse
begrotingsonderdelen het hoofd te
bieden. Ik wijs daarbij op de ontwik–
keling van de verdichting van het
aantal scholen, de verdunning van
het aantal leerlingen per school, de
vergrijzing van het daardoor duurder
wordende lerarenbestand en het
langere verblijf van leerlingen en
studenten in een duurdere onderwijs–
categorie.

Voorzitter! Desondanks is deze
levendige start meegenomen. Een
zeker zelfbewustzijn doet het
onderwijs goed, maar het komt veel
meer aan op de lange termijn. Met de
mogelijke nieuwe overschrijdingen en
het vinden van een structurele
dekking voor deze en andere, mede
uit het regeerakkoord voortvloeiende,
beleidsvoornemens, zal het vervolg
van de af te leggen route veel extra
energie kosten. Vaak zal die route
eenzaam zijn, vaak zonder ovaties
van het publiek langs de kant. Ik
wens beide bewindslieden bij het
afleggen van die route veel wijsheid
toe.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom te
spreken over een aantal specifieke
maatregelen. Voordat ik daarmee

begin, verzoek ik de bewindslieden
met klem om haast te maken met de
evaluatie van de Wet op het basison–
derwijs. Bijna een jaar geleden was er
reeds sprake van, dat de evaluatie in
de Tweede Kamer besproken zou
kunnen worden. Nu moeten wij weer
wachten op de gewaardeerde
adviezen van de Onderwijsraad,
terwijl zowel ambtelijk als bestuurlijk
kennelijk al wordt vooruitgelopen op
enkele conclusies van het rapport.

De CDA-fractie is uiteraard
ingenomen met het ongedaan maken
van de vierjarigenmaatregel met
ingang van 1 augustus 1990. Deze
maatregel heeft in het gehele
onderwijsveld veel stof doen
opwaaien. Dat was vooral vanwege
onderwijskundige redenen, omdat de
opvang van kleuters op de basis–
school als een belangrijke onderwijs–
kundige taak werd en wordt gezien.
Het lag, gezien de verkiezingspro–
gramma's van de samenstellende
delen van de nieuwe coalitie, voor de
hand dat de bewindslieden tot dit
voorstel kwamen. Maar leidt het
ongedaan maken van die vierjarigen–
maatregel nu ook weer tot de
situatie, dat de vierjarigen kleuters
weer als vanouds naar school kunnen
en weer als volledige leerlingen van
de basisschool meetellen? Een
ontkennend antwoord moet hierop
volgen. De staatssecretaris is immers
van oordeel, dat er geen expliciete
voorschriften moeten worden
gegeven over de inzet van de
teruggekregen formatie die op dit
moment beschikbaar komt. De
scholen zouden hierdoor meer ruimte
krijgen in verband met de accentue–
ring van de zorgbreedte.

De CDA-fractie heeft ten aanzien
van deze vrijheid voor scholen haar
twijfels. Weliswaar verzet de wet zich
niet tegen een beperktere onderwijs–
tijd voor vierjarigen, maar is deze
aanpak in overeenstemming met de
achtergrond van het ongedaan
maken van deze, om onderwijskundi–
ge redenen, fel bekritiseerde
maatregel? Het wetsvoorstel met
betrekking tot de intrekking van de
vierjarigenmaatregel zullen wij op dit
punt zeer kritisch bezien. Wij doen
dat overigens met alle waardering
voor het streven dat gericht is op
autonomievergroting en accentuering
van de zorgverbreding.

Mijnheer de voorzitter! Bij het
intrekken van de vierjarigenmaatregel
doet zich een aantal effecten voor.
Scholen zullen per 1 augustus 1990
de opvang van kleuters weer gaan

intensiveren. Althans, daar ga ik van
uit. De bewindslieden bieden de
mogelijkheid - ik zei het al — om de
nieuwe formatieruimte naar eigen
inzicht te gebruiken. Hoe is dit te
rijmen met de onderwijskundige
kritiek van enkele jaren geleden?
Voor de toekenning van formatie–
plaatsen moeten grotere stappen in
de formatietabel worden genomen,
waardoor de meeste basisscholen er
niet op achteruitgaan. Een groep van
ongeveer 90 van de ruim 8400
scholen gaat er echter wel op
achteruit, ondanks de afschaffing van
de maatregel. De CDA-fractie heeft
hiertegen overwegende bezwaren en
zij is van mening dat hierbij op z'n
minst maatregelen tot bescherming
tegen ontslag noodzakelijk zijn. Ik ga
ervan uit dat de staatssecretaris aan
deze wens tegemoet wil komen.

Kennelijk wordt er aanvullende
formatieruimte weggenomen bij
groeischolen, ter dekking van het
ongedaan maken van de vierjarigen–
maatregel. Ook hiertegen heeft de
CDA-fractie bezwaren. Een nadere
argumentatie van de bewindslieden
stellen wij dan ook op prijs. Er rijzen
eveneens problemen omdat die
dekking een voorlopig karakter heeft.
De CDA-fractie interesseert het
antwoord op de vraag, wat er precies
zal worden gedaan met de middelen
die in volgende jaren met de
stappenmaatregel zullen worden
vrijgemaakt. Om hierop al een
voorschot te nemen zou ik de
uitdrukkelijke wens willen uitspreken
dat deze middelen beschikbaar
blijven voor formatieve doeleinden in
het basisonderwijs. Mijn fractie
overweegt, in tweede termijn op dit
punt een motie in te dienen.

Mijnheer de voorzitter! De
CDA-fractie zou opnieuw aandacht
willen vragen voor de problematiek
van de schoolleiders in het basison–
derwijs. Schoolleiders hebben vaak
het gevoel, te kort te schieten bij de
uitoefening van hun taak. Vele elkaar
opvolgende cryptisch geformuleerde
circulaires en de voortdurend
zwellende informatiestroom zorgen
voor een opeenstapeling van nieuw
werk voor schoolleiders van een
doorsnee basisschool met beperkte
faciliteiten. Als intermediair tussen
bevoegd gezag enerzijds en perso–
neel, ouders en leerlingen anderzijds
worden schoolleiders te veel en te
vaak geconfronteerd met een
verwachtingspatroon waaraan zij om
verschillende redenen niet kunnen
voldoen. De CDA-fractie vraagt
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erkenning voor de eigenstandigheid
van die schoolleider. Uit vele al
eerder verschenen rapporten blijkt
tevens dat er vaak sprake is van een
piekbelasting. Gelet op de budgettai–
re kaders stel ik voor, een mogelijk–
heid te creëren om op jaarbasis een
aantal uren vervanging te vergoeden,
opdat de schoolleiding op een door
haar te kiezen moment ontlast kan
worden van de lesgevende taak. De
CDA-fractie zou gaarne van de
bewindslieden vernemen, of dit
onderwerp substantieel deel
uitmaaktvan de besprekingen over
een te sluiten convenant.

Voorzitter! Manifeste kritiek in de
Kamer in 1989 heeft geleid tot
voorstellen van de bewindslieden om
10 mln. minder te bezuinigen op de
materiële kosten in het basisonder–
wijs. Waardering voor deze beleids–
wijziging en voor deze bewindslie–
den. De CDA-fractie had reeds in een
eerder stadium stelling genomen
tegen de opeenstapeling van
bezuinigingen in de steer van de
materiële bekostiging in het primaire
onderwijs. Daarmee wordt het
principe van de objectieve normering
in het bekostigingsstelsel onderuitge–
haald. Ook voor 1990 worden
desondanks nog bezuinigingen
doorgevoerd. Ontstaat er niet hoe
langer hoe meer een discrepantie
tussen de geobjectiveerde normen
voor bekostiging en het reële
uitgavenniveau van de school? Wordt
het planmatige karakter van het
Londo-systeem daardoor niet onder
druk gezet? Gaarne verzoek ik de
staatssecretaris om bij de komende
evaluatie van de Wet op het basison–
derwijs aandacht te besteden aan de
vraag of en, zo ja, in hoeverre het
kostendekkende Londo-systeem in
de praktijk bij vele scholen structure–
le tekorten veroorzaakt. Wat is de
stand van zaken bij het onderzoek
inzake achterstallig onderhoud? En
hoe staat het met de gemeentelijke
tekorten?

Voorzitter! Op dit moment is niet
geheel duidelijk, of de algemene
maatregel van bestuur gelijke
behandeling en instandhouding
basisscholen doorgang zal vinden.
Daarom dring ik erop aan dat de
staatssecretaris de gewenste brede
discussie over het instandhoudings–
beleid en de kleine scholen niet van
invloed laat zijn op gelijke behande–
ling en instandhouding van basis–
scholen.

Ik kom thans bij het onderwijsvoor–
rangsbeleid. Het wetsvoorstel inzake

het onderwijsvoorrangsbeleid is door
de bewindslieden teruggetrokken. De
CDA-fractie zou op dit punt gaarne
enige openheid van zaken willen
hebben. Welke zijn de contouren van
het nieuwe beleid dat deze bewinds–
lieden ontwikkelen? Dit te meer
omdat hier — hoe kan het anders? -
de sociale vernieuwing om de hoek
komt kijken. De CDA-fractie ziet in dit
kader de scholen als de actoren van
de sociale vernieuwing. Als er wordt
gestuurd met de inzet van additione–
le formatie, die via de leerlingweging
naar scholen komt, dan moet een
schoolbestuur daarop in eerste
instantie worden aangesproken en
niet de gemeente. Het minderheden–
beleid vraagt om andere maatregelen
dan alleen het traditionele onderwijs–
voorrangswerk. In dit kader wordt in
het rapport Allochtonenbeleid van de
WRR nadrukkelijk gewezen op een
goede opvang van allochtone
leerlingen in het onderwijs. Er is
sprake van een onrustbarende
stijging van het aantal allochtone
drop-outs en een grote toestroom
naar het speciaal onderwijs voor
allochtone kinderen. Wellicht kunnen
de bewindslieden ten aanzien van dit
punt duidelijker aangeven welke
richting zij uit willen.

De laatste maanden heeft de
CDA-fractie met veel zorg kennis
genomen van lerarentekorten die
komende jaren te verwachten zijn.
Schoolbesturen worden kennelijk nu
al geconfronteerd met die tekorten,
vooral bij vervanging van zieke
leerkrachten. Van vele kanten wordt
gewaarschuwd voor de onrustbaren–
de vormen die deze tekorten na 1993
gaan aannemen, zowel in het
openbaar als in het bijzonder
onderwijs. De bewindslieden zijn
voornemens samenhangende
pakketten van maatregelen op te
stellen, in overleg met het onderwijs–
veld. Gaarne ook daarover wat meer
duidelijkheid.

Voorzitter, het is bevreemdend te
moeten constateren dat beleidsmaat–
regelen van vorige jaren tot voor kort
de groei van de voorziene tekorten
blijkbaar hebben versterkt. Ik wijs
daarbij op de zogenaamde DOP-re–
geling. De vraag dient beantwoord te
worden of het imago van het
leraarschap die tekorten in de hand
werkt. In de samenleving wordt vrij
negatief geoordeeld over onderwijs
en leerkrachten. Dit beeld kan de
motivatie van middelbare scholieren
versterken om juist niet te kiezen
voor opleidingen tot docent in het

basis– en voortgezet onderwijs. De
CDA-fractie vindt het te goedkoop
dat door de onderwijsorganisaties
gesteld wordt, dat de minder goede
inkomenspositle alleen de oorzaak is
geweest dat de status van het
leraarschap zo laag is en daardoor
lerarentekorten toenemen. Ook in de
samenleving wordt daarover
wisselend gedacht. De problemen
die bij onze fractie via het onderwijs–
veld op tafel worden gelegd, zijn de
volgende en wellicht illustratief voor
het te voeren convenantenoverleg. Ik
citeer onder andere uit een onlangs
uitgegeven brochure van de stichting
Maatschappij en onderneming. Het
aanvangssalaris is laag en er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen
goede en slechte studenten. Inzet
wordt niet beloond. Het LIFO-sys–
teem versterkt de omstandigheid dat
oudere leerkrachten te lang in het
onderwijs actief moeten blijven en
dat jongere leerkrachten vanwege de
onzekerheid eerder geneigd zijn om
een andere baan te zoeken. De
werking van dit systeem, in samen–
hang met de voortschrijdende
verdunning van het aantal leerlingen
per school, veroorzaakt daarnaast
een grote immobiliteit. Aldus het
SMO. Een punt dat ook door de heer
Franssen is genoemd, betreft de
extra korting op de onderwijssalaris–
sen in het veld, de zogenaamde
WllSO-korting, die in het veld, maar
ook door de SMO als zeer onbillijk
wordt ervaren.

De onaantrekkelijkheid van het
leraarschap is voor een deel ook het
gevolg van veranderingen in de
thuiscirkels van kinderen, waar de
duidelijke structuren van weleer
lossere vormen aannemen. In de
structuurbehoefte van kinderen
wordt daardoor van nature te weinig
voorzien, waardoor de problemen die
hieruit volgen automatisch worden
doorgeschoven naar de scholen. Ik
stel vast dat de regering wil probe–
ren, problemen in samenhang aan te
pakken. Daarbij moet de kwaliteitvan
het leraarschap centraal staan.
Tegelijkertijd moet worden vastge–
steld dat ook deze bewindslieden
vasthouden aan de budgettaire
kaders. Gaarne een nadere reactie
van de bewindslieden.

Voorzitter! Reeds op korte termijn
zullen maatregelen zichtbaar moeten
zijn om de lerarentekorten op te
vangen. Daarbij kan worden gedacht
aan een algemene vrijstelling voor
het vervullen van de militaire
dienstplicht en het activeren van
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vrouwelijke leerkrachten die niet
meer in het onderwijs actief zijn.
Deze aspecten zullen ongetwijfeld in
het akkoord aan de orde moeten
komen. De CDA-fractie zou gaarne
van de bewindslieden een nadere
reactie krijgen. Voor het afsluiten van
een akkoord zijn namelijk meerdere
partijen nodig. Welke situatie
ontstaat er als er geen akkoord tot
stand komt? Een prangende vraag
van de CDA-fractie is wat de positie
van de Kamer is na en rondom het
tot stand komen van een akkoord. De
CDA-fractie vindt dat het wenselijk is
dat de Tweede Kamer enige richting–
gevende invloed kan uitoefenen,
alvorens de koers met het onderwijs–
veld wordt uitgezet.

Voorzitter! Niet uit de nota van
wijziging, maar uit de beantwoording
van schriftelijke vragen kan worden
opgemaakt wat de bewindslieden
voornemens zijn te doen met het
speciaal onderwijs. De turbulentie in
de politiek ten aanzien van het
speciaal onderwijs kent op dit
moment haar anticlimax. De uit
beheersingsmotieven genomen
bevriezingsmaatregel is uiteindelijk
door de rechter afgewezen. Inmid–
dels lijkt de groei - let wel, lijkt -
van het speciaal onderwijs door te
zetten. De consequenties van de
groei op 16 januari 1990 en in de
toekomst zijn in 1990 gebaseerd op
een groei van 3000 leerlingen
meegenomen. Ook deze bewindslie–
den stellen nu reeds dat het niet
ondenkbaar is dat het aantal
leerlingen blijft doorgroeien.
Teneinde een samenhangend en
effectief beleid in deze kabinetsperi–
ode tot stand te brengen, zijn de
bewindslieden voornemens een
verkennende studie te laten verrich–
ten. Het zorg-op-maat-beleid dat de
staatssecretaris wil gaan voeren,
wachten wij met spanning af.

Voorzitter! Toch neemt de
CDA-fractie de vrijheid, nu al enige
opmerkingen te maken en enkele
vragen te stellen. Wij stemmen in
met de poging, een onderwijskundige
en bestuurlijke oplossing te vinden
voor de groei van het speciaal
onderwijs en voor de zorgverbreding
in het basisonderwijs en het voortge–
zet onderwijs. Tevens kan de
CDA-fractie instemmen met het idee
dat ook het onderwijsveld reeds
vanaf het begin wordt betrokken bij
het overleg over de ontwikkeling van
een zorg-op-maat-beleid en dat het
wordt aangesproken op eigen
gemeenschappelijke verantwoorde–

lijkheden. De CDA-fractie heeft er in
dit verband behoefte aan, haar
twijfels te uiten over de haalbaarheid
van een eventuele koppeling van het
zorg-op-maat-beleid met de sociale
vernieuwing. Met andere woorden,
zal de noodzaak om de doorzettende
groei in te perken de ideeënontwik–
keling van de zorg-op-maat-werk–
groep en de staatssecretaris niet
inhalen?

Voorzitter! Het verdient volgens de
CDA-fractie wèl aanbeveling, in dit
verband gelijktijdig te werken aan
bestuurlijke schaalvergroting in het
primair onderwijs. Wellicht dat
experimenten, zoals in Friesland,
hiervoor de nodige ideeën kunnen
aanreiken. De CDA-fractie ziet in dit
verband veel minder in een sturende
rol van de gemeente.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
heer Frissen wijst op het experiment
in Friesland. Hij merkt op dat hij
daarbij een sturende rol van de
gemeente niet juist acht. Ik dacht
echter dat het een openbare school
betreft. Dan lijkt het mij bijna
vanzelfsprekend dat de gemeente
een sturende rol heeft.

De heer Frissen (CDA): Dat is
ongetwijfeld het geval. Mijn tweede
zin richtte zich echter met name op
bestuurlijke schaalvergroting in het
bijzonder onderwijs. In dat verband
zie ik de sturende rol van de gemeen–

te niet. Ik heb gezegd dat de
experimenten hiervoor, zoals in
Friesland, al functioneren en dat dit
de nodige ideeën kan aanreiken om
tot een gedachtenwisseling met de
Kamer te komen.

De heer Franssen (VVD): Dus als de
staatssecretaris u wetgeving op dit
punt voorlegt, bent u bereid een
positieve grondhouding aan te
nemen?

De heer Frissen (CDA): Ik ben nog
niet zover dat ik zeg, dat het meteen
tot wetgeving moet leiden. Maar het
is natuurlijk wel belangrijk dat je de
ideeën die daar zijn ontwikkeld — die
overigens erg duur zijn — bespreek–
baar maakt en gezamenlijk nagaat of
en, zo ja, in hoeverre er mogelijkhe–
den zijn om ook tot bestuurlijke
schaalvergroting in het bijzonder
onderwijs te komen.

De heer Franssen (VVD): Maar als
dit op gespannen voet met de wet
staat, dan zegt u dat het toch maar
tot wetgeving moet komen?

De heer Frissen (CDA): Zover ben ik
op dit moment nog niet. Ik denk dat
het goed is, dat eerst wordt gekeken
hoe deze experimenten in de praktijk
werken en dat wordt nagegaan op
welke wijze de goede ideeën die
daaruit voortkomen, kunnen worden
aangewend om verderte komen in

De heer Frissen (CDA)
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de richting van bestuurlijke schaal–
vergroting in het bijzonder primair
onderwijs.

De heer Franssen (VVD): Als de
staatssecretaris daarop heeft
geantwoord, zal ik u in tweede
termijn er misschien nog een
aanvullende vraag over stellen.

De heer Frissen (CDA): Voorzitter!
De CDA-fractie sluit bij deze
zorg-op-maat-ontwikkeling niet bij
voorbaat uit, dat gedeelten van het
LOM en het IOBK en een ander
gedeelte van het MLK als het ware
geïntegreerd zullen worden in het
reguliere basisonderwijs. Ik zeg met
name: gedeelten van het LOM en het
IOBK en een gedeelte van het MLK.
Dit zal dan wel en wellicht tegelijker–
tijd functiedifferentiatie gaan
oproepen. Ook voor de CDA-fractie
is het evident dat het aantal leerlin–
gen dat de onderwijsdoelen van het
basisonderwijs niet haalt, veel te
groot wordt. Het gewone basisonder–
wijs zal met meer faciliteiten
omgeven moeten worden om de
instroom in het speciaal onderwijs te
beperken. Wij wachten daarom met
spanning de verkennende studie af
van de werkgroep.

Voorzitter! Ten slotte kom ik te
spreken over een tweetal onderwer–
pen, waarover wij samen met de
PvdA-fractie amendementen hebben
ingediend. Het betreft hier onder
andere een amendement met
betrekking tot de positie van de
ouderorganisaties. Graag zouden wij
van de bewindslieden willen verne–
men hoe zij het amendement
beoordelen dat voorziet in enige
bekostiging van de ouderorganisaties
met betrekking tot scholing en
training van ouders voor een
functioneren in medezeggenschaps–
raden.

Dan ligt er een amendement over
de gedeeltehjke subsidiëring van de
ondersteuningspunten met betrek–
king tot het tegengaan van ongewen–
ste intimiteiten in het onderwijs,
waarvan de aard en de omvang
steeds manifester worden. Enige
jaren is reeds geëxperimenteerd met
een zogenaamde signaleringsfunctio–
naris via een aantal vertrouwensin–
specteurs. Via het onderwijs zou
gewerkt kunnen worden aan
bewustwording en aan mentaliteits–
verandering en via een betrekkelijk
geringe subsidiëring van consulenten
die op een deskundige wljze kunnen
omgaan met dit probleem, zou

wellicht enige mogelijkheid geboden
kunnen worden om voor dit probleem
oplossingen te realiseren. Graag
vernemen wij ook op dit punt een
nadere reactie van de bewindslieden.

D
De heer Nuis (D66): Mijnheer de
voorzitter! Het is waar dat wij tot
dusverre een opmerkelijk zachte
winter hebben. Het is niet zo'n barre
als die van 1890, mijnheer Van de
Camp! Maar of dit nu komt doordat
die wat het onderwijs betreft niet
meer op naam van Deetman en
Ginjaar staat, maar op die van Ritzen
en Wallage, staat nog even te bezien.
Wij hopen dat er een nieuwe lente
aanbreekt, maar het kan ook zijn dat
wij een indian summer beleven,
waarna het nog venijnig koud kan
worden.

Vorig jaar sprak ik namens mijn
fractie over een kloof, een kloof van
ongeloofwaardigheid tussen grote
plannen en ontoereikende middelen.
Die moest, vonden wij, van twee
kanten worden overbrugd door meer
geld van de ene en door minder
ambitie van de andere kant. Alleen zo
zou het vertrouwen kunnen worden
hersteld. Wij vreesden dat de
minister van toen daar niet meer in
zou slagen in de hem toegemeten tijd
en die bleek, voorzitter, nog korter
dan wij hadden kunnen vermoeden.
Mijn fractie, zo besloot ik mijn
betoog, denkt dat zijn overtuigings–
kracht daartoe ontoereikend is
gebleken en dat de noodzakelijke
doorbraak pas te verwachten is van
een nieuw en beter regeerakkoord.
Het nieuwe akkoord is er; er is meer
geld voor onderwijs, zij het minder
dan D66 en de Partij van de Arbeid in
hun verkiezingsprogramma hadden
bepleit en er zijn ook al tegenvallers
over dat zuinige akkoord heen gerold.
Bovendien blijken de nieuwe
bewindslieden onze analyse van vorig
jaar te delen en ernaar te willen
handelen. Ook zij blijken van mening
te zijn, dat de noodzakelijke vernieu–
wing in het onderwijs slechts haar
beslag kan krijgen als er voldoende
vertrouwen is. Zij proberen de kloof
inderdaad van twee kanten te
overbruggen, enerzijds door de
meest pijnlijke bezuinigingen terug te
draaien — waarbij ik erop reken dat
de bewindslieden zullen voorkomen
dat een klein aantal scholen er per
saldo nog op achteruitgaat — en
anderzijds door hun ambitie in te

tomen omdat, aldus de nota van
wijzigingen, al te ambitieuze
beleidsvoornemens daarbij voors–
hands contraproduktief zullen
werken. Dat is verstandig en dat
geeft hoop. Maar onmiddellijk
erachter ligt de vrees, want terwijl de
bewindslieden zo kwiek en opgewekt
hun vertrouwensbrug aan het
bouwen zijn en hun enthousiasme zo
aanstekelijk mogelijk proberen te
maken, lijken zij niet te zien of te
willen zien, dat achter hun rug een
paar angstwekkende, achterstallige
rekeningen opdoemen. Die onacht–
zaamheid kunnen zij zich niet
veroorloven, want zij hebben er kort
geleden nog blijk van gegeven, dat zij
zich maar al te goed van die dreiging
bewust zijn.

In de eerste plaats is er het boze
vermoeden van de systematisch te
lage ramingen, dat door niemand zo
kernachtig onder woorden is
gebracht als door de minister zelf. Hij
heeft er dan ook meteen een
taakgroep op gezet, die aanvankelijk
voor deze begrotingsbehandeling zou
rapporteren. Dat is echter uitgesteld
tot even daarna. En dat kan zomaar
niet! Het gaat ten slotte om niets
meer of minder dan de vraag of deze
begroting het papier waard is waarop
ze geschreven staat. Het antwoord
daarop behoort de Kamer te weten,
voordat zij die begroting goedkeurt.
Het kan haast niet anders of de
minister weet al in grote lijnen wat
het resultaat van het onderzoek zal
zijn. Zo ja, dan behoort hij dat nu te
zeggen en zo nee, dan moet hij
verantwoorden hoe het mogelijk is,
dat hij op dit beslissende moment
met lege handen staat nadat hij eerst
een zo sterke en gerechtvaardigde
twijfel heeft gewekt over de cijfers
die hij hier presenteert.

Overigens komt het ons voor, dat
wij, voor het tegendeel blijkt, moeten
aannemen dat de minister gelijk had
met zijn twijfel. De grond ervoor ligt
immers maar al te zeer voor de hand
in de welhaast systematisch te
noemen overschrijdingen van de
afgelopen jaren. Welnu, als hij gelijk
heeft, zal een inhaalmanoeuvre
onvermijdelijk zijn om de ramingen
op orde te krijgen. Zoiets beloopt al
gauw een orde van grootte die de
hele ruimte voor nieuw beleid
wegvaagt. Als de minister vertrou–
wen wil winnen en houden, zal hij nu
al duidelijk moeten zijn over de vraag
hoe dat gefinancierd gaat worden:
exogeen of door bezuinigingen op
onderwijs binnen de begroting. Hij
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kan daarover niet in het vage blijven,
zoals in zijn antwoord op de schrifte–
lijke vraag nr. 216 waarin hij trouw–
hartig uitlegt dat bij overschrijdingen
die voortvloeien uit basiswetten,
"door de Ministerraad een afweging
wordt gemaakt tussen in begmsel het
beperken van de basisregeling in
kwestie, het compenseren van de
overschrijding op hetzelfde hoofd–
stuk en generale compensatie".
Zeker, dat was ons ook al opgevallen
maar dat is de vraag niet. De
politieke vraag is, hoe die afweging
zal uitvallen in het zeer waarschijnlij–
ke en bepaald niet academische
geval, dat wij inderdaad systematisch
te laag zitten met de ramingen.
Indien hierop geen antwoord komt, is
slechts de conclusie mogelijk dat het
nieuwe beleid op drijfzand staat.

Er zitten meer achterstallige
rekeningen in de erfenis, die stuk
voor stuk van ingrijpende betekenis
kunnen zijn voor het realiteitsgehalte
van deze begroting. Er is een hoog
opgelopen achterstand in de
materiële voorzieningen; onzichtbaar
in de begroting maar steeds pijnlijker
als je naar de scholen zelf kijkt. Het is
niet voor het eerst dat wij hiervoor
aandacht vragen maar de berichten
worden wel steeds alarmerender. Het
inspectierapport "De inventarissen
geïnventariseerd" becijfert een
inhaal– en vernieuwingsoperatie in de
orde van grootte van 2 mld. in vier
jaar, alleen voor het LBO, het MBO
en het leerlingenwezen en afgezien
van het reguliere onderhoud. Het
nieuwe bekostigingsstelsel voor het
voortgezet onderwijs dreigt zeer veel
meer te gaan kosten dan aanvankelijk
was verwacht. Over de huisvesting
lopen de meningen uiteen van
somber tot zeer somber. Het is een
teken aan de wand, dat de over–
dracht van rijksscholen gepaard blijkt
te moeten gaan met zoveel kostbaar
bijgespijker voordat de gemeenten ze
willen aanpakken, want als de
rijksscholen in de vernieling liggen
dan is het overal erg. De rijksscholen
waren immers de maatstaf van de
bekostiging. Ook hierbij mogen wij
blij zijn als wij er afkomen met een
miljard om weer op peil te komen.
Als de minister hard kan maken, dat
dit niet het geval is, zal ik er blij om
zijn, maar aan ontwijking hebben wij
niets. Dat kost alleen vertrouwen.
Dan hebben we liever schoon schip,
zodat we weten waar we aan toe zijn.

Wat voor de materiële voorzienin–
gen geldt, geldt ook voor de

achterstand in de salarissen. Die
achterstand bestaat; daar kunnen wij
beter geen doekjes om winden. De
minister heeft natuurlijk gelijk dat ten
aanzien van de positie van de
onderwijsgevenden geld niet het
enige probleem is, maar het is wel
een onmisbaar deel van het pro–
bleem. Als gekwalificeerde mensen
elders beter betaald krijgen dan in
het onderwijs, dan kunnen wij lang en
breed praten over status en professi–
onalisering - wij zullen dat ook doen
— maar dan gaat die slechte
concurrentiepositie uiteindelijk ten
koste van de kwaliteit van het
onderwijs. Dan vallen er gaten. De
berichten over de geringe aanmeldin–
gen in de tekortvakken zijn nog
alarmerender dan vorig jaar. Klopt
dat? De scholen in de minder
aantrekkelijke delen van de grote
steden hebben het steeds moeilijker
om de mensen te vinden die zij nodig
hebben. Klopt dat?

Dat behalve allerlei andere zaken
ook simpele geldelijke beloning
ermee te maken heeft, is een
eenvoudige waarheid die de be–
windslieden maar niet tot zich door
lijken te willen laten dringen. Een
symptoom is de reactie van de
minister op de klacht over de
WllSO-korting. Het blijkt echter
vooral daaruit dat er voor het
optrekken van de salarissen eenvou–
dig geen middelen zijn gereserveerd.
Zeker, een substantiële verbetering is
op een begroting die voor het
grootste deel uit personeelskosten
bestaat meteen een geduchte
aderlating. Ook hier geldt echter dat
het voor een duurzaam vertrouwen
beter is de kaarten op tafel te leggen
en te zien wat wij daaraan zouden
moeten doen en dan wat wij eraan
kunnen doen.

Te lage ramingen plus de verbor–
gen gebreken, althans verborgen op
het geduldige papier, van materiële
en personele aard; haal ze te
voorschijn. Tel er de kosten van
vernieuwing en kwaliteitsverbetering
bij op en stel er de baten tegenover:
die 500 mln. extra, de hoop op het
bedrijfsleven en op de Commissie
onderwijs-arbeidsmarkt, het arbeids–
voorwaardenoverleg, de mogelijkheid
van generieke compensatie en —
maar dat ligt een beetje verderop -
de kans dat door een wonderstelsel
van studiefinanciering iedereen beter
zal studeren voor minder geld en dat
betere systemen van bekostiging,
schaalvergroting en vernieuwing
zullen leiden tot meer rendement tot

heil van de samenleving, de leerlin–
gen zelf en de rijksbegroting. Ik vrees
dat die verlies– en winstrekening
voorlopig een flink nadelig saldo zal
opleveren en dat er pijnlijke keuzen
moeten worden gemaakt. Als het
moet, zijn ook wij daartoe bereid. Wij
zijn er dan tenminste allemaal bij. Dat
is beter voor het vertrouwen dan
omtrekkende bewegingen en vaag
gepraat over eventueel noodzakelijke
herschikkingen ten bate van nieuw
beleid. Dat is onduidelijk gerommel
van schuivende panelen achter de
toneelgordijnen. Dat kan in het begin
even, maar dan moet het doek ook
echt op.

Ik noemde al even de scholen in
bepaalde stadswijken waar de zaken
zo moeihjk iiggen dat bij voorbeeld
de intrekking van de vierjarigenmaat–
regel niet meer helpt, omdat er geen
mensen zijn te vinden voor het
ondankbare werk daar. Dat brengt
mij op het onderwijsvoorrangsbeleid
of, om het oude probleem een nieuw
verfje te geven, de sociale vernieu–
wing in het onderwijs. Mijn fractie
verwacht van de regering krachtige
impulsen om de zaak los te trekken
volgens de nieuwe parolen "prak–
tisch", "wendbaar", "niet verkokerd"
en "decentraal". Kunnen wij daarop
rekenen?

Een bijzonder probleem vormen die
allochtone kinderen die eerst een
taalbarrière moeten overwinnen
voordat zij net zover zijn als de
anderen, zeker als zij nog de extra
handicap hebben dat zij niet alleen
thuis, maar ook op straat voorname–
lijk in de taal van herkomst worden
aangesproken. Je komt daar niet uit
door geen concentratiescholen te
willen, al of niet van eigen bijzondere
signatuur. Dat zou je alleen kunnen
doen door de maatschappelijke
ontwikkeling in een ontoelaatbaar
dwangbuis te persen. Dat kan dus
niet. Bovendien hebben concentratie–
scholen naast nadelen ook het
voordeel van een meer gezamenlijke
en gerichte aanpak. Moeilijk hebben
ze het echter altijd. Ze krijgen extra
formatie, maar geen extra leermidde–
len. Zeker met vijf culturen op je
school en ouders die niet rijk zijn,
kom je met je meertaligheid in de
knel. Zien de bewindslieden dat
probleem en zo ja, wat kunnen zij
eraan doen?

Over de taal op school is nogal wat
te doen. Onlangs is gebleken dat de
staatssecretaris tijd nodig heeft om
ons over zijn standpunt naar behoren
in te lichten. Ik zou er meer gerust op
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zijn als ik zeker wist dat hij op
hoofdlijnen onze opvatting over
prioriteiten deelde. Voor alles
moeten kinderen op Nederlandse
scholen zo snel, zo goed en zo diep
mogelijk Nederlands leren, zodat het
op zijn minst ook hun eigen taal
wordt. Dat is absolute noodzaak. Doe
je dat niet, dan onthoud je de
kinderen essentiële toekomstkansen.
Als de thuistaal daarbij kan helpen, is
dat uitstekend. Daarnaast is het
onderhouden van de taal van
herkomst op zichzelf een mooi doel,
maar het komt op de tweede plaats.
Het is principieel facultatief. Het mag
de verwerving van het Nederlands
niet vertragen of belemmeren. Graag
hoor ik of de staatssecretaris het
daarmee eens is. Zo niet, dan hebben
wij echt een taalprobleem.

Ik wil nog een enkel woord zeggen
over decentralisatie. Het voorstel
19032 tot grondwetswijziging is
ingetrokken, overigens met onze
hartelijke instemming. Is de territoria–
le decentralisatie daarmee geheel
van de baan? Dat kan ik mij, zeker
van deze staatssecretaris en in het
licht van de sociale en politieke
vernieuwing, niet goed voorstellen.
Mijn fractie zou graag een notitie
ontvangen waarin het regeerakkoord
op dit punt wordt uitgewerkt. Wat
wordt de rol van de provincies? Komt
er decentrale regelgeving voor het
openbaar onderwijs? Wat is de relatie
tussen functionele en territoriale
decentralisatie? Zulke vragen zouden
in samenhang moeten worden
bezien.

Misschien kan zo ook licht worden
geworpen op het raadselachtige
voornemen, de ROPO-regeling
structureel te maken, terwijl zowel
het SCP– als het RION-rapport een
negatieve uitkomst hadden.

Ik besluit met een spervuur van
losse vragen en opmerkingen. De
Raad van State is blijkens recente
jurisprudentie in het geheel niet
toeschietelijk ten aanzien van de
opheffing van scholen. De rechter tilt
biijkbaar zwaar aan het sociaal
grondrecht van ouders op openbaar
onderwijs. Een technische wijziging
van artikel 108 WBO lijkt in dit licht
onvoldoende. Kan niet beter eerst
aan de hand van een notitie worden
besproken welke kant het op moet?
Volgens mijn fractie zullen criteria en
een eventuele schaalvergroting bij
wet moeten worden geregeld. Wij
zullen in dit verband niet ontkomen
aan een stevige discussie over het

begrip "genoegzaam openbaar
onderwijs".

De vraag waarom eerst het
budgetformatiesysteem moet
worden ingevoerd en vervolgens het
lump-sum-bekostigingssysteem
moet worden bestudeerd wordt
beantwoord in de schriftelijke vragen
12 en 197, maar het blijft mij duister.
Er komt eerst een grondige analyse
van de samenhang van beide
operaties. Het resultaat van die
analyse zal in maart in een brief
worden meegedeeld. Voor de
zomervakantie wordt het overleg in
hoofdlijnen over het FBS afgerond en
na de zomer komt er een regerings–
standpunt over het resultaat van de
commissie-Hirsch Ballin. Is dat niet
een beetje wonderlijk of heb ik het
misschien verkeerd begrepen?

Ik kom op de Harmonisatiewet. De
ambtsvoorganger van de minister
zou nagaan of bepaalde veranderin–
gen kunnen worden aangebracht. Ik
noem de zogenaamde rest-plus–
twee-formule bij een tweede studie
en een extra jaar bij ommezwaai of
overstap. Heeft deze minister dat
onderzoek overgenomen en, zo ja, is
hij er al uit? Wanneer krijgt de Kamer
het resultaat te horen?

Mijn fractie pleit voor de zieken–
huisscholen. Er is blijkbaar een
probleem gerezen doordat kinderen
korter in het ziekenhuis en langer
thuis ziek zijn. Dat probleem moet
worden bekeken. Ondertussen
moeten deze scholen op peil worden
gehouden.

Wij hebben in het verleden gepleit
voor natuur– en milieu-educatie en
voelen ons door de ontwikkelingen
van de laatste jaren alleen maar in
dat pleidooi gesterkt. Het plan
hiervoor moet volgens de staatsse–
cretaris worden omgebogen. Er moet
overleg komen met VROM en met de
verzorgingsinstellingen. Wanneer
horen wij het resultaat?

Medezeggenschap geldt ook voor
leerlingen. Het LAKS heeft opnieuw
subsidie aangevraagd voor medezeg–
genschapscursussen. Komt dat geld
er en, zo ja, hoeveel en waarvan–
daan? Worden ouders– en leerlingen–
organisaties in dit opzicht gelijkge–
steld? Is de staatssecretaris bereid,
het LAKS toe te laten tot het
OVO-overleg in de categorie "ouders
en gebruikersorganisaties"? Zo nee,
waarom niet?

Is de minister bereid, in het kader
van de vergroting van de doorzichtig–
heid van de begroting als beleidsin–
strument als bijlage een overzicht op

te nemen van de uitgebrachte
circulaires met voor elk stuk, naast
een korte inhoud en een opgave van
de omvang, een motivering waarom
het niet korter kon of misschien zelfs
helemaal achterwege had kunnen
blijven?

D

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Laat ik beginnen met uit
te spreken dat het de PvdA-fractie
tot vreugde stemt, dat het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen
wordt aangevoerd door twee
PvdA-bewindslieden. Het geeft een
uitzonderlijke kans om het grote
belang dat wij van oudsher geveti
aan onderwijs, zichtbaar te maken.
Het schept verwachtingen. Wij zijn
van mening dat glasnost in Zoeter–
meer bereikt moet worden door
middel van het voeren van een open
dialoog met alle betrokkenen uit de
onderwijswereld. Het vertrouwen in
de overheid zal moeten worden
hersteld, teneinde de noodzakelijke
onderwijsvernieuwingen te kunnen
realiseren.

Wij beseffen dat deze bewindslie–
den zich geplaatst zien voor een
uitzonderlijk zware opgave, omdat de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen onder een onbeheersbare
opwaartse druk staat. De trendbreuk
in de onderwijsdeelname plaatst
regering en parlement voor grote
financiële dilemma's. Een andere
trendbreuk wil ik niet onvermeld
laten: het regeerakkoord geeft voor
het eerst in zeven jaar meer financië–
le ruimte voor nieuw onderwijsbeleid.
Daarmee wordt een ander tijdperk
ingeluid, van de winter naar de lente.
Desondanks blijft het een titanenklus
om ervoor te zorgen dat deze extra
ruimte ook werkelijk kan worden
aangewend voor nieuw beleid. Wij
hebben echter vertrouwen in de
bewindslieden en zijn in dit vertrou–
wen gesterkt door de uitkomsten van
het begrotingsonderzoek van enige
weken geleden.

Beide bewindslieden hebben zich
uitgesproken voor de vrijheid van
onderwijs. De PvdA-fractie wil dit
onderstrepen, maar dat betekent
eveneens dat pogingen om het
openbaar onderwijs te verbijzonderen
tot staan dienen te worden gebracht.
Wij zien ons daarin gesteund door de
partijraad van het CDA, die de nota
"Ruimte voor kwaliteit" van het
wetenschappelijk bureau van het
CDA niet heeft overgenomen. Er
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moet uiteraard in het gehele
onderwijs ruimte zijn voor kwaliteit,
maar dit betekent niet dat de
openbare school als ontmoetings–
school op de helling moet.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik ben het volstrekt eens met die
opvatting van mevrouw Netelenbos.
Dit brengt echter met zich, dat wij de
discussie in laatste instantie over het
eindtermen-amendement bij de
SVM-wetgeving in herinnering
moeten roepen. Toen moestvolgens
de uitleg van de Partij van de Arbeid,
daartoe uitgenodigd door de heer
Lankhorst, sprake kunnen zijn van
een verbijzondering van het openbaar
onderwijs. Er zouden van njkswege
geen uniforme eindtermen behoeven
te worden gesteld, omdat een
gedifferentieerde invulling per locatie
ook in het openbaar onderwijs tot de
mogelijkheden moest behoren. Dat
duidt op een inhoudelijke verbijzon–
dering. Neemt mevrouw Netelenbos
daar nu ook afstand van?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Nee,
want ik ben het niet eens met de
uitleg van de heer Franssen. Ik was
bij die discussie aanwezig en ik heb
goed geluisterd naar wat de staats–
secretaris toen heeft gezegd,
namelijk dat de vrijheid van schoolbe–
sturen om een bepaalde pedagogi–
sche inkleuring van het onderwijs toe
te passen zowel gold voor het
openbaar als voor het bijzonder
onderwijs. Dat heeft niets te maken
met de bestuursconstructie of de
grondwettelijke definitie van het
openbaar onderwijs. Ik vind dat de
heer Franssen echt appels met peren
vergelijkt.

De heer Franssen (VVD): U vindt
dus dat er op het gebied van de
bestuursvorm geen verbijzondering
mag plaatsvinden. Als het echter om
de inhoud van het onderwijs gaat,
moet die verbijzondering volgens u
wel mogelijk zijn.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
gebruikt het woord "verbijzonde–
ring". Dat vind ik in dit kader
verkeerd. Als het om een bepaalde
pedagogische inkleuring gaat, dan
moet dat ook bij een openbare
school mogelijk zijn. Als dit betekent
dat men een uitzondering wil maken
op de bij de SVM-wet genoemde
eindtermen, dan moet dit mogelijk
zijn gelet op de afspraken bij de
behandeling van die wet.

De heer Franssen (VVD): Wat heeft
dit dan voor een gevolgen voor de
stichting van openbare scholen? Als
die verbijzondering van dat openbaar
onderwijs leidt tot de opvatting van
mensen dat zij zich niet in dat
openbaar onderwijs kunnen vinden,
moeten er dan nieuwe openbare
scholen worden gesticht?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
gebruikt voortdurend het woord
"verbijzondering". Ik vind dat
verkeerd.

De heer Franssen (VVD): U
introduceerde dat begrip in uw
speech.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Als
het om verbijzondering gaat, dan
doel ik daarmee bij voorbeeld op het
pleidooi in het VVD-verkiezingspro–
gramma om te komen tot bijzondere
schoolbesturen met handhaving van
het openbare karakter.

De heer Franssen (VVD): Dat staat
niet meer in de definitieve versie van
ons verkiezingsprogramma.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Jawel, dat karakter noemt u nog
uitdrukkelijk.

De heer Franssen (VVD): Niet in het
definitieve program van mijn partij,
waarvan ik uitga. Daarin is het
openbaar onderwijs voluit opgeno–
men. Derhalve vraag ik u naar de
mvulling die u aan het begrip
"verbijzondering" geeft. Daarover
moet duidelijkheid komen, gelet op
de discussie die daarover de laatste
tijd in brede kring wordt gevoerd.
Wat betekent de verbijzondering,
zowel voor de bestuursvorm als voor
de inhoud? Wat betekent de
verbijzondering voor de inhoud van
het openbaar onderwijs, gegeven de
uitleg van de PvdA-fractie tijdens de
discussie over het eindtermen-amen–
dement? Dat wil ik weten.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik geloof dat de heer
Franssen en ik voortdurend langs
elkaar heen praten. Als ik het over
verbijzondering heb, dan spreek ik
over de bestuursconstructie van het
openbaar onderwijs. Men denkt dan
aan de stichtings– of verenigings–
structuur. Wij zijn niet voor een
dergelijke verbijzondering van het
openbaar onderwijs. Als het echter
om een pedagogische inkleuring

gaat, waarbij wordt verzocht om van
eindtermen te mogen afwijken, dan
vind ik dat geen verbijzondering. Dat
is namelijk zowel het recht van het
bijzonder onderwijs als van het
openbaar onderwijs. Ik wil dat
absoluut niet koppelen aan wat de
heer Franssen eraan toevoegde,
namelijk dat er nieuwe openbare
scholen moeten worden gesticht als
iemand tot een bepaalde pedagogi–
sche inkleuring komt. Hij weet
immers net zo goed als ik, dat het al
lang de bestuurspraktijk is. Het is dus
een erkenning van een al jarenlang
bestaande praktijk.

De heer Franssen (VVD): Dat is naar
mijn gevoel niet het geval en daarom
vraag ik er ook naar. Ik vind dat u
daarmee een verkeerde opvatting
heeft over wat openbaar onderwijs
vermag te zijn, inhoudelijk gesproken.
U gaat verder met het begrip
"verbijzondering" dan ik zou willen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
heb bij de discussie over de SVM
nota genomen van de opvatting van
de heer Franssen. Wij steunen zijn
visie niet en ik heb dat nogmaals
uitgelegd.

De heer Franssen (VVD): Ik vind dat
u hier niet de opvatting moet
verkondigen dat die ontwikkeling tot
staan moet worden gebracht, als u
tegelijkertijd ontwikkelingen op gang
brengt die haar stimuleren.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik
constateer dat wij langs elkaar heen
praten.

De regeringsverklaring verwoordt
het grote belang dat onderwijs heeft
voor de samenleving en voor het
individu. Het klinkt clichématig, maar
het kan niet vaak genoeg gezegd
worden. Het hoge kennisniveau van
de Nederlandse samenleving zal een
van de weinige stabiele grondstoffen
zijn die de Nederlandse internationale
positie sterk kunnen maken en
houden. Daarom kan ik niet nalaten,
te benadrukken dat dit ons verplicht
om voldoende te investeren in het
onderwijs. Indien de minister zijn
begroting op orde heeft, de uitkom–
sten van de taakgroep onderwijsbe–
groting bekend zijn en een optimale
verdeling van overheidsmiddelen
voor onderwijs tot beleid is verheven,
meen ik dat Kamer en regering niet
mogen weglopen voor de verant–
woordelijkheid, te investeren in het
onderwijs. Wij zullen hierover in deze
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Kamer mijns inziens in de toekomst
nog vele debatten moeten voeren.

Het stemt de PvdA-fractie tot
tevredenheid dat een aantal vernieu–
wingsprojecten door de regering
worden opgepakt De invoering van
basisvorming in het voortgezet
onderwljs krijgt in deze regeerperiode
haar beslag Dat is ons inziens ook
een absoluut laatste kans. Door al
het getalm door vorige kabinetten
met de invoering is duidelijk zicht–
baar geworden dat het LBO en de
categorale MAVO tot de zeer
bedreigde schoolsoorten zijn gaan
behoren. Het gevolg daarvan is dat
grote delen van het land verstoken
dreigen te raken van deze onderwijs–
vormen waardoor grote groepen
leerlingen in de knel komen. De
algemene onderwijstrend is dat veel
ouders en leerlingen kiezen voor het
algemeen vormend onderwijs. Tegen
de VVD zeg ik dat dit ook zo moet
blijven, wanneer mensen in vrijheid
daarvoor kiezen. Het is echter
duidelijk dat zeer veel leerlingen zijn
gebaat bij een degelijke beroepsop–
leiding. Een leerling is beter af met
een diploma op zak dan met een
tussentijdse mislukking in het
algemeen vormend onderwijs.

De intrekking van de kleine-scho–
lenmaatregel biedt enige lucht en zij
heeft de steun van mijn fractie. Zij zal
echter volstrekt onvoldoende zijn om
de ontscholing van het voortgezet
onderwijs op het platteland tegen te
gaan. De invoering van basisvorming,
gecombineerd met een schaalvergro–
tingsoperatie, de mogelijkheid tot
nevenvestiging op het platteland en
een nieuwe financieringssystematiek
kunnen in samenhang tegenwicht
bieden tegen deze ontscholing.

Dit staat los van de hoogst
noodzakelijke onderwijsinhoudelijke
vernieuwing die de invoering van
basisvorming met zich brengt.
Basisvorming waarin alle leerlingen
tussen 12 en 15 jaar een gelijke basis
meekrijgen, heeft onze hartelijke
steun in het kader van het vergroten
van kansen. Het regeerakkoord gaat
uit van de invoering van basisvor–
ming per 1 augustus 1991. De
memorïe van toelichting op de
gewijzigde begroting stelt, dat de
invoeringsstrategie opnieuw zal
worden bezien, maar dat het
belangrijk is dat scholen voldoende
voorbereidingstijd hebben. Omdat wij
het van belang vinden dat scholen,
maar ook ouders, weten waar zij aan
toe zijn, willen wij hierover helderheid
hebben. Wordt de basisvorming

ingevoerd per 1 augustus 1991 of zal
dat later het geval zijn?

De bewindslieden komen zeer
terecht tot de conclusie dat goed
onderwijs staat of valt met de man of
vrouw voor de klas. Het werd hoog
tijd voor deze erkenning, maar wij
vragen ons af wat dit beleidsmatig
betekent. De mannen en vrouwen
voor de klas voelen zich bedreigd
door tal van ontwikkelingen in de
samenleving, maar ook ten gevolge
van vroegere beleidsmaatregelen van
de overheid. De animo van jongeren
om te kiezen voor het leraarsvak
neemt zienderogen af, zelfs zozeer
dat er op zeer korte termijn onoplos–
bare knelpunten ontstaan. De Kamer
zal in maart een aparte UCV houden
over dit vraagstuk. Wij vinden het
vanwege de urgentie van de
problemen onze plicht om bij deze
begrotingsbehandeling hierover
reeds een aantal opmerkingen te
maken. Om in het jargon van dit huis
te blijven: wij slaan wat piketpaaltjes.
Het allereerste probleem inzake de
wervingskracht van het leraarsvak is
dat de belangrijkste promotor van het
vak het veelal niet meer ziet zitten. Ik
bedoel hier de leraar als promotor. In
het verleden koos je toch voor het
vak vanwege het indrukwekkende
voorbeeld dat je werd voorgehouden.
Zo verging het in ieder geval mijzelf.
Vanaf mijn zevende jaar wist ik één
ding zeker: ik ging in het onderwijs.
De leraar van nu zendt dit geloof veel
minder uit of om de liedjeszanger en
leraar Joop Visser uit het blad
Didaktief te citeren: "Ik zou echt
niemand meer aanraden om het
onderwijs in te gaan. Je bent echt
gestoord als je nu nog voor de klas
gaat staan." In de Tijd stond een
artikel onder het hoofdje "gevraagd
11.000 softies".

Voorzitter! Dit zijn ernstige
signalen die wij van een goed
antwoord moeten voorzien, want ons
taalgebied is zeer klein en het
importeren van leraren, zoals
Groot-Brittannië dat doet, zal geen
soelaas bieden. Bovendien vinden wij
dat ongewenst. Voor het nieuwe
schooljaar wordt nu reeds een tekort
van 1500 leerkrachten basisonder–
wijs in de Randstad voorspelt. Dat
betekent dat er op zeer korte termijn
een aantal noodoplossingen van
kracht moet worden. Ik noem er een
paar waarvan ik hoop dat de
staatssecretaris ze meeneemt in de
brief die hij ons heeft toegezegd voor
het debat in maart.

Het snelst kan worden voorzien in

leerkrachten door het reservoir van
herintreedsters aan te boren.
Volgens onze gegevens zouden dat
er nog zo'n 5000 kunnen zijn. Dat
betekent wel dat de minister een
adequate kinderopvang moet
regelen, want deze vrouwen zijn
veelal uit het onderwijs gegaan
omdat zij de school en het opvoeden
van kinderen niet konden combine–
ren. Het komt ons voor dat 0 en W
moet inspelen op de kinderopvang–
plaatsen die het gevolg zijn van de
Oort-afspraken. Dat betekent dat
Onderwijs een financiële bijdrage zal
moeten leveren. Daarnaast moeten
er over het hele land gespreid
voldoende opfriscursussen zijn voor
deze herintreedsters.

Voor de iets langere termijn gaan
onze gedachten uit naar maatregelen
als ontheffing van de dienstplicht
voor onderwijsgevenden, contracten
met afgestudeerden die onderwijs
geven en waarin wordt vastgelegd
dat de studieschuld wordt overgeno–
men door het ministerie wanneer
iemand zich verplicht om een nader
te bepalen aantal jaren les te geven
en een forse verhoging van het
aanbod van deeltijdopleidingen.
Ongetwijfeld zijn er nog meer
creatieve oplossingen te bedenken.
Wij verwachten dat de staatssecreta–
ris daarin inzicht geeft in de brief ten
behoeve van de UCV in maart.

Daarnaast moet zicht worden
gegeven op het verbeteren van de
arbeidsvoorwaarden. Wij vragen de
minister dringend om een oplossing
te zoeken voor de WllSO-korting,
want de WMSO-korting wordt zeer
terecht door de onderwijsgevenden
ervaren als een groot onrecht en het
lijkt mij voor de verhouding tussen de
overheid en haar werknemers beter
om de martelgang van de WIISO niet
tot 1996 door te laten lopen. Op
zichzelf zou het wel eens zo kunnen
zijn, dat het inlopen van de WIISO–
korting niet de eerste prioriteit heeft,
maar dat zou in het decentraal
overleg aan de vakbeweging ter
keuze kunnen worden voorgelegd.

De heer Franssen (VVD): Welke
keuze wilt u de vakorganisaties dan
precies voorhouden?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat
staat in het vervolg van mijn betoog,
maar ik wil het ook wel meteen in
antwoord op deze interruptie zeggen.
Wij zijn zeer geporteerd voor een
convenant met de overheid en de
vakorganisaties over arbeidsvoor–
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waardelijke zaken. Daarbij realiseren
wij ons terdege dat alles wat je doet
in het kader van het verbeteren van
arbeidsvoorwaarden veel geld kost.
Wij denken dat het verstandig is dat
er in dat convenant voor de korte,
middellange en lange termijn een
traject wordt uitgezet over een reeks
van jaren met afspraken over het
verbeteren van arbeidsvoorwaarden.
Daarin hoort de WIISO thuis. Daarin
hoort het aanvangssalaris van de
leraren thuis, waarover u zelf ook
heeft gesproken. Daarin hoort de
bedrijfsgezondheidsdienst thuis en
ook het carrièreperspectief in het
onderwijs. Al dat soort zaken zou je
moeten regelen. Natuurlijk kost het
geld. Als Kamer zullen wij ook
prioriteiten moeten stellen, maar het
zal goed zijn om wetend hoeveel dat
kost meerjarig zicht te bieden op
verbeteringen. Datvind ik een
eerlijker benadering dan te zeggen:
alles moet maar in het decentraal
overleg geregeld worden. U weet ook
wel dat het dit jaar in het decentraal
overleg om marginale percentages
ruimte gaat. Je moet meerjarenaf–
spraken maken en daaraan werken.
Dan kunnen wij ook zicht bieden op
verbetering. Ik pleit er dus bij de
bewindslieden voor om zicht te
bieden op zo'n aanpak en die met
zowel de Kamer als, naderhand, de
vakbeweging te bespreken.

De heer Franssen (VVD): Dat was
een lang betoog. Convenant, prima.
Overleg, prima. Maar kunt u zich
voorstellen dat de vakorganisaties
zeggen: Wat? Uit de ruimte voor het
arbeidsvoorwaardenoverleg!?
Destijds is de WllSO-korting
ingevoerd om een begrotingsgat te
dichten. Nu er extra begrotingsgeld
is, zal de afschaffing ook uit die
ruimte gefinancierd moeten worden.
Wij zijn niet van plan om de ruimte
voor arbeidsdvoorwaardenverbete–
ring hiervoor in te leveren. Op die
wijze is het immers niet afgenomen.
Van de ruimte voor het arbeidsvoor–
waardenoverleg maakt onderwijs
40% van het geheel uit. Er zit meer
ruimte in dan mevrouw Netelenbos
suggereert. Ik vind, dat de oorsprong
en de toekomst van de WllSO-kor–
ting bij elkaar in beschouwing
moeten worden genomen. Ze moet
niet naar het arbeidsvoorwaardeno–
verleg worden geschoven; daar is ze
niet vandaan gekomen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
verbaas mij erover, dat de heer

Franssen de extra ruimte in de
begroting naar voren brengt en
hiervoor een alternatief plan heeft. Ik
wijs hem erop, dat de extra ruimte
van 500 mln. het gevolg is van
politieke keuzes van het CDA en de
PvdA. De VVD komt in haar program–
ma weliswaar met een verschuiving,
maar ze had voor nieuw onderwijsbe–
leid elitevorming in het onderwijs,
schaalvergroting enz. nodig om aan
geld te komen.

De heer Franssen (VVD): Het woord
"elitevorming" heb ik niet gebruikt.
Dat zit in uw brein opgesloten.

Ik richt mij op een debat met u, in
het licht van de politieke keuze, die
uw fractie heeft gemaakt. In dat licht
mag ik als lid van de oppositie toch
wel meepraten over de vraag, hoe de
extra middelen moeten worden
verdeeld? Ik refereerde eraan, waar
de WllSO-korting vandaan kwam en
waar geld voor afschaffing gevonden
moet worden. Dat is een dilemma.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Wij
ondersteunden het idee, waar u zich
zo op richt, niet.

De heer Franssen (VVD): Ik behoed
u voor dezelfde fout.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Nogmaals, wij vinden, dat het een
onderdeel dient te zijn van de
besprekingen met de vakorganisaties
over een convenant. Ik heb gezegd,
dat het een goede zaak zou zijn, als
dit onrecht als een belangrijk deel
van het convenant wordt meegeno–
men. Er moeten prioriteiten worden
gesteld. Het is mij te gemakkelijk om
een sfeer te creëren dat alles maar
kan. De vakbeweging heeft mede–
zeggenschap in de prioriteitstelling.
Ik kan mij voorstellen, dat men liever
eerst de aanvangssalarissen verbe–
tert in plaats van afschaffing van de
WMSO-korting. Dit is onderdeel van
het overleg. Een en ander moet in
een meerjarenprogramma worden
aangegeven. In het kader van de
arbeidsvoorwaarden, het decentraal
overleg en meerjarenprogramma
dient het te geschieden.

De heer Franssen (VVD): U vindt,
dat het afschaffen van de WIISO–
korting aan de orde dient te komen in
het kader van het arbeidsvoorwaar–
denoverleg in de komende jaren? U
wenst de begroting niet te belasten?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Wij

vragen de bewindslieden om een
meerjarenperspectief te bieden. Het
is best mogelijk, dat bij voorbeeld
bedrijfsgezondheidsdiensten of
carrièreperspectief begrotingsgefi–
nancierde zaken betreffen. Die
discussie wil ik wel voeren. Het is van
belang, dat eerst prioriteiten worden
gesteld. De VVD levert de vierjari–
genmaatregel in voor dit doel. Wij
doen dat dus niet.

De heer Franssen (VVD): Ik neem
de verantwoordelijkheid voor het
stellen van prioriteiten. Ter zake van
de vierjarigenmaatregel kiezen wij
anders. Waar legt u de prioriteit, als
het gaat om de problematiek van de
leraar?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): De
bewindslieden moeten te zamen met
de vakorganisaties prioriteiten
stellen. Zij zullen zicht moeten bieden
op het oplossen van rechtspositione–
le knelpunten. Als dit niet gebeurt,
dan zal het tekort aan leraren stijgen.
Op een gegeven moet dan kwaad–
schiks gebeuren, wat thans goed–
schiks en in overleg kan. Ik ben ervan
overtuigd, dat het moet. Toch vind ik,
dat ik thans niet moet zeggen, dat dit
per se eerst moet en dat later. Dit
moet onderdeel van het overleg zijn.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Wat doet de PvdA de komende tijd
met die prioriteiten die in het
verkiezingsprogramma waren
opgenomen, maar niet in het
regeerakkoord terecht zijn gekomen?
Kunnen wij die voor de komende vier
jaar vergeten? Of worden die
afgewogen tegen zaken die thans op
de begroting staan? Zo ja, welke
zaken zijn dat dan?

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Wij
hebben in het kader van het regeer–
akkoord een aantal afspraken
gemaakt en daarmee 500 mln.
belegd. Ik ga ervan uit dat de hele
exercitie die de minister pleegt in het
kader van de doorlichting van de
begroting, het opruimen van dingen
die misschien niet nodig zijn, het
vergroten van de effectiviteit en het
komen tot schaalvergroting een
inverdieneffect geeft. Als het plaatje
zichtbaar is, wil ik praten over nieuw
beleid.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Toen u dat programma maakte, zult u
toch die inverdieneffecten al in het
hoofd hebben gehad? Wij missen
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nog 1,9 mld. min 0,5 mld. is 1,4 mld.
U denkt toch niet dat u die de
komende vier jaar via de inverdienef–
fecten binnen kunt halen?

Mevrouw Netelenbos (PvdA) De
heer Lankhorst weet net zo goed als
ik dat de dekking van het nieuwe
onderwijsbeleid, dat wij voorstaan,
niet alleen gezocht werd in de
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen. Wij hadden ook onze visie
op Oort en dergelijke. Op een
gegeven moment zijn de onderhan–
delingen over een regeerakkoord
achter de rug en zit er een nieuwe
coalitie. Wij hebben dan te maken
met een gegeven constellatie. Wij
hebben een aantal afspraken over
onderwijs in het regeerakkoord
neergelegd en daarnaar zullen wij
handelen. Daarbuiten zullen wij naar
bevind van zaken handelen. Zo zal de
heer Lankhorst ook opereren, neem
ik aan.

De heer Lankhorst (Groen Links):
Dat begrijp ik wel. Ik ga terug naar
mij eerste vraag. Die 1,9 mld. had u
nodig voor veel zaken. Een deel ervan
kan maar gerealiseerd worden
vanwege het regeerakkoord. Bent u
bereid om de zaken, waarvoor u extra
geld wilde uitgeven, doorte zetten
en aan te geven dat een aantal
andere zaken die in de begroting
staan minder belangrijk zijn? Of zegt
u: al les wat nu op de begrotmg staat,
blijft er staan? Ik denk dat het laatste
gebeurt. Wij weten dan dat alles wat
in feite in het PvdA-programma staat
de komende vier jaar niet gereali–
seerd wordt.

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik
vind dit een wat onheldere discussie,
voorzitter. Ik heb aangegeven dat het
heel belangrijk wordt...

De heer Franssen (VVD): Die is zo
duidelijk als wat!

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Helemaal niet. Ik heb aangegeven
dat het belangrijk is om eerst de
exercitie van de begrotingsdoorlich–
ting af te wachten.

De heer Franssen (VVD): Wat
verwacht u daar dan van?

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
verwacht daar erg veel van.

De heer Franssen (VVD): Wat is uw

financiële verwachting? Ik ben daar
heel nieuwsgierig naar.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): In het
kader van de begrotingsdoorlichting
en in het kader van wat ik net gezegd
heb geldt het volgende. Ik zal mijn
tekst er even bij pakken, anders roep
ik misschien dingen die ik liever niet
wil roepen. Wij vinden dat op het
moment dat de uitkomsten bekend
zijn, er sprake is van optimale
verdeling van overheidsmiddelen. Op
dat moment weten wij waaraan wij
toe zijn. Ik zou wel dwaas zijn om nu
allerlei dingen te roepen zonder te
weten hoe de vlag er financieel bij
hangt. Men mag niet meervan mij
vragen op dit moment.

De heer Lankhorst (Groen Links): U
wekt de indruk dat het toch wel
denkbaar is dat in de komende jaren
op de onderwijsbegroting misschien
honderden miljoenen guldens
vrijgemaakt kunnen worden. Als ik
alleen al zie hoeveel moeite de
staatssecretaris heeft gehad om die
10 mln. voor de SVM bij elkaar te
sprokkelen — waarbij ook nog
vraagtekens zijn te zetten — moet u
het mij niet kwalijk nemen als ik denk:
daar zit niet veel in. Het begrip
"reallocatie" spreek je snel uit, maar
de uitvoering lijkt mij heel wat
moeilijker.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik zou
zeggen: laten wij even afwachten.

De heer Franssen (VVD): Betekent
dit dat u verwacht dat geen tekorten
of overschrijdingen op de begroting
meer zullen ontstaan?

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ook
hierover zou ik willen zeggen: laten
wij even afwachten.

De heer Franssen (VVD): Goed,
maar ik ben het met de heer
Lankhorst eens, dat u wel buitenge–
woon veel pretenties in de richting
van het onderwijsveld ventileert, als
zou er nog een scheepje met geld in
aantocht zijn. Ik denk dat de waar–
heid wel eens het tegendeel te zien
zou kunnen geven.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
heb het begrip "scheepje met geld"
niet ten tonele gevoerd.

De heer Franssen (VVD): U denkt
dat de doorlichting van de begroting
nog fantastische visioenen zal geven.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
heb geconstateerd dat u 500 mln.
verdeelt terwijl u die niet heeft.

De heer Franssen (VVD): Met het
handjeklap van de heren kan ik ook
meedoen. Dat is het punt helemaal
niet. Voeren wij hier een discussie
met elkaar op basis van een prioritei–
tenstelling binnen een politiek
gegeven, waarnaar ook de oppositie
zich mag richten, of moet de
oppositie maar net doen alsof zij bij
het formeren van een nieuwe kabinet
uitgekletst is en zich niet verder met
de regering mag verstaan over de
politieke prioriteiten die binnen een
vaststaand kaderworden gesteld? U
hebt het nu vier keer gezegd. Ik vind
dat die discussie nu maar afgelopen
moet zijn.

Mevrouvv Netelenbos (PvdA)
Voorzitter! Het volgende punt
waarvoor ik aandacht wil vragen, is
het onderwerp sociale vernieuwing.
Als geen andere beleidssector kan
onderwijs een bijdrage leveren aan
het voorkomen van achterstanden en
aan het creëren van gelijke kansen.
Onderwijs heeft traditioneel een zeer
belangrijke emancipatoire werking
gehad, in de brede zin van het
woord. Gezien de aard der zaak zou
ik bijna willen zeggen: ook in de
smalle definitie van het woord.

De beleidsintenties ten aanzien van
de sociale vernieuwing zoals
neergelegd in het regeerakkoord en
verwoord door de minister-president
in de regeringsverklaring, gaan uit
van de wenselijkheid om ruimte te
creëren voor lokale initiatieven. De
vraag doet zich derhalve voor, hoe
onderwijs met zijn zeer strikte
centrale regelgeving hieraan een
bijdrage kan leveren. Ons inziens zal
het een gemiste kans zijn, als het
achterstandenbeleid dat in het
onderwijs wordt gevoerd zich geheel
autonoom ontwikkelt, zonder dat dit
wordt ingepast in hetgeen men op
lokaal niveau in het kader van sociale
vernieuwing wenselijk acht.

Zo kan ik mij voorstellen dat de
financiële middelen die beschikbaar
zijn voor het onderwijsvoorrangsbe–
leid en die beschikbaar zijn voor de
gewichtenregeling basisonderwijs,
bewuster worden aangewend.
Daarbij stel ik mij voor dat de
betrokken gemeenten in overeen–
stemming met de bevoegde gezagen
van de scholen komen tot een
plaatselijk gewenst beleid. Ik pleit
voor een goede samenwerking
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tussen de gemeentelijke overheid en
het maatschappelijke middenveld. De
keuze die de centrale overheid moet
maken, is dat de beschikbare
financiële middelen worden ingezet
binnen de gebiedsindeling van het
onderwijsvoorrangsbeleid. Ik
realiseer mij goed dat een geconcen–
treerde aanpak ten koste kan gaan
van scholen en delen van het land,
waar de problemen minder cumula–
tief aanwezig zijn.

Als wij van mening zijn dat sociale
vernieuwing een voorwaarde is om
grote onrechtvaardigheden in de
samenleving te keren, dat sociale
vernieuwing noodzakelijk is om de
tweedeling in de samenleving te
voorkomen maar ook om onverschil–
ligheid en onbereikbaarheid te keren,
dan zullen wij zeer bewust beleid
moeten voeren in het onderwijs.
Want wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Het is onverteerbaar dat
werkloosheid en het zich bevinden
aan de verkeerde kant van de streep
van generatie op generatie lijken te
worden doorgegeven. Dat is
onrechtvaardig maar het is ook
bedreigend voor de samenleving als
geheel. Deze "luxe" kunnen wij ons
niet permitteren. Daarom dient
onderwijs zich geweldig in te
spannen en moeten de beschikbare
financiële middelen anders, meer
geconcentreerd, worden aangewend.
Ik hoor hierop graag de reactle van
de bewindslieden.

Voorzitter! De laatste maand is een
tamelijk gepolariseerde discussie
opgeflakkerd over onderwijs aan
allochtonen. De discussie ging met
name over de vraag of tweetaligheid
in het onderwijs nu verstandig is of
niet. Het stoort ons nogal dat
discussies over onderwijs aan
allochtonen altijd onafwendbaar
gepaard lijken te gaan met grote
meningsverschillen tussen voor– en
tegenstanders van bepaalde
beleidskeuzen. Dat komt een
evenwichtige discussie niet ten
goede.

Daarom willen wij de staatssecre–
taris vragen of hij ons bij de aanbie–
ding van de definitieve notitie over
onderwijs in eigen taal inzicht kan
verschaffen in het onderzoek op
basis waarvan hij uiteindelijk is
gekomen tot de beleidskeuze. Daarbij
stel ik mij voor dat het belang van
onderwijs in eigen taal, tweetaligheid
ja of nee en de reactie van het
WRR-rapport voor zover het
onderwijszaken betreft, overtuigend
worden uitgewerkt.

Daarnaast lijkt het ons zeer
informatief, wanneer eens systema–
tisch aandacht wordt besteed aan
lokale initiatieven zoals de tweetalige
opvang in Enschede en de magnet–
school of effectieve school in
Amsterdam en andere initiatieven, en
dat deze van een standpunt worden
voorzien. Wij zijn er immers van
overtuigd dat ook hier geen uniforme
aanpak mogelijk is. Wat in Den Haag
of Rotterdam wellicht een goede
aanpak is, behoeft in Appingedam of
Heerlen niet te werken. Daarom moet
ook inzicht worden gegeven in de
lokale kenmerken die uiteindelijk
hebben geleid tot een bepaalde
beleidskeuze. Wij zijn ervan overtuigd
dat slechts zo'n aanpak leidt tot
depolarisatie van de discussie. Ook
hierop hebben wij graag een reactie.

Voorzitter! Wij zijn zeer te spreken
over het terugdraaien van de
vierjarigenmaatregel. Wij vinden het
uitermate belangrijk dat vierjarigen
voldoende onderwijs ontvangen,
omdat het juist voor die kinderen die
reeds jong achterstanden dreigen op
te lopen, van zeer groot belang is,
dat zij zo jong mogelijk worden
opgevangen. 2600 extra banen in het
basisonderwijs is niet niks. Door het
stappenschema gaan een aantal
scholen er minder op vooruit dan ze
eigenlijk hadden verwacht. In het
PCO-magazine las ik dat er nog
nader overleg zal zijn over de scholen
die erop achteruitgaan omdat ze te
weinig kleuters hebben. Graag
zouden wij hierover meer duidelijk–
heid verkrijgen. Wij zijn van mening
dat er voor de 90 scholen die er echt
op achteruitgaan, een aparte regeling
zou moeten worden getroffen. En
hetzelfde geldt voor de groeischolen,
omdat ook die door deze maatregel
in de knel kunnen komen.

Wij hebben begrepen dat de
staatssecretaris het aan de scholen
zelf wil overlaten, of zij de extra
formatieplaatsen inzetten voor
zorgverbreding of dat ze de kleuters
weer het vroegere aantal uren naar
school laten gaan. Op zichzelf
hebben wij er wel begrip voor dat
een overheid niet dwingend optreedt,
maar vrijheid geeft aan de schoolbe–
sturen. Maar aan de andere kant
hebben wij ook begrip voor de
ouderverenigingen die stellen dat
gelijke schooltijden uit een oogpunt
van emancipatie veruit de voorkeur
verdienen. Wij zijn van mening dat de
kleuters in ieder geval weer het
oorspronkelijke aantal van 22 uur les
moeten krijgen. Wij willen deze keuze

niet aan de schoolbesturen overlaten,
op grond van de overtuiging dat
opvang van jonge kinderen geduren–
de een substantieel deel van de dag
achterstanden kan verkleinen.
Daarom vragen wij de staatssecreta–
ris om dit bij de wetswijziging die
nodig is voor de afschaffing van de
vierjarigenmaatregel, op deze manier
uit te werken. En omdat daarmee nog
niet automatisch geiijke schooltijden
worden gerealiseerd, vraag ik ook om
artikel 11 van de Wet op het
basisonderwijs te herstellen in de
oorspronkelijke strekking, opdat het
mogelijk wordt om jonge kinderen bij
voorbeeld meer vakantie of meer
pauzes te geven

Over de positie van de kleuter in
het onderwijs verschijnen de laatste
tijd nogal zorgelijke berichten. De
basisschool zou in onvoldoende mate
rekening houden met de "eigenaar–
digheden" van het jonge kind. De
vaardigheden van de kleuterleidster
van vroeger verdwijnen uit het
onderwijsaanbod. In vorige memories
van toelichting bij de begroting werd
een evaluatie van het basisonderwijs
aangekondigd. In de memorie van dit
jaar ontbreekt een dergelijke
passage. Het lijkt ons goed, die
evaluatie wel te verrichten en daarin
aandacht te besteden aan de positie
van de kleuter in het basisonderwijs.

Voorzitter! Tot slot een aantal korte
onderwerpen. Allereerst de investe–
ring in gebouwen in het voortgezet
onderwijs en in het hoger beroepson–
derwijs. Wij vragen de bewindslie–
den, af te zien van het systeem van
"a fonds perdu"-financiering en de
beschikbare middelen op de
begroting effectiever te gebruiken.
Daarbij denken wij aan financiering
op basis van annuiteiten, maar ook
aan het bevorderen van huur of lease
van schoolgebouwen. Het is al een
"oude" discussie en wij weten ook
wel waar de knelpunten zitten: met
name bij Financiën. Daarom vragen
wij de bewindslieden, in een nota,
liefst een regeringsnota, uit te
werken wat er op dit gebied mogelijk
is, opdat wij een keer uit die discus–
sie kunnen komen. Het is het derde
jaar waarin wij hiervoor aandacht
vragen, wij worden het een beetje
zat. Om de minister hierin eventueel
te steunen, hebben wij ook nog een
motie achter de hand.

Vervolgens vraag ik aandacht voor
de introductie van natuur– en
milieu-educatie in het voortgezet
onderwijs. Verleden jaar is bij de
behandeling van de begroting van
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VROM door mijn partijgenoot
Feenstra een motie hierover inge–
diend en is hiervoor bij amendement
1 mln. op de onderwijsbegroting
beschikbaar gesteld. Nu hebben wij
een uitgewerkt plan gekregen van de
hierbij betrokken organisaties; dat
plan zou 20 mln. kosten. Dat vinden
wij veel geld, maar bovendien vinden
wij dat er erg veel overhead en
top-down in voorkomt. Daar zetten
wij vraagtekens bij. Nu hebben wij
begrepen dat er ontslagen zullen
vallen als er niets wordt gedaan, en
dat vinden wij niet goed. Daarom
zouden wij naar een status quo willen
toewerken, om snel een discussie te
kunnen voeren over de aanpak van
natuur– en milieu-educatie. Hoeveel
geld is ermee gemoeid en wie moet
dat betalen? Het is immers nog niet
zo vanzelfsprekend dat Onderwijs dat
alleen zou moeten doen. En zolang
die procedure nog niet is afgerond,
zou er niemand ontslagen moeten
worden. Volgens onze informatie zou
het zeven ton vergen om zo'n status
quo te realiseren.

Om het kort te houden wil ik mij
aansluiten bij de opmerkingen van de
heer Frissen over de middelen die de
organisaties van ouders, maar ook
dievan leerlingen zouden moeten
hebben om cursussen te geven in het
kader van de equipering van leden
van medezeggenschapsraden, opdat
zij op hun taak berekend zullen zijn.
En omdat er zeer weinig geld
beschikbaar is voor de landelijke
organisaties, vinden wij dat het in de
rede ligt om extra geld ter beschik–
king te stellen uit de geschillenrege–
ling medezeggenschap. Tenslotte
leidt goed onderwijs tot minder
geschillen, dus kunnen wij wel een
"kwartje" van de geschillenregeling
afhalen.

Ten slotte wil ik aandacht vragen
voor de extra taal en de verplichting
om wiskunde in het pakket op te
nemen. Wij steunen de staatssecre–
taris in zijn voorstel. Alhoewel wij van
mening zijn dat veel leerlingen er
verstandig aan doen om wiskunde in
hun pakket op te nemen, zodat zij
een maximale keuze voor vervolgon–
derwijs open houden, steunen wij de
gedachte dat het niet vanzelfspre–
kend is om het vak te verplichten.
Alsof zonder wiskunde de redzaam–
heid wordt aangetast. Bovendien
blijkt uit een recent onderzoek dat
het vak technologie meer ruimtelijk
inzicht geeft en uitnodigt voor een
beta-beroep dan het vak wiskunde.
Belangrijk is een goede studie– en

beroepskeuzevoorlichting. Wel
menen wij dat het standpunt van de
staatssecretaris zo moet worden
begrepen dat hiermee niet het laatste
woord gesproken is, omdat discus–
sies over kwaliteitsverbetering van
het HAVO en meer meisjes in exacte
vakken verder in deze Karner dienen
te worden gevoerd.

En dan heb ik nog twee korte
opmerkingen. Wat betreft de tweede
nota van wijziging over de 10 mln. in
verband met de SVM-operatie, gaan
ook wij akkoord met de dekking die
gegeven wordt voor het jaar 1990. Ik
wil ook een discussie over de dekking
in de volgende jaren, niet vanwege
de ondersteuningsstructuur, maar
wel vanwege de basisvorming. Ik heb
namelijk geen inzicht hoe dit ingrijpt
in de onderwijsvernieuwing op het
punt van basisvorming. Dit stuk
kwam te laat. Daarover hebben wij
geen overleg meer gehad. Ik zou dit
overleg graag willen.

Ik heb begrepen dat sommigen
hier soms steunen over de creativiteit
die beide bewindslieden af en toe
aan de dag leggen. Ik vind het juist
prima dat mensen creatief zijn en
daar af en toe uiting aan geven.
Daarom wil ik afsluiten met een
gezegde van Abraham Lincoln, die
heeft gesteld: Wie niet in staat is een
fout te maken, is tot niets in staat.

Gaat u vooral zo door!

De vergadering wordt van 17.22 uur
tot 17.27 uur geschorst.

De voorzitter: Ik deel alvast mede
dat ik niet voornemens ben, vana–
vond het wetsvoorstel Collectieve
preventie volksgezondheid (20977)
aan de orde te stellen. Dit impliceert
dat morgen na de lunchpauze de
eerste termijn van de behandeling
van dit wetsvoorstel zal plaatsvinden.

Dan gaan wij nu verder met de
behandeling van de begroting van
Onderwijs en Wetenschappen. Ik
geef het woord aan mevrouw
Witteveen-Hevinga, die haar
maidenspeech zal houden.

D

Mevrouw Witteveen-Hevinga
(PvdA): Mijnheer de voorzitter! !n
aansluiting op het betoog van collega
Netelenbos zou ik willen beginnen
met een aantal opmerkingen over het
volwassenenonderwijs. Volwassenen–
onderwijs is in Nederland altijd een
ondergeschoven kindje geweest. Wij
zijn dan ook ingenomen met de

aandacht die het regeerakkoord en
de nota van wijziging op deze
begroting van Onderwijs en Weten–
schappen geven aan het volwas–
senenonderwijs.

Door de internationalisering en
snelle technologische ontwikkelingen
wordt de samenleving complexer.
Het bezit van kennis zal een steeds
belangrijkere factor vormen voor de
deelname aan die samenleving. Voor
grote groepen mensen is dat geen
probleem. De overheid zal echter
extra aandacht moeten geven aan die
groep volwassenen — werkend en
niet-werkend — die nauwelijks of
geen onderwijs heeft genoten, om zo
het recht op individuele ontplooiing,
mondigheid en mogelijkheid tot
zeggenschap over de eigen situatie
te kunnen garanderen. Naast dit
argument van rechtvaardigheid telt
ook de economische noodzaak tot
handhaving en versterking van de
positie van het Nederlandse bedrijfs–
ieven in de internationale concurren–
tiepositie. Daarin is kennis een
cruciale factor, als één van de
belangrijkste grondstoffen. De
vereisten voor snelle produktvernieu–
wing om die concurrentie het hoofd
te kunnen bieden, maken dat onze
samenleving kennisintensiever wordt.
Tegelijkertijd worden we geconfron–
teerd met een geleidelijke veroude–
ring van de beroepsbevolking. Dit
betekent dat ook ouderen hun kennis
steeds zullen moeten bijspijkeren om
het kennispotentieel ten behoeve van
de Nederlandse economie op peil te
houden. Levenslang leren is dus niet
alleen een wenselijkheid, maarook
noodzaak. Dit vraagt een actief
beleid met betrekking tot het
volwassenenonderwijs voor werken–
den en niet-werkenden. Zowel de
vraag als het aanbod van voorzienin–
gen moet daarin betrokken worden.

Allereerst het aanbod. Een scala
van voorzieningen maakt hiervan deel
uit: van het vormings– en ontwikke–
lingswerk van WVC-zijde, zoals de
volksuniversiteit, tot de FNV-vrou–
wenvakscholen en van bedrijfsoplei–
dingen tot alfabetiseringscursussen.
Dit geheel van activiteiten is een
lappendeken van verschillende
planprocedures en geldstromen. En
dat terwijl het individu en de
bedrijven vragen om een op maat
gesneden en flexibel aanbod. Er zal
uiteindelijk een gevarieerd en flexibel
pakket aan leertrajecten per regio en
per individu aangeboden moeten
kunnen worden. Dat kost veel geld.
Alleen al om die reden is de verbete–
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ring van samenwerking van alle
desbetreffende instellingen belang–
rijk. Het wetsontwerp voor het
arbeidsvoorzieningenbeleid biedt
daartoe een aanzet. De aanhangige
wetgeving, zoals de Invoeringswet
kaderwet volwasseneneducatie, de
Wet cursorisch beroepsonderwijs en
de wetswijzigingen betreffende het
voortgezet algemeen volwassenen–
onderwijs, moet een snelle afhande–
ling krijgen. Het is de bedoeling dat
het aanbod aansluit bij de behoefte
van de mensen en de bedrijven.
Daartoe moeten de schotten tussen
de verschillende voorzieningen in het
aanbod verdwijnen. Kan de minister,
als coördinerend minister voor het
volwassenenonderwijs, aangeven hoe
hij denkt daaraan bij te dragen?

Ik richt mij nu op de vraagzijde.
Helaas moeten wij constateren dat
de mogelijkheden voor deelname van
bepaalde groepen aan bepaalde
voorzieningen niet optimaal zijn. Mijn
fractie is van mening dat deze
belemmeringen zoveel mogelijk
weggenomen moeten worden en dat
de overheid hierin ook bepaalde
verantwoordelijkheden te vervullen
heeft. Hoe staat het bij voorbeeld
met de mogelijkheden van betaald
verlof voor alle werkenden die
wensen deel te nemen aan het
volwassenenonderwijs?

Onze fractie ziet met name
belemmeringen voor de groep
herintredende vrouwen die met de
noodzaak van kinderopvang worden
geconfronteerd, en voor allochtone
mannen en vrouwen. Ziet de minister
dit ook zo? En hoe zit het met de
deelname van mensen met een
uitkering? Vormen de eigen bijdragen
voor bepaalde groepen een belem–
mering voor deelname?

Ik zou het op prijs stellen, indien de
minister zijn zienswijze zou willen
geven op deze problematiek. Ik vraag
dit ook met het oog op:
- de te plegen adviesaanvrage aan de
Sociaal-economische raad met
betrekking tot permanente educatie,
leerrecht, open leren en eventuele
vouchersystemen;
- de in het regeerakkoord aangekon–
digde kaderwet scholing voor
werkenden;
- de in de nota van wijziging aange–
kondigde extra middelen vanaf 1993;
- de resultaten van de Commissie
onderwijs-arbeidsmarkt.

Mijn fractie nodigt de minister uit,
in aansluiting op het vorengaande,
voor het zomerreces schriftelijk aan
de Kamer te laten weten, hoe hij

denkt op de diverse aanbevelingen te
reageren.

Mijnheer de voorzitter! Alfabetise–
ring is een belangrijk onderdeel in het
volwassenenonderwijs. De Unesco
heeft het jaar 1990 uitgeroepen tot
het internationaal jaar van de
alfabetisering. Wij vinden dat een
goede zaak. Democratie betekent dat
ieder persoon in staat moet worden
gesteld tot deelname aan maat–
schappelijke besluitvormingsproces–
sen. Basisvaardigheden zoals
rekenen, schrijven en lezen zijn
daarin onontbeerlijk. Maar er zijn
naar de mening van mijn fractie nog
wel wat vuiltjes weg te werken. Er
zijn immers grote wachtlijsten bij de
instellingen voor de basiseducatie.
Dit betreft ongeveer 5000 personen,
waarvan 3900 in de grote steden.
Wij vinden dat voorkomen moet
worden dat mensen, enthousiast
gemaakt door de campagne, eerst
een poos op een wachtlijst moeten
staan, voordat zij aan de beurt
komen.

Voor het wegwerken van de
wachtlijsten zijn extra middelen
nodig. Kan de minister inzicht geven
in het verloop van het overleg met de
andere betrokken departementen? In
dit verband lijkt het mij ook zinvol dat
de minister vanuit zijn positie als lid
van het Centraal bestuur voor de
arbeidsvoorziening, in gesprek gaat
met dit Centraal bestuur voor de
arbeidsvoorziening. De inzet van het
gesprek zal moeten zijn dat met
toepassing van de CBA/RBA-overleg–
structuren-in-wording, in combinatie
met een coördinerende rol van
gemeentebesturen, extra middelen
voor 1990 worden ingezet ten
behoeve van alfabetisering.

Het is geen toeval dat onze fractie
in de richting van het CBA kijkt. Wij
moeten ons terdege realiseren dat
het volgen van een alfabetiserings–
cursus voor bepaalde groepen, met
name voor allochtone Nederlanders,
een eerste vereiste is om aan verdere
beroepsopleidingsactiviteiten van de
arbeidsvoorziening te kunnen
deelnemen. Aangezien er reeds grote
tekorten in bepaalde sectoren van de
arbeidsmarkt zijn, moeten ook door
het CBA deze impulsen als een extra
steun voor zijn doelstellingen worden
beschouwd. Ik verneem graag de
reactie van de minister hierop.

Mijnheer de voorzitter! Wij hebben
de indruk dat deze minister het
thema internationalisering en het
onderwijs hoog in het vaandel heeft.

Daarin zullen wij hem van harte
steunen.

Allereerst maak ik een opmerking
over het Europese niveau. De
minister heeft reeds aan het
Nederlandse volk laten weten dat
1991 wordt uitgeroepen tot het
"Europees jaar van het onderwijs".
Nu doet zich de gunstige situatie
voor dat deze minister volgend jaar
het voorzitterschap gaat vervullen
van de Europese Onderwijsraad en
aldus in de gelegenheid is om vele
waardevolle initiatieven te ontplooi–
en. Ook in Europees verband zal
kennis de spil voor sociale en
economische vernieuwing zijn. En
wat zal die interne Europese markt
brengen zonder een samenhangende
visie op onderwijs?

Natuurlijk moeten wij ons realise–
ren dat het onderwijs één van de
gebieden is waarop de tradities
binnen de Gemeenschap het meest
uit elkaar lopen en de nationale
bevoegdheden met verve verdedigd
worden. Wij nodigen de minister uit
om in het najaar in overleg te treden
met de Kamer over een dynamische
aanpak van onderwijszaken op
EG-niveau. Onze fractie wil daartoe
reeds enige aandachtspunten aan de
minister meegeven.
1. Het ontwikkelingen van uitwisse–
lingsprogramma's op het terrein van
stages bij bedrijven in het buitenland
voor MBO-leerlingen en docenten.
De Skandinavische landen en
Oost-Europa kunnen daarbij betrok–
ken worden.
2. Stimulering tot deelname van
onderwijs– en onderzoekstechnolo–
gieprogramma's van landen uit
Oost-Europa en EVA-landen.
3. Vergroting van de mobiliteit van
studenten binnen de Europese
landen op alle onderwijsniveaus.
4. Het opzetten van educatieve
alfabetiseringsprogramma's, waarbij
bij de middelentoedeling voorrang
moet worden gegeven aan de grote
Europese steden en aan bepaalde
plattelandsgebieden in zuidelijke
lidstaten zoals Spanje en Portugal. In
dit verband past ook het ontwikkelen
van software, toegesneden op snel
leren lezen, schrijven en rekenen,
specifiek geschikt voor analfabeten
in Europa.

Onze tweede invalshoek is het
nationale kader. Onze fractie heeft er
waardering voor, dat er binnenkort
een Europees platform zal starten
voor diverse activiteiten in het basis–
en voortgezet onderwijs met
betrekking tot de eenwording van
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Europa. Wij zijn benieuwd naar de
wijze waarop dit in het Nederlands
onderwijsveld wordt opgepakt De
uitvoering van deze activiteiten is een
rechtstreeks uitvloeisel van twee
nota's over Europa in het onderwijs,
welke tot op heden nog niet in de
Kamer aan de orde zijn geweest. Bij
de schriftelijke voorbereiding van
deze begrotingsbehandeling heeft de
minister laten weten dat hij in het
voorjaar met nadere prioriteiten zal
komen. Wij zouden het op prijs
stellen, indien daarin ook een
paragraaf zal zijn gewijd aan de stand
van zaken bij de uitvoering van
enkele richtlijnen, bij voorbeeld
betreffende de erkenning van
diploma's op het terrein van het
hoger onderwijs. Graag krijg ik hierop
een reactie van de minister.

Mijnheer de voorzitter! In de
afgelopen vijftien jaar is de omvang,
de aard en het structurele karakter
van seksueel geweld duidelijk
geworden. Meisjes en, in mindere
mate, jongens worden op school
lastig gevallen. De noodzaak van
bestrijding en preventie van onge–
wenste intimiteiten in het onderwijs
wordt inmiddels door velen onder–
kend. Onze fractie heeft dan ook veel
waardering voor initiatieven die op
het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen in 1988 zijn
genomen met betrekking tot het
aanstellen van de vertrouwensin–
specteurs. In aansluiting op de
rapportage daarvan en op reeds
eerder door een meerderheid van de
Kamer uitgesproken wens, stellen wij
het volgende voor.

Wij zijn bekend met het voorstel
van een breed samengestelde
initiatiefgroep om te komen tot de
oprichting van een "landelijk
coördinatiepunt ongewenste
intimiteiten in het onderwijs". Wij
ondersteunen de gedachte, te komen
tot de uitvoering van doelgerichte
activiteiten voor deskundigheidsbe–
vordering, voorlichting, preventie en
coördinatie. Mijn fractie vraagt de
staatssecretaris om nader overleg te
plegen met onder andere de
initiatiefgroep over de definitieve
vormgeving van deze activiteiten en
over het benodigde bedrag vanaf
1991, zodat er een structurele basis
verschaft kan worden. Voorts vragen
wij de staatssecretaris, reeds voor
1990 ƒ 300.000 ter beschikking te
steilen voor de start van de activitei–
ten. Zoals u gezien heeft, hebben wij
hierover samen met het CDA —

collega Frissen heeft dit al aangege–
ven — een amendement ingediend.

Mijnheer de voorzitter! De
staatssecretaris heeft reeds actie
ondernomen waaruit blijkt, dat ook hij
van mening is, dat de gepleegde
bezuinigingen op de materiële kosten
van het basisonderwijs een halt moet
worden toegeroepen. Te veel is er
ingeleverd. Er is nu 10 mln. extra ter
beschikking gesteld om de Londo–
problematiek te verlichten. Daarvoor
zijn wij de staatssecretaris erkentelijk
en wij gaan akkoord met de nadere
voorstellen, geformuleerd in de brief
van 5 februari 1990 aan de vaste
commissie. Wij gaan ervan uit, dat in
de toekomst niet lichtvaardig op
Londo wordt bezuinigd, omdat dit
het stelsel onevenwichtig maakt.
Daarom hadden wij graag de
toezegging, dat uitsluitend op
objectieve gronden de Londo-ver–
goeding ter discussie wordt gesteld.

De voorzitter Ik wens u van harte
geluk met uw maidenspeech. Het
was een genoegen om naar u te
luisteren.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mijnheer de voorzitter! De bewinds–
lieden op het ministerie van Onder–
wijs en Wetenschappen staan voor
een moeilijke opgave en de leden van
de PvdA-fractie ook. Daarom
complimenteer ik mevrouw Witte–
veen niet alleen met haar eerste,
buitengewoon heldere rede in dit
huis, maar ik wens haar daarbij ook
veel sterkte toe. Ik hoop dat veel van
haar ideeën in beleid omgezet zal
worden.

Het onderwijsveld heeft behoefte
aan herstelbeleid; beleid waarin niet
alleen bezuinigingen worden
teruggedraaid, maar ook het
vertrouwen in de overheid wordt
hersteld. Er moet niet alleen geld
komen, maar ook enthousiasme. Het
schoolklimaat kan verbeteren als
men niet langer het gevoel heeft dat
elke nieuwe maatregel een vorm van
bezuinigen is. Dan is er misschien
kans op vernieuwing die verder gaat
dan het slechts aanpassen van de
eigen les.

Het enthousiasme van de nieuwe
bewindslieden is er; dat staat. Zij
realiseren zich terdege dat zij het
vertrouwen moeten terugwinnen.

Maar het mag niet slechts een
verschil in PR-beleid met de voorgan–
gers worden. Dat zal nog niet zo
eenvoudig zijn, als wij zien hoeveel
geld in het regeerakkoord voor
onderwijs is vrijgemaakt, de 500 mln.
Dat is inderdaad minder dan
eenderde van wat de PvdA voor
onderwijs in haar programma nodig
achtte. In het rapport De bedrijvige
school van de ABOP, dat vooral ook
buiten de bond zo'n warm onthaal
heeft gekregen, wordt uitgegaan van
5 mld. extra voor onderwijs. Er is alle
reden om, ook als Groen Links, de
bewindslieden wel zeer open, maar
ook kritisch tegemoet te treden. Laat
ik dan maar meteen met mijn eerste
kritiekpunt komen, ook in aansluiting
op wat mevrouw Witteveen zei.

In dit jaar van nieuwe aandacht
voor de alfabetisering mis ik een
extra financiële injectie voor
basiseducatie. Zijn alle wachtlijsten
dan inmiddels weggewerkt? De
gelden uit het regeerakkoord voor
onderwijsvoorrangsbeleid en
volwasseneneducatie staan eerst
voor 1993 en 1994 op de begroting.
Waarom is dat zo minder urgent?
Wat moeten wij denken van de in de
tweede nota van wijziging voorge–
stelde bezuinigingen op het begro–
tingsartikel Projecten beroepsonder–
wijs en volwasseneneducatie voor
1991 en de volgende jaren? Daarmee
is bij mij in elk geval de vreugde over
de 10 mln. extra voor de SVM-ver–
nieuwing meteen verdwenen.
Misschien mag ik de bewindslieden
eens vragen aan welke begroting–
spost zij denken om te bezuinigen als
zij dromen van intensiveringen en
praten over reallocatie. Het enige dat
ik echt kan bedenken, is de omvang
van het ambtenarenapparaat, zeker
als ik de laatste tijd al die commissies
en werkgroepen zie die er moeten
komen met vooral mensen van buiten
het departement.

De strikte scheiding tussen het
openbaar onderwijs en het bijzonder
onderwijs zou kunnen verminderen.
Zo worden er de laatste tijd steeds
meer pogingen gedaan om islam–
scholen op te richten. Als men zo'n
school wil stichten, heeft men daar
natuurlijk recht op. Het is dezelfde
grondwettelijke vrijheid van onderwijs
die voor iedereen in dit land bestaat,
maar echt toejuichen doe ik dat
verschijnsel in elk geval niet. Het is
toch een nieuwe vorm van afscher–
men, waardoor kinderen uit verschil–
lende culturen elkaar niet tegenko–
men en dus niet van elkaar kunnen
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leren. Hetzelfde geldt in zekere zin
ook voor christelijk onderwijs. Het
bijzonder onderwijs en het openbaar
onderwijs zouden wat dat betreft
meer naar elkaar toe moeten groeien,
niet om een nieuwe schoolstrijd te
beginnen, maar om die eindelijk eens
te overwinnen. Op samenwerkings–
scholen en scholen voor algemeen
bijzonder onderwijs kunnen leerlingen
meer kennis nemen van de verschil–
lende levensbeschouwingen en
culturen en kunnen ouders maximaal
invloed uitoefenen. Daar kan echt
intercultureel onderwijs worden
gegeven. Het kan meteen een hoop
bureaucratie en verspilling tegen–
gaan. Veel ouders die nu hun kind
naar een christelijke school sturen,
doen dat vanwege de bereikbaarheid,
de mate van prestatiegerichtheid of
de didactische richting. Hoe denken
de bewindslieden eigenlijk over deze
kwesties? Of moet dit taboe ook de
komende jaren nog blijven bestaan?

De heer Van der Vlies (SGP): De
heer Lankhorst noemt enkele
gronden waarop ouders van kinderen
kiezen voor een school, in dit geval
een christelijke school. Welke
kanttekening plaatst hij daarbij? Wat
gaat de overheid die authentieke
keuzes aan?

De heer Lankhorst (Groen Links):
Als die keuze gemaakt wordt zoals in
uw groepering, die er in alle authenti–
citeit is, dan vind ik dat prima. Ik
onderken echter dat er veel is
veranderd in deze samenleving. Veel
kinderen gaan naar het bijzonder
onderwijs omdat zo'n school bij
voorbeeld dicht in de buurt is. Daar is
niets tegen, maar ik vind dat die
bijzondere school open zou moeten
staan voor allerlei invloeden, culturen
en levensbeschouwingen. Ik vind het
prima als het dan een vorm van
bijzonder onderwijs blijft. Geleidelijk
aan zou ik het willen ombuigen naar
algemeen bijzonder onderwijs. Erzijn
op het ogenblik ontwikkelingen in die
richting waar te nemen. In het zuiden
van het land wordt het christelijk
bijzonder onderwijs omgevormd naar
algemeen bijzonder onderwijs en in
grote steden wordt het openbaar
onderwijs omgevormd tot algemeen
bijzonder onderwijs. Dat zijn ontwik–
kelingen die ik van harte toejuich.

Voorzitter! Het terrein dat grote
besluitvaardigheid vraagt, is dat van
de basisvorming. Het onderwijsveld
heeft recht op duidelijkheid. Bij de
inhoud van de basisvorming is het

van belang dat de leerling wordt
voorbereid op het functioneren in
verschillende sectoren van de
samenleving en niet uitsluitend in de
economische sector. Ook de
pedagogische functie van de school
en de cultuuroverdracht zijn zeer
belangrijk. Voor de vakken en
leergebieden geldt dezelfde benade–
ring. Reden waarom Groen Links het
vak "verzorging" in de basisvorming
zeer duidelijk bepleit

Overigens leggen de bewindslie–
den in de nota van wijzigingen nogal
de nadruk op het stimuleren van
fusies tussen MAVO en LBO.
Ontstaat zo niet het gevaar van een
nieuwe tweedeling bij de invoering
van de basisvorming, namelijk tussen
VWO/HAVO-basisvorming en
LBO/MAVO-basisvorming? Wordt
dan toch niet weer op te jonge
leeftijd een keuze gemaakt voor een
bepaald schooltype?

Ik kom op de natuur– en milieu–
educatie. Er is een plan gemaakt om
te komen tot invoering hiervan in het
onderwijs. De staatssecretaris heeft
er 1 mln. voor vrijgemaakt. De
onderwijsverzorgers en de natuur– en
milieu-organisaties kwamen met een
plan dat 20 mln. kost. Nu lijkt ook mij
die schatting aan de hoge kant, maar
als er echt gewerkt moet worden aan
draagvlakverbreding voor het
milieubeleid en het de bedoeling van
het kabinet is, dat er een aanzet komt
voor een ander gedrag, dan lijkt dat
miljoen toch wel te weinig. Wat
denkt de staatssecretaris ermee te
gaan doen?

Als wij meer aan de scholen
overlaten, moet er ook financiële
ruimte zijn om het schoolklimaat in
gunstige zin te beïnvloeden. In dat
geval is nog een groot aantal
financiële horden te nemen. Zo
blijken basisscholen steeds vaker
vervuild te zijn, doordat de normen
voor het schoonmaken verlaagd zijn.
Het Astmafonds maakt zich al zorgen
over de gevolgen daarvan. De
staatssecretaris ook?

Dan is er nog het probleem van de
slecht onderhouden schoolgebouwen
in het voortgezet onderwijs. Enkele
jaren geleden werd ons de notitie
"Scholenbouw uit het slop" uitge–
reikt. Daarin stonden foto's van
gebouwen in zeer slechte staat.
Voordat een bekostigingsstelsel dat
meer verantwoordelijkheid geeft aan
de scholen, ingevoerd wordt, is het
van belang die achterstand in te
halen. Hoe denkt de staatssecretaris
hiervoor een oplossing te vinden?

Aan meer autonomie zal een
inhaalactie vooraf moeten gaan.

In de vorige periode zijn vier
speciale onderwijsinspecteurs
ingezet voor de bestrijding van
ongewenste intimiteiten op school.
De inspecteurs vrezen slechts het
topje van de ijsberg te kunnen
waarnemen. Ér is dus meer nodig.
Daarom liggen er voorstellen voor
een landelijk coördinatiepunt. Zo'n
coördinatiepunt kan helpen om
ongewenste intimiteiten aan de orde
te stellen en preventiestrategieën te
ontwikkelen. Is de staatssecretaris
bereid, te zoeken naar financiering
voor een dergelijke coördinatiepunt,
desnoods samen met de staatssecre–
taris voor Emancipatiezaken?

Natuurlijk is er met de wijziging van
de begroting een heel vervelende
rnaatregel teruggedraaid: de
vierjarigenmaatregel. Eindelijk, maar
het is een gedeeltelijke terugdraaiing.
Dit betekent dat een aantal scholen
toch te krap blijft zitten met hun
formatietoedeling. Voor de scholen
waar men rekende op een volledige
terugdraaiing van de vierjarigenmaat–
regel, is dat natuurlijk een bittere
teleurstelling. Kunnen alle scholen
erop rekenen dat zij in 1991 wel
voldoende formatie krijgen? Wat
gebeurt er met de scholen die er dit
jaar in formatieplaatsen zelfs op
achteruitgaan?

Het budgetteren van diverse
onderwijsregelingen is wel van kracht
gebleven. Dat levert nog altijd
problemen op. In de begroting lezen
wij over de faciliteitenregeling voor
culturele minderheden in het
voortgezet onderwijs, dat deze is
aangepast om de toepassing van de
regeling binnen de grenzen van het
budget te houden. Waarom hebben
de nieuwe bewindslieden dit niet
veranderd? Ik heb het altijd vreemd
gevonden om een maatregel op die
manier te verkopen. Ik vrees dat er
op deze wijze te weinig geld is voor
een groeiende groep. Als allochtonen
volop in de samenleving kunnen en
willen meedoen, zal daarvoor
voldoende geld moeten worden
uitgetrokken. De minister heeft
vorige week positief gereageerd op
de plannen van de Universiteit van
Amsterdam om allochtone jongeren
een grotere kans te bieden op hoger
onderwijs, zo heb ik begrepen. Is het
overigens waar dat het idee om bij
een studentenstop een aantal
plaatsen voor allochtonen te
reserveren, moeilijk uitvoerbaar is,
omdat daarvoor de wettelijke

Tweede Kamer Onderwijs en Wetenschappen
13 februari 1990
TK39 39-2215



Lankhorst

procedure voor de inschrijving van
studenten gewijzigd moet worden? Is
de minister dan bereid op korte
termijn met een wetsvoorstel te
komen om op deze manier het aantal
allochtonen in het hoger en weten–
schappelijk onderwijs te kunnen
verhogen?

Een andere budgettering is die van
het hoger en wetenschappelijk
onderwijs. Op de universiteiten en
hogescholen is de afgelopen jaren
veel bezuinigd. Zij hebben die
bezuinigingen voor hun rekening
genomen, maar ooit wordt een grens
bereikt. Wanneer leidt een verhoog–
de deelname aan het hoger en
wetenschappelijk onderwijs ook tot
meer middelen? Wanneer acht de
minister de bezuinigingsgrens
eigenlijk bereikt? Met de invoering
van de OV-kaart voor studenten is
een bijzondere band met de studie–
beurs gelegd. Een deel van de
bezuiniging op de studiebeurzen gaat
terug naar het hoger en wetenschap–
pelijk onderwijs. De studenten
betalen zo zelf voor de toename van
hun deelname. Overigens is het
bedrag dat extra naar het hoger
onderwijs gaat, niet erg groot. Hoe
groot is dat nu het definitieve
contract is afgesloten? Hoe worden
de extra uitgaven daarvoor eigenlijk
de komende jaren gefinancierd?

Ten slotte: er komt waarschijnlijk
geen DOP III tegen de achtergrond
van een komend tekort aan leer–
krachten. Maar hoe zit het dan met
het "afbranden" van leerkrachten?
De DOP was een uitkomst voor
leerkrachten die het opgaven en
anders wellicht te vroeg de ziektewet
ingingen. Voor dat probleem moet er
wel een oplossing komen. Of menen
de bewindslieden dat hun enthousi–
asme nu al voldoende is om oudere
leerkrachten te stimuleren om aan
het werk te blijven? Dat kan toch nog
niet waar zijn?

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Nieuwe
bewindslieden... De vraag is dan: een
nieuw geluid? Een vloot wendbare
schepen in plaats van die mammoet–
tanker? Uit de nota van wijziging op
de begroting blijkt inderdaad enige
vernieuwing. Er is voor het onderwijs
wat meer geld, en dat werd tijd ook.
Toch is dat nieuwe nog vrij margi–
naal. In hoofdzaak worden de
hoofdlijnen van het beleid van de
afgelopen jaren vooreerst doorge–

trokken. Maar goed, de nieuwe
regering is nog niet lang in functie.
Wie weet, wat er allemaal komt? En
de marges zijn inderdaad smal. Wij
zullen de nieuwe bewindslieden
vanuit een positief-kritische houding
blijven volgen.

Autonomievergroting, kwaliteits–
verbetering, motivatieverbetering —
inzet is er wel, maar nu het enthousi–
asme nog — en vernieuwing zijn de
trefwoorden. En de trend van
schaalvergroting wordt steeds
sterker. De SGP-fractie is zich
bewust van het feit dat een redelijke
schaalgrootte vereist is. Met name
voor de kwaliteit van het onderwijs
en het bestuur kan dat een rol
spelen. Wij moeten echter oppassen
voor het idee dat groter per definitie
beter is. De praktijk wijst nogal eens
anders uit. Schaalvergroting heeft
ook grote nadelen. Zijn de bewinds–
lieden dat met ons eens? Vanwege
de noodzaak van voldoende spreiding
van scholen, vooral in het basis– en
voortgezet onderwijs, en om recht te
doen aan de vrijheid van onderwijs,
moet schaalvergroting worden
gebonden aan duidelijke randvoor–
waarden. Verhoging van de stich–
tingsnormen wijst mijn fractie af. Wij
vinden wel dat kritisch mag worden
gekeken naarde bestaansmogelijk–
heid van een school op de langere
termijn. Om kaalslag te voorkomen,
vooral in de dunner bevolkte
gebieden, zullen nevenvestigingen
moeten worden toegestaan. Hoe zien
de bewindslieden hun beleid ter
zake? Kan het kabinet al meer
duidelijkheid geven over scholen met
tussen de 240 en 360 leerlingen in
het voortgezet onderwijs? Hoe
oordelen de bewindslieden over de
voorgestelde lespuntensystemen en
de experimenten die daarvoor in
ontwikkeling zijn?

In de nota van wijziging wordt
gesproken over het voornemen, de
schaalvergroting in stedelijke
gebieden te bevorderen, de op–
brengst daarvan ten goede te laten
komen aan kleine scholen en een
deel van de Londo-bezuinigingen
teniet te doen. Welke concrete
voornemens zijn er op dit terrein te
verwachten? Zijn de bewindslieden
zich ervan bewust dat het feit dat de
grote steden dichtbevolkt zijn, niet
bepaald voor alle richtingen geldt?
Het gedeeltelijk teniet doen van de
Londo-bezuinigingen is een stap in
de goede richting. Wij betreuren
overigens dat nog steeds wordt
bezuinigd op de materiële kostenver–

goedingen. Dat kan niet langer zo
blijven. Is het de bewindslieden
bekend dat veel scholen gewoon niet
rondkomen van de Londo-vergoedin–
gen en dat daardoor allerlei onge–
wenste toestanden ontstaan, in de
sfeer van onderhoud en dergelijke?
Zijn zij bereid, hiernaar een onder–
zoek te verrichten en de consequen–
ties daarvan te vertalen in concreet
beleid? Wat het zwaarst is, moet het
zwaarst wegen.

Wij hadden liever gezien dat het
geld dat het intrekken van de
vierjarigenmaatregel kost, zou zijn
aangewend voor verdere terugdrin–
ging van de Londo-bezuinigingen.
Zonder de indruk te willen wekken
dat wij het nut van volledig onderwijs
voor vierjarigen niet inzien, vragen
wij ons toch af of deze maatregel wel
deze prioriteit verdient. Hij heeft een
uitbreiding met 3500 arbeidsplaat–
sen tot gevolg en dat is niet niets.
Vergroting van de werkgelegenheid
is natuurlijk op zichzelf positief, maar
is het verstandig, de behoefte aan
meer arbeidskrachten te kweken,
wanneer al een toenemend tekort
aan onderwijzers wordt verwacht?
Het lerarentekort wordt in de nabije
toekomst een klemmend probleem.
Veel scholen hebben nu al de
grootste moeite met het werven van
onderwijskrachten. Welke maatrege–
len kunnen worden getroffen om te
voorkomen dat het verstrekken en de
kwaliteit van het onderwijs in gevaar
komen? Is het wellicht wenselijk, de
gelden voor nascholing van onder–
wijsgevenden tijdelijk — let wel op
het woord "tijdelijk" - in te zetten
voor om– en bijscholing? Daarmee
kan het aanbod van gekwalificeerde
onderwijskrachten op korte termijn
worden vergroot. Hoe wordt gedacht
over het inzetten van bij voorbeeld
deeltijdstudenten als onderwijsassis–
tent om tekorten op te vangen? Er is
dringend een meerjarenperspectief
nodig voor onderwijsgevenden.

Een ander probleem is de gebou–
wenvoorraad. Het gebrek aan goede
gebouwen bevordert het in stand
houden van dislocaties. Welke
maatregelen denken de bewindslie–
den te nemen om dit terug te
dringen? Achten zij, met ons, een
inhaaloperatie voor het voortgezet
onderwijs noodzakelijk? Hoe oordelen
zij over het vervangen van het "a
fonds perdu"-stelsel?

Over de invoering van het forma–
tiebudgetsysteem wordt binnenkort
een akkoord op hoofdlijnen verwacht.
Tegelijk is er het voornemen van de
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lump-sum-f nanriering. Is het niet
beter, in een keer over te schakelen
op het lump-sum-systeem?

Niemand zal het belang ontkennen
van natuur– en milieu-educatie. De
SGP-fractie heeft er kennis van
genomen dat de staatssecretaris
vindt dat dit thema geïntegreerd
moet worden in reeds bestaande
vakken. Ontstaat dan niet per 1
augustus aanstaande een disconti–
nuïteit in de projecten en voor
degenen die inhoud geven aan die
projecten, waardoor know how
verloren gaat? Het indicatief
meerjarenplan moet onzes inziens
nog breder ter discussie komen.

De basisvorming lijkt soms een
verhaal zonder eind. Hoe de basis–
vorming nu concreet vorm krijgt,
hopen wij kritisch te volgen. Wij
vinden dat het onderwijs na jaren
wachten in ieder geval recht heeft op
duidelijkheid. Volgens de regerings–
verklaring komen er geen eindtermen
op de basisschool. In de beoogde
basisvorming is nog wel sprake van
eindtermen, maar gezien de discus–
sies rond de SVM-operaties, zal het
bevoegde gezag ook hier ongetwij–
feld de ruimte behouden om eigen
eindtermen te ontwikkelen, en
terecht. Kunnen de bewindslieden
met deze verwachting instemmen?

Er zijn initiatieven om de onderwijs–
koepels of het bevoegd gezag eigen
examenprogramma's te laten
vaststellen. Ook in dat geval zou
natuurlijk door de inspectie moeten
worden toegezien op de kwaliteit.
Hoe stellen de bewindslieden zich op
tegenover zulke initiatieven, bij
voorbeeld van de LVGS voor het vak
maatschappijleer? De discussie over
de eigen verantwoordelijkheid van
scholen wordt niet zomaar gevoerd.
Invloeden van centraal aangeleverde
onderwijsstof kunnen de eigen
inspanningen van scholen voor het
geven van verantwoord onderwijs
aan de hun toevertrouwde scholieren
en studenten schaden. De SGP-frac–
tie is dan ook van mening, dat de
betreffende instanties onder
verantwoordelijkheid van de minister
bij het opstellen van toetsen en
dergelijke hier voluit rekening mee
hebben te houden. Wij waren dan
ook opnieuw teleurgesteld —
opnieuw zeg ik — te moeten
constateren dat in de CITO-luister–
toetsen Duits, de C– en D-program–
ma's voor dit schooljaar, verscheide–
ne platvloerse passages voorkomen.
Behalve dat de Naam van God wordt
misbruikt, is ook de vrouw als

seksueel lustobject in het geding.
Enkele jaren terug heeft de fractie
van de PPR over dat laatste ook al
eens aan de bel getrokken. Toen is
gezegd, dat erop zou worden
toegezien dat het niet meer zou
voorkomen. Zie daar, toch weer een
incident. Dat valt slecht. Het moet
niet kunnen voorkomen. Zijn de
bewindslieden bereid, tegen deze
herhaaldelijk voorkomende uitglijers
eindelijk eens afdoende op te treden?

Voorzitter! Over de studiefinancie–
ring komen wij nog separaat te
spreken. Majeure zaken zijn er in de
OV-kaart voor studenten, een niet
onaantrekkelijke optie, en de
afschaffing van de uitwonendenbeurs
voor MBO-studenten. Destijds
hebben wij ons niet tegen afschaffing
van die beurs verklaard. Immers, het
onderwijs heeft dringend behoefte
aan geld voor structurele vernieu–
wing. Ook hier vragen wij ons af, of
het geld niet beter kan worden
besteed. De verdere groei van het
aantal studenten zal de studiefinan–
ciering sterk onder druk zetten.
Maatregelen om de kosten te
beheersen, waarbij privatisering een
van de mogelykheden is, blijken dan
ook noodzakelijk te zijn.

Voorzitter! Ik moet afronden en
helaas heel veel onbesproken laten.
Het hoger beroepsonderwijs en het
wetenschappelijk onderwijs kampen
met grote financiële problemen. In
het wetenschappelijk onderwijs is er
een plafondfinanciering, maar komen
wel meer studenten. Niet alleen in
het hoger onderwijs knelt het gebrek
aan geld. Deze bewindslieden zullen
ook met beperkte middelen zorg
moeten dragen voor een kwalitatief
goed onderwijs over de hele breedte.
Om terug te komen op de woordspe–
ling van de bewindslieden: de nieuwe
schepen zullen behalve wendbaar
ook zeewaardig moeten zijn.

Doel van dit alles is, dat leder in
zijn of haar leven de ontvangen
talenten kan ontplooien en die ook
tot welzijn van de samenleving kan
inzetten. Alle onderwijs dient
evenwel genormeerd te zijn aan de
Bijbel, Gods Woord. Daarop wensen
wij de bewindslieden aan te spreken
en daarbij wensen wij hen veel kracht
en wijsheid.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Waar voor het eerst na
meer dan veertig jaar het departe–
ment van Onderwijs en Wetenschap–

pen geheel wordt geleid door
bewindslieden van socialistischen
huize of, zoals de minister liever zegt,
door sociaal-democraten, is het
verleidelijk een vergelijking te maken
met het verleden. Ik ga niet zover
terug als de heer Van de Camp, maar
ik kon die verleiding ook niet
helemaal weerstaan. Ik heb nog eens
het WBS-cahier uit de jaren zeventig
over uitgangspunten voor onderwijs–
beleid doorgenomen. Ik moet zeggen
dat het idealisme waarvan deze
cahiers bol stonden aanstekelijk was,
al waren de idealen veelal niet de
mijne. Ter illustratie een citaat: "In
de huidige situatie bestaat er een
dwingende noodzaak om het
onderwijs uit de beperkende binding
met de arbeidsmarkt los te maken en
de doelstellingen in een breder
perspectief te plaatsen.". Even
verderop wordt aandacht gevraagd
voor het recreatief aspect van het
onderwijs zonder een direct maat–
schappelijk nuttigheidseffect.
Vergeiijk dit nu eens met de begin–
selverklaring van de bewindslieden
voorkomend in de toelichting op de
nota van wijziging, waar zij schrijven:
"Onderwijs behoort mensen toe te
rusten zelfstandig deel te hebben aan
de wereld waarin zij als (jonge)
volwassenen terecht zullen komen."
Vervolgens wordt de overstap
gernaakt naar de relatie tussen
onderwijs en arbeidsmarkt. Het
idealisme van de jaren zeventig is
vervangen door de zakelijkheid van
de jaren negentig, zozeer zelfs dat ik
op mijn beurt nu zou willen zeggen:
een beetje meer idealisme alstublieft.

Toerusten van mensen op zelfstan–
dige deelname aan de wereld van
morgen? Jazeker, maar dan toch wel
met een bepaald doel. Jonge mensen
worden toegerust met het oog op
hun levenstaak, een taak die ik graag
wil omschrijven als dienst aan God
en de naaste. De eisen van de
arbeidsmarkt staan vandaag hoger
aangeschreven dan in de jaren
zeventig. Terecht, maar toerusting
tot je levenstaak is meer dan
voorbereiding op een goede baan.
Onderwijs is meer dan een econo–
misch proces, waarvan de resultaten
worden uitgedrukt in percentages
produktiviteitsstijging. Dat moet ook
tot uitdrukking komen in discussie
over autonomie en kwaliteit en over
schaalvergroting. De bewindslieden
hebben de eerste maanden van hun
optreden benut om open verhoudin–
gen te scheppen tussen onderwijs–
praktijk en onderwijspolitiek. Ik heb
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daar waardering voor, want zonder
een dergelijke open relatie wordt het
onderwijs snel het kind van de
rekening. In die opstelling past, dat
enkele eerder voorgenomen bezuini–
gingen geheel of gedeeltelijk
ongedaan worden gemaakt. Toch
heeft deze medaille ook een keerzij–
de, want ik heb de indruk, dat de
voorgestelde dekking over het
algemeen minder bezwaarlijk is dan
de geschrapte bezuinigingen.

Wat meer reserves heb ik tegeno–
ver de tweede nota van wijziging,
waarin onder meer wordt voorgesteld
het bouwbudget voor 1991 en I992
verder te beperken. Is dat nu bij alle
bouw en verbouw, die nodig zijn, wel
verantwoord?

Continuïteit in beleid lijkt aanwezig
te zijn, als het gaat over de vergro–
ting van de autonomie van de school.
Op zichzelf is dat terecht, maar wat
betekent dit nu in de praktijk? Een
regeringsstandpunt over het advies
van de commissie-Hirsch Ballin
inzake de Nota 2000 wordt pas in het
najaar verwacht. Nu moeten wij het
doen met een memorie van toelich–
ting, waarin op een veel te vlotte
manier wordt geconstateerd, dat het
advies van deze commissie een
ondersteuning van het beleid
betekent en een toelichting op de
nota van wijziging, waarin slechts
naar het regeerakkoord wordt
verwezen. Ik begrijp, dat er nu nog
geen afgerond regeringsstandpunt
kan zijn, maar op het punt van de
eindtermen is duidelijkheid nodig om
te kunnen beoordelen, of het streven
naar vergroting van de autonomie
niet beperkt blijft tot beheerszaken,
maar vooral ook betrekking heeft op
de inhoud van het onderwijs.

De commissie-Hirsch Ballin
adviseert heel concreet, bij de wet te
bepalen dat de eindtermen door het
bevoegd gezag worden vastgesteld.
Hoe verhoudt zich dit tot het
regeerakkoord, dat spreekt van een
samenhangend geheel van toetsbare
eisen en van door de overheid
vastgestelde toetsen? Volgens
antwoord 93 zullen de examenpro–
gramma's van LBO, AVO en VWO
landelijk door de minister vastgesteld
blijven, terwijl de opgaven voor
centrale examens landelijk zullen
worden opgesteld. Hierover zal nog
wel nader gesproken kunnen worden
maar de vraag is, of deze regel voor
alle examens onverkort zal moeten
gelden. Het is de staatssecretaris
bekend, dat al jaren voordat werd
besloten maatschappijleer als

regulier examenvak in te voeren,
hiervoor experimentele examens
werden gehouden en dat het
gereformeerd onderwijs hiervoor
eigen examens afneemt, waarbij
voluit de bereidheid bestaat de
eindtermen en de examens te laten
toetsen door de overheid. Mij dunkt,
een wijze van werken, die past bij een
goede verdeling van verantwoorde–
lijkheden tussen overheid en bevoegd
gezag. En dat in een materie, die
evident identiteitsgevoelig is. Mag ik
er, evenals anderen, van uitgaan, dat
zo'n wijze van werken ook in de
toekomst mogelijk zal zijn?

Hoe nauw het overigens luistert bij
centrale examinering, leert het
advies, dat de Onderwijsraad heeft
uitgebracht over het ontwerp-pro–
gramma biologie. Deze raad
adviseert onderwerpen als evolutie,
abortus en andere vragen rondom
leven en dood buiten het centrale
examen te laten, wat leidde tot een
protestbrief van het bestuur van de
Vereniging voor het onderwijs in de
natuurwetenschappen, waarin de
stelling werd betrokken, dat evolutie
in het centrale examen behoort,
omdat de evolutietheorie wel wat
dwang nodig heeft. Deze missionaire
brief van het bestuur van de vereni–
ging leidde tot protesten van leden
van de vereniging. Een duidelijke
illustratie van het gelijk van de
Onderwijsraad. Ik zie de staatssecre–
taris bevreemdend kijken. Ik ben
desgewenst bereid hem de docu–
mentatie ter hand te stellen.

Staatssecretaris Wallage: Ik miste
een zin, namelijk die met het woord
"vereniging" erin. Wellicht kan die
worden herhaald. Dan ben ik weer
helemaal bij de les.

De heer Schutte (GPV): Deze
missionaire brief van het bestuur van
de vereniging leidde tot protesten
van leden van de vereniging. Een
duidelijke illustratie van het gelijk van
de Onderwijsraad. Ik neem aan, dat
de staatssecretaris het advies van de
Onderwijsraad in dezen zal volgen.

Autonomievergroting is onlosma–
kelijk verbonden met beperking van
centrale regelgeving. Hoe moet ik in
dat verband zien dat de staatssecre–
taris leerlingen vanaf 12 jaar mee
laat oordelen over het functioneren
van leraren? Wil hij dit aan de
scholen zelf overlaten of wil hij ter
zake regels stellen? En waaraan moet
ik denken, als ik lees, dat hij mede–
werking zou hebben toegezegd aan

het initiatiefvoorstel van collega
Lankhorst? Als hij toch werkt aan een
evaluatie van de medezeggenschaps–
wetgeving, lijkt het mij meer in lijn
met het regeringsbeleid, dat
intrekking van deze wetgeving
overwogen wordt.

Over het formatiebudgetsysteem
worden in de toelichting op de nota
van wijziging goede opmerkingen
gemaakt. Op korte termijn wordt
hierover besluitvorming verwacht,
waarbij ook de relatie tot lump-sum–
financiering zal worden betrokken.
Dat laatste wil ik graag benadrukken.
Voorkomen moet worden, dat de
scholen kort na elkaar twee keer met
ingrijpende systeemwijzigingen
worden geconfronteerd.

Zeer kritisch sta ik tegenover
voorstellen tot schaalvergroting. Wat
is de onderwijskundige motivering
voor verhoging van stichtingsnormen
voor basisscholen? Zijn de minimum–
normen voor scholen voor voortgezet
onderwijs, zoals die in het regeerak–
koord worden genoemd, niet te
generaliserend? Betekent de
uitspraak dat samenwerking naar
richting als uitgangspunt wordt
genomen, dat generlei aandrang zal
worden uitgeoefend tot richtingover–
schrijdende samenwerking? Van
groot belang hierbij is, hoe het
nevenvestigingenbeleid kan worden
ingevuld. Ik wil met klem bepleiten
de verantwoordelijkheid van de
bevoegde gezagen in dezen te
respecteren. Als relatief kleine
scholen binnen eigen richting een
samenwerking willen aangaan, dient
de bekostigingssystematiek geen
belemmering te vormen en zal bij
voorbeeld de afstand tussen hoofd–
en nevenvestiging afhankelijk moeten
kunnen zijn van de mogelijkheden tot
spreiding per richting. Ik hoop dat de
staatssecretaris op dit punt de
ontstane ongerustheid kan wegne–
men.

Veel reacties heeft de staatssecre–
taris opgeroepen met zijn voorstel,
het onderwijs in de eigen taal van
migrantenkinderen tijdens de
schooluren te doen plaatsvinden.
Deskundigen verschillen van mening
over het antwoord op de vraag wat in
dezen wijsheid is, maar vaststaat dat
juist voor kinderen van migranten die
hun plaats in de Nederlandse
samenleving zoeken van essentieel
belang is dat zij de Nederlandse taal
goed beheersen. Een recente studie
van de Katholieke Universiteit
Brabant bevestigt nog eens dat het
hieraan ernstig schort. Ik kan mij
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voorstellen dat de jongste kinderen
niet meteen geconfronteerd moeten
worden met volledig Nederlandstalig
onderwijs, maar ik denk wel dat het
in hun belang is dat zij zo spoedig
mogelijk wennen aan de Nederlandse
taal. Dan lijkt mij drie jaar onderwijs
in wat heet "de eigen taal" ten koste
van Nederlandstalig onderwijs te
lang.

Ik sluit af met enkele vragen, die
hiermee min of meer samenhangen.
Wat denkt de staatssecretaris van de
vorming van een brugklas anderstali–
gen aan scholengemeenschappen,
zoals dit bij voorbeeld het geval is
aan het Christelijk Lyceum in
Apeldoorn? Ziet hij mogelijkheden,
zoiets te stimuleren?

Ik had het zojuist over de jongste
kinderen op school. Wat is het
antwoord van de staatssecretaris op
de veel gehoorde opmerking dat de
verworvenheden van het kleuteron–
derwijs op de basisschool verloren
zouden zijn gegaan? Hij zal zich
herinneren hoe indertijd kamerbreed
voor deze verworvenheden gepleit is.
Is het waar dat nu ook de ARBO en
de inspectie het negatieve oordeel
delen? Zo ja, welke conclusies trekt
hij daaruit?

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! De fractie van de RPF was
na de kabinetsformatie bepaald niet
gelukkig met het feit, dat het
complete onderwijsbeleid in handen
werd gelegd van twee socialistische
bewindslieden. Hoe zou dat uitpak–
ken met de toch al zo vaak belaagde
vrijheid van onderwijs? Maar de
heren Ritzen en Wallage hebben van
meet af aan in woord en daad onze
reserves gelogenstraft. Met dank.
Hopelijk gaan zij op de ingeslagen
weg voort. Ik wens hen daarbij veel
sterkte en wijsheid.

Het zal zeker voor de minister geen
eenvoudige taak zijn, de onderwijsuit–
gaven in toom te houden. In het
verleden heeft hij, niet wars van
gepeperde uitspraken, meermalen
van zich doen spreken met kritiek op
de cijfers. "De onderwijsbegroting is
niet eens het papier waard, waarop
zij is geschreven", heeft hij eens
gezegd, althans als ik hem goed
citeer. Hoe beoordeelt hij die kritiek
achteraf? Was zijn kritiek juist of is
de werkelijkheid toch gecompliceer–
der dan vanuit de professorenstoel
viel te bezien?

In het verleden heeft de fractie van

de RPF meermalen gepleit voor
afslanking van het departement.
Kennelijk is de minister het met ons
eens, gelet op het instellen van een
doorlichtingsonderzoek. Wat was
daartoe precies de aanleiding? Het
onderzoek dat is gericht op samen–
werking tussen de diverse directora–
ten, de communicatie binnen een
directoraat en de effectiviteit van het
verrichten van uitvoerende taken
door het ministerie heeft derhalve
mijn instemming. Met enige spanning
wachten wij uiteraard op de resulta–
ten. Wanneer valt een eerste
rapportage te verwachten?

Mijnheer de voorzitter! Via de
eerste nota van wijzigingen hebben
de bewindslieden enkele hoofdlijnen
van het door hen voorgestane beleid
uitgebreider toegelicht. Dat beleid
steunt op twee pijlers: met onderwijs
maatschappelijke voordelen bereiken
en het bevorderen van gelijkheid van
kansen. Het laatste is herkenbaar als
een socialistisch uitgangspunt. Mits
het betekent dat niet nivellering van
een talent het doel is maar juist
optimalisering van een talent naast
bescherming van de zwakkeren in het
onderwijsbesteld kan ik dit streven
volledig onderschrijven.

De eerste hoofdpijler verdient
nadere toelichting. Op grond van
welke criteria worden maatschappe–
lijke voordelen gemeten en welke rol
speelt het tot nu toe gehanteerde
kwaliteitsbegrip daarbij?

Dat de bewindslieden oog hebben
voor de eindigheid van de verander–
ingscapaciteit van het Nederlands
onderwijs waardeer ik in hoge mate.
Lange tijd heb ik aangedrongen op
rust in het onderwijs. Welke concrete
uitwerking willen de bewindslieden
geven aan dit voornemen? Wat gaat
er gebeuren met de veel bekritiseer–
de circulairecultuur?

Voor het eerst in jaren is meer geld
voor onderwijs beschikbaar. Ik hoop
dat de aanwending van die middelen
er mede toe zal leiden, dat leraren
zich meer gemotiveerd zullen wijden
aan hun onderwijstaken. Met name
vanuit het hoger en het voortgezet
onderwijs bereiken ons nogal eens
berichten over docenten, die niet of
nauwelijks gemotiveerd lijken en
studenten niet die begeleiding geven,
die in het onderwijs nu eenmaal
wenselijk is. Kan de minister die
geluiden duiden?

Mijnheer de voorzitter! De
vierjarigenmaatregel en de bezuini–
gingen op de kleine scholen zijn
grotendeels van de baan. Gelet op

het belang dat ook mijn fractie hecht
aan het kleuteronderwijs en de
beschikbaarheid van funderend
onderwijs op korte afstand van de
woonplaats van de kinderen is dat
winst. Wat is echter uiteindelijk het
motief geweest om de vierjarigen–
maatregel ongedaan te maken? Is het
nu in het belang van het kind of
veeleer in het belang van de vrouw
en moeder die betaald werk buitens–
huis moet gaan verrichten? De
gedeeltelijke financiering van de
vierjarigenmaatregel via de beper–
king van de formatieformule is
aanvaardbaar.

Voordat ik met de fusie-operatie in
verstedelijkt gebied akkoord kan
gaan, moeten eerst nadere criteria
worden gesteld. De dekking van de
kleine-scholenmaatregel acht ik nog
veel problematischer. Schaalvergro–
ting in de eerste fase van het
voortgezet onderwijs tot scholen van
minimaal 360 leerlingen verdient
allereerst een solide motivering. Een
operatie naar analogie van de
SVM-operatie, in dit geval fusied–
wang en invoering van de basisvor–
ming met bezuinigingen als rand–
voorwaarde, wijs ik af. Op basis van
welke criteria is overigens het getal
van 360 vastgesteld? Wat moet
worden verstaan onder een brede en
een smalle scholengemeenschap?
Kunnen de bewindslieden met cijfers
aantonen dat een brede scholenge–
meenschap verhoudingsgewijs
minder "dropouts" kent dan een
kleine school? Valt voor de proces–
coördinatie te denken aan een
coördinatie per richting?

Mijnheer de voorzitter! Het
wetsvoorstel inzake de basisvorming
zal ingrijpend worden herzien. De
nota van wijziging zal daarin helder–
heid moeten verschaffen. Ik wil toch
een enkele opmerking maken. Gelet
op het fundamentele belang van
onderwijsvrijheid, acht de RPF-fractie
het ontwikkelen van toetsbare eisen
per richting cruciaal. Dit geldt ook
voor de opzet van een projectorgani–
satie voor de invoering. Mijn fractie
heeft namelijk zeer grote moeite met
het eventueel op grote schaal tot
stand komen van samenwerkings–
scholen in de eerste fase van het
voortgezet onderwijs. Gelet op het
algemeen vormend karakter in dit
onderwijs, zal het waarborgen van de
identiteit op nog grotere problemen
stuiten dan in het middelbaar
beroepsonderwijs.

Mijnheer de voorzitter! Verzelfstan–
diging van scholen staat hoog in het

Tweede Kamer Onderwijs en Wetenschappen
13 tebruari 1990
TK39 39-2219



Leerling

vaandel van de bewindslieden. Naar
hun opvatting is temporisering van
de invoering geboden. Ik onderschrijf
dat. Zijn de bewindslieden van plan,
voorafgaand aan de invoering van de
nieuwe besturingswijze, het manage–
ment van de scholen voor basison–
derwijs en voor voortgezet onderwijs
te versterken? Hoe denken zij over
het starten van een tweede-faseop–
leiding voor de versterking van het
management? Hebben zij ook oog
voor het gevaar dat de concurrentie
tussen scholen kan toenemen als
gevolg van de introductie van het
formatiebudgetsysteem? Hoe
schatten zij het risico in van bezuini–
gingen op de FBS, als dat dezelfde
kant opgaat als de Londo-normen die
in het verleden, ondanks het sobere
niveau waarop deze waren vastge–
steld, telkens weer werden verlaagd?

Als ik staatssecretaris Wallage
goed heb begrepen, leeft bij hem het
idee om op scholen tweetaligheid in
te voeren. Hoe verhoudt zich dat met
het streven naar integratie van de
culturele minderheden in ons land?
Mijn fractie staat op het standpunt
dat tijdens de lessen, met uitzonde–
ring van het vreemde-talenonderwijs,
Nederlands de voertaal moet zijn en
blijven. Erkent de bewindsman dat
hier op zijn minst een probleem ligt?

De invoering van het voorberei–
dend beroepsonderwijs lijkt opnieuw
met een jaar te worden uitgesteld.
De bewindslieden vestigen kennelijk
de hoop voor de redding van het LBO
op fusie met de MAVO-scholen. Er is
geen reden voor paniekbeleid. Toch
baart de ontwikkeling van het LBO
onverminderd zorgen. Wat is de visie
van de bewindslieden op dit punt?

In het volgende cursusjaar zullen
de les– en cursusgelden met een
indexpercentage van 10worden
verhoogd. Is het percentage
verantwoord en op welke wijze is het
samengesteld?

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De voorzitter: De regering zal
donderdagochtend antwoorden. Wij
zullen proberen dan ook de tweede
termijn van de kant van de Kamer en
van de regering te doen plaatsvin–
den.

Aan de orde is de voortzetting van de
behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op het voortgezet

onderwijs inzake sectorvorming
en vernieuwing van het middel–
baar beroepsonderwijs, alsmede
van enige andere wetten
(20646), en van:
- de motie-Franssen c.s. over een
regeling voor de verticale scholenge–
meenschappen LBO-MBO (20646,
nr. 49);
- de motie-Franssen c.s. over
tussenopleidingen (20646, nr. 50);
- de motie-Reitsma c.s. over korte
opleidingen (20646, nr. 51);
- de motie-Van Gelder c.s. over het
arbeidsmarktcriterium (20646, nr.
52);
- de motie-Reitsma c.s. over de
structurele samenhang tussen MBO
en cursorisch beroepsonderwijs
(20646, nr. 65);
- de motie-Reitsma c.s. over een
extra investeringsimpuls in het MBO
(20646, nr. 66);
- de motie-Franssen c.s. over de
voorbereiding van een verantwoorde
invoering van innovatiebudgetten
(20646, nr. 68);
- de motie-Franssen over de
dagelijkse leiding van een Agrarisch
opleidingscentrum (20646, nr. 77).

(Zie vergadering van 23 januari
1990.)

De algemene beraadslaging wordt
heropend.

D
De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! In deze termijn van de
behandeling van het wetsvoorstel wil
ik een tweetal punten aan de orde
stellen. In de eerste plaats betreft dat
een nadere reactie op de antwoorden
op de vragen die ik vorige week
vrijdag, naar aanleiding van een brief
van de Stichting Twentse ontmoe–
tingsscholen in Hengelo, heb gesteld.
Ik heb kennis genomen van het
antwoord van de staatssecretaris,
met name op het punt van de
verbreding van de afdelingsstructuur.
Mijn vraag is echter of de op zichzelf,
vanuit de geschiedenis van het
proces, juiste constatering in de wet
voldoende is gedicht, zodat wij later
geen ontwikkelingen met een beroep
op de wet op ons af zien komen die
wij niet gewild hebben.

Dan het amendement over de
nevenvestigingen, want dat is
uiteindelijk het kader geworden
waarin het vraagstuk van de beheers–
commissie is gekanaliseerd. Omdat
mij in de wandelgangen is verteld dat

ik nu een vraag of, sterker nog, een
aanval zou kunnen verwachten uit
sommige hoeken, omdat de VVD–
fractie in het verleden zelf akkoord
zou zijn gegaan met een ontwikkeling
waarvan de gevolgen nu op haar
afkomen, is het goed om nog eens
heel helder te schetsen waarom wij
in de discussie over de notitie van de
minister van Landbouw destijds met
de constructie van de beheerscom–
missies akkoord zijn gegaan. Dat
hebben wij gedaan omdat ons uit de
notitie van de minister duidelijk werd
dat binnen een instelling met een
bevoegd gezag bepaalde verant–
woordelijkheden aan beheerscom–
missies zouden kunnen worden
overgelaten. Dat hebben wij aldus
verstaan. Binnen een instelling die
wordt gevormd door een fusie van
verschillende instellingen, kan het zo
zijn dat ook instellingen vanuit
verschillende denominatieve
achtergronden in een instelling met
een nieuwe denominatie opgaan. Er
moet dan volop gelegenheid zijn om
in de nieuwe instelling ruimte te
bieden aan onderwijs op levensbe–
schouwelijke basis. Maarwij hebben
het zo verstaan dat een beheerscom–
missie zich onder de paraplu van het
bevoegd gezag van die nieuwe
instelling zou bemoeien met de
vraag, hoe godsdienstonderwijs of
levensbeschouwelijk onderwijs
binnen het geheel van de instelling,
eventueel op verschillende locaties te
geven, invulling zou behoeven
waarvoor het bestuur niet primair de
verantwoordelijkheid draagt, maar
die overdraagt aan een beheerscom–
missie.

Zo kan ik mij ook voorstellen —
laten wij maar eens heel specifiek de
landbouwsector bij de kop nemen —
dat er op grond van de vraag hoe je
vanuit een bepaalde levensovertui–
ging met de natuur, met de schep–
ping wilt omgaan, in het curriculum
van een onderwijsinstelling ruimte
moet zijn om de jongeren vanuit een
bepaalde achtergrond te vormen, te
scholen. En zeker nu lessentabellen
wegvallen, zouden bepaalde lessen
moeten kunnen worden gegeven
voor leerlingen met een bepaalde
achtergrond, waarvoor een beheers–
commissie de verantwoordelijkheid
heeft, overgedragen door het
bevoegd gezag via mandaat of
delegatie. Zo hebben wij het verstaan
en dat vinden wij ook een perspectief
dat in bredere zin voor de toekomst
steun verdient. Maar dat is iets heel
anders dan het overdragen van

Tweede Kamer SVM-operatie
13 februari 1990
TK39 39-2220



Franssen

verantwoordelijkheden aan een
beheerscommissie per vestiging–
splaats, waarmee de oorspronkelijke
denominatie in stand wordt gehou–
den en waardoor een palet van
richtingen binnen één instelling het
gevolg zou zijn.

Nogmaals, wij hebben gaan
argwaan gevoeld in de loop van de
discussie en van het proces, tot de
uitlatingen van de heer Reitsma en
later de uitlatingen in de NRC van 13
januari. Wij zijn op dat punt ook
argwanender geworden doordat wij
kennis hebben kunnen nemen van de
statuten van AOC's in oprichting. Ik
wil enkele artikelen uit de statuten
van de stichting Agrarisch levens–
middelentechnologische en
milieukundige opleiding "Agrohof",
de Friese AOC, letterlijk citeren.

De vestigingen — artikel 3 — voor
agrarisch onderwijs blnnen de
stichting die daaraan behoefte
hebben, geven mede gelet op de
historie en de traditie aan deze
grondslag — die wordt in artikel 2
uiteengezet — een nadere uitwer–
king.

Artikel 4. Een nadere uitwerking
wordt opgenomen in een bijlage bij
deze statuten. Er is dus één grond–
slag, die nader wordt uitgewerkt in
bijlagen, zonder dat er aan de
uitwerking van die statuten enige
beperking wordt gesteld.

Dan artikel 29. ledere vestiging
van de stichting en de afdeling
levensmiddelentechnologie hebben
een bestuurscommissie. Het is dus
niet facultatief, het staat er impera–
tief.

Bij artikel 32 wordt het echt
serieus. Een bestuurscommissie
heeft beslissingsbevoegdheid inzake
het benoemen en te werk stellen van
personeel in een opengestelde
vacature en aan een vestiging en/of
afdeling die op grond artikel 3 van
deze statuten een andere uitwerking
heeft van de grondslag, ook inzake
de goedkeuring van het leerplan, de
lessentabel en de aanschaf van leer–
en hulpmiddelen voor wat betreft
onderdelen en zaken die een
samenhang hebben met een nadere
uitwerking van de grondslag,
overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3 van deze statuten. Ook over
de wijziging van de nadere uitwerking
van de grondslag van een vestiging
zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4
van deze statuten mag door de
bestuurscommissie worden beslist.

En dan artikel 43. Personeelsleden
worden benoemd volgens een in de

artikelen 48 en 49 van deze statuten
vastgesteld reglement en, indien van
toepassing, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 32 van deze
statuten. Dus een apart reglement
voor de benoeming van personeel.
Artikel 44 zegt dan: Personeelsleden
dienen in te stemmen met de
grondslag en de doelstelling van de
stichting. Nieuw te benoemen
personeelsleden, te werk gesteld aan
een vestiging, dienen tevens in te
stemmen met de nadere uitwerking
van de grondslag. Personeelsleden in
dienst van de stichting die te werk
gesteld worden aan een vestiging
met een andere uitwerking van de
grondslag, dienen deze te respecte–
ren. Voorzitter, dan is voor mij de
vraag wat er nu realiter waar is van
het uitgangspunt van één grondslag,
één bestuur en noemt u alles verder
maar op. En ik houd er niet van, met
een situatie geconfronteerd te
worden waarin een bevoegd gezag
naar de overheid toe zegt wat zijn
grondslag is, wat het uitgangspunt is
van waaruit men het beleid voert,
waarna men zich vervolgens
omdraait en met de rug naar de
overheid toe en het front naar de
instellingen zegt: "en we dronken
een glas en we deden een plas en
alles bleef zoals het was." Want dat
zal de feitelijke, praktische uitwerking
kunnen zijn van het sanctioneren van
de ontwikkeling die de minister
voornemens is te laten passeren.

En dan kom ik bij de achtergrond.
De Grondwet geldt ook voor het
agrarisch onderwijs. In de brief van
26 augustus 1988 die door de
minister aan de Kamer is gestuurd,
eerlijk gezegd: aan de voorzitter van
de vaste Commissie voor landbouw,
staat: Er dient voldaan te zijn aan het
bepaalde dat er voldoende wordt
voorzien in de behoefte aan open–
baar onderwijs in een genoegzaam
aantal scholen. Openbaar onderwijs
is voor mij: openbaar onderwijs aan
openbare scholen met de overheid
als bevoegd gezag. En dat kan niet
meer het geval zijn als de overdracht
van rijksscholen in het agrarisch
onderwijs haar beslag heeft gekre–
gen, bij het ontbreken van een
gemeentelijk agrarisch onderwijsbe–
stel. Dus komt de minister met de
grondwettelijke verplichting in de
problemen. Nu heb ik in het monde–
ling overleg gezegd dat onder
omstandigheden de VVD-fractie
bereid zou zijn, met die stap mee te
gaan, maar dan op een evenwichtige
wijze. En dat betekent geven en

nemen voor alle denominaties. Dan
kan het niet zo zijn dat je onder een
nieuwe instelling met een nieuw
bevoegd gezag dat in theorie
algemeen is, in de praktijk een
uitwerking geeft per locatie die een
denominatief palet van mogelijkhe–
den biedt, waarbij de eenheid van
bestuur en beleid er niet is.

Voorzitter, en dan kom ik met het
amendement. Het is een amende–
ment dat als het ware in deze
wetgeving, los van artikel 75, tweede
lid, WVO, een nieuwe wettelijke
grondslag voor de nevenvestiging
biedt. Ik zeg daar nog bij: in bijzon–
dere gevallen. Ik wil namelijk een
terughoudend beleid op het gebied
van nevenvestigingen. De CDA– en
de PvdA-fractie nemen die clausule
niet in hun amendement op. Ik geef
er een toelichting bij. In die toelich–
ting zit hem nu net de crux. De crux
is dat wij vinden dat die eenheid van
beleid ook vooraf moet zijn gegaran–
deerd, niet alleen theoretisch, maar
ook praktisch. Wij hebben nu één
voorbeeld opgestuurd gekregen van
een stichtingsakte uit de praktijk. Het
zou best eens kunnen zijn dat ons
nog veel ernstiger dingen geworden
als meer stichtingsakten ons
bereiken. De VVD heeft daarom ook
gevraagd. Op deze wijze kan het niet.

Voorzitter, ik herhaal dat de
Grondwet ook voor het agrarisch
onderwijs dient te gelden, voluit, van
voor naar achter en van links naar
rechts. Als daar niet op deze wijze
aan tegemoet kan worden gekomen,
vinden wij dat wij aan dit project
verder geen steun kunnen geven. En
dit voert ons — en ik draai er ook niet
omheen — tot een serieuze afweging
van de vraag of wij onze steun aan
deze wetgeving verder nog wel
kunnen geven, wanneer wij innerlijk
de overtuiging hebben dat met het in
gang zetten dan wel het sanctioneren
van een ontwikkeling zoals zich nu in
de praktijk aandient, een uitleg en
een interpretatie van de Grondwet
mogelijk wordt gemaakt die wij
absoluut verwerpen. En dat moet
toch ook de regering, met de VVD nu
in de oppositie, iets zeggen. Er is een
staatssecretaris uit de VVD voortge–
komen, ook al staat straks de
handtekening van de heer Wallage
onder de wet, die haar hart en ziel
aan het SVM-proces heeft verpand.
En al zal zij de politiek hebben
verlaten, dan nog is het SVM-proces
onverbrekelijk verbonden met Nel
Ginjaar. Ook zij is de overtuiging
toegedaan dat zij dit niet kan
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meemaken, als het deze kant uit
gaat. Voorzitter! Ik hoop dat deze
opvatting de bewindslieden een
aansporing moge zijn om nog eens
goed te overdenken waar zij in de
praktijk mee bezig zijn.

D
De heer Van Gelder (PvdA):
Voorzitter! Ik zal een toelichting
geven op het door mijzelf en de heer
Reitsma ingediende amendement. Ik
denk dat dat nuttig is, gezien de
commotie over het amendement die
in een aantal kranten haar weerslag
heeft gevonden.

Wat stel ik echter allereerst vast?
Ik stel vast dat drie seconden voordat
de stemming plaatsvindt, de VVD
een wereldprobleem ontdekt. Dat is
dan een probleem van dien aard dat
het ertoe kan leiden dat de VVD zelfs
tegen het wetsvoorstel stemt. De
heer Franssen doet daarbij een
dringend beroep op de regeringspar–
tijen om van de ingeslagen heilloze
weg terug te keren. Mijn vraag aan
mijnheer Franssen is de volgende.
Hoe komt het dat hij drie seconden
voordat de stemmingen plaatsvinden,
dus op het moment dat alles uit en te
na besproken is, ineens tot de
ontdekking komt dat hij een grote
verkeerde stap dreigt te zetten? In
geen enkele bijdrage die de heer
Franssen tot nu toe geleverd heeft
aan de discussie over de AOC's, is
duidelijk gemaakt dat hij niet goed
begrepen zou hebben wat er bedoeld
is. Als ik de brieven die de heer Braks
zowel in 1988 als in 1989 heeft
gestuurd, op mij laat inwerken, kan ik
niet begrijpen dat de heer Franssen
pas op dit moment tot deze conclusie
en deze stap komt. Of het moet zijn
dat hij nu in de oppositie zit en dat hij
nog wat moeite met zijn rol heeft.

De heer Franssen (VVD): Voorzitter!
Ik moet hierop antwoorden, want dit
is een uitdaging die vraagt om een
reactie. Ook al zou dit het geval zijn,
dan zou ik mij er nog niet voor
schamen om op het laatste moment
op mijn schreden terug te keren, als
dat zou betekenen dat de wetgeving
er zorgvuldiger door wordt. Wat dat
betreft wil ik in dit geval best de
positie van de zwakkere innemen.

Als de heer Van Gelder de hele
discussie over het SVM-wetsontwerp
nog eens goed bekijkt, dan moet hij
zien dat wij vanaf de tweede termijn
intensief met deze zaak bezig zijn
geweest. Ik heb niet één seconde

voor de stemming om iets gevraagd.
Toen ik op de maandag voordat de
derde termijn zou worden gehouden,
een brief ontving, heb ik gevraagd
om er een nader mondeling overleg
over te voeren. Ik heb dus getracht,
zo zorgvuldig rnogelijk te procederen.
Ik vind ook dat de heer Van Gelder
op basis van de hele totstandko–
mingsgeschiedenis van deze wet en
op basis van de bijdrage die de VVD
daaraan heeft geleverd, niet kan
stellen dat wij een andere rol hebben
gekozen nu wij in de oppositie zitten.
Wij werken wat dit betreft graag mee
aan het afwerken van een wetgevings–
proces waaraan ook wij heel veel
goede kanten zien zitten.

De heer Van Gelder (PvdA) Ik hoop
dat het laatste mag overheersen. Ik
zal aangeven waarom wij een
amendement hebben ingediend zoals
het is ingediend. Ik moet de heer
Franssen namelijk toegeven dat het
op zichzelf verstandig is om in de wet
een nadere aanduiding te geven van
het begrip "nevenvestigingen".
Alleen de lading die hij aan dat
amendement geeft, doet bij ons toch
enkele extra vragen rijzen. Ik vind zijn
reactie wat dat betreft ook niet
adequaat. Desalniettemin vind ik het
jammer dat de stemmingen nu al
meer dan drie weken zijn uitgesteld,
hoewel de nadruk steeds heeft
gelegen op de voortgang en de
voorspoedige afronding van dit
project.

Ik herhaal dat ik van mening ben
dat het een goede zaak is geweest
om met een amendement te komen
op het gebied van de nevenvestigin–
gen. De discussie hierover vindt niet
in het luchtledige plaats. Ik wil dat
nadrukkelijk vaststellen. Tijdens het
mondeling overleg met minister
Braks, gevoerd aan de hand van zijn
brief van 26 januari 1990, is nog
eens vastgesteld dat het zijn
vertrekpunt is dat er bij de AOC-vor–
ming sprake dient te zijn van één
bevoegd gezag, één grondslag, één
centrale directie, één personeelsbe–
leid en één medezeggenschapsraad.
Gehoord de discussie, is bovendien
vastgesteld dat het begrip "delegatie
van bevoegdheden" aan de zoge–
naamde beheerscommissies eigenlijk
geen juiste invulling zou zijn van zijn
bedoelingen, doch dat er hooguit
sprake kan zijn van mandatering.
Daardoor zal ook de term "beheers–
commissies" vervallen. Nogmaals, er
is niets op tegen om dit uitgangspunt
nog eens vast te leggen in de wet.

Daarom hebben collega Reitsma en
ik op dit punt een amendement
ingediend.

Er kan voorts geen misverstand
over bestaan — ook in relatie tot het
voorbeeld dat de heer Franssen
aanhaalde van de statuten van een
school in het noorden van het land -
dat de heer Braks duidelijk het
zogenaamde federatiemodel afwijst.
Als hij dit niet deed, zou het haaks
staan op wat hij zelf gezegd heeft
over die ene school, het ene
bevoegde gezag, de ene grondslag,
enz. Ik vind het ook zijn taak om de
statuten van scholen te toetsen aan
dat uitgangspunt. Vooralsnog is mij
er niets van bekend dat de heer
Braks niet bereid zou zijn, die
werkzaamheden te verrichten en tot
conclusies te komen die sporen met
de uitgangspunten zoals hij die heeft
vastgelegd en waarvan ik vind dat
het verstandig is om deze ook nog in
de wet vast te leggen.

De heer Franssen (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Mag ik in dit verband
de concrete vraag aan de heer Van
Gelder stellen, of hij met mij van
mening is dat het voorbeeld uit
Friesland, zoals ik dit net heb
opgevoerd, binnen de context van de
wetgeving niet kan?

De heer Van Gelder (PvdA): Als ik
het goed op mij heb laten inwerken
— ik heb het niet op schrift gezien —
lijkt het mij een omschrijving te zijn
van een federatief model. Als het
daar volledig mee zou sporen, zou ik
inderdaad vinden dat dit niet binnen
de wet past. Ik ga ervan uit dat de
heer Braks, gelet op de toezeggingen
die hij zelf tegenover de Kamer heeft
gedaan, ook van plan is de statuten
van scholen serieus te bekijken op de
uitgangspunten zoals hij die zelf
geformuleerd heeft en waarvan wij
het verstandig vinden om ze in de
wet vast te leggen.

Dan kan de enige vraag die nog
resteert, gesteld worden, namelijk
wat de meerwaarde van ons
amendement is ten opzichte van dat
van de VVD. Welnu, deze meerwaar–
de betreft enerzijds de inhoud. Wij
stellen met name ten aanzien van de
AOC-vorming — waar de nevenvesti–
gingen zich in een meerderheid van
de gevallen blijken voor te doen —
vast dat het wellicht beter is om hier
niet het begrip "bijzondere gevallen"
te hanteren. Anderzijds betreft de
meerwaarde — dat is wel zo
essentieel — de intentie. Voor mijn
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fractie staat vast dat wij een algeme–
ne lijn in de wet vastleggen, maar dat
wij de concrete voorwaarden
waaraan fusies uiteindelijk moeten
voldoen, hier niet in de wet moeten
vastleggen. Wij kunnen deze
voorwaarden echter ook niet in het
luchtledige laten hangen; vandaar de
nadere toelichting in het amende–
ment.

Daarbij ga ik er overigens van uit,
voorzitter, dat de afspraken zoals die
bij voorbeeld gemaakt zijn met het
Centraal orgaan voor het gemeente–
lijk voortgezet onderwijs, in de
praktijk geëffectueerd en uitgevoerd
zullen worden. Dit betreft afspraken
die de minister ook in brieven aan de
Kamer heeft neergelegd: afspraken
met betrekking tot de algemene
toegankelijkheid van scholen voor
leerlingen, zeker waar het het
openbaar onderwijs in eerste
instantie betreft; met betrekking tot
de algemene benoembaarheid van
personeel; met betrekking tot het
verplichte pluriforme onderwijs aan
de scholen en met betrekking tot een
pluriform bestuur. Maar dit alles
neemt niet weg dat ook wij van meet
af aan akkoord zijn gegaan met het
recht van het bevoegd gezag om tot
een zekere mate van denominatieve
inkleuring van het onderwijs te
kunnen komen. Dit is de reden dat
wij akkoord kunnen gaan met een
amendement zoals wij dit zelf
hebben ingediend en dat wij op dit
moment een voldoende afdekking
vinden van het probleem waar de
heer Franssen over praat.

De heer Franssen (VVD): Wij
wachten het antwoord van de
regering wel af op dit punt.

Ik heb nog een vraag over de
aanduiding "in bijzondere gevallen".
Bij mijn weten is toch in de hele
discussie over de SVM-wetgeving
het toestaan van nevenvestlgingen
voorbestemd geweest voor bijzon–
dere gevallen. Zit er, in het licht van
de beheerscommissies, niet een
politieke adder onder het gras, om
het zo maar te zeggen? Ik ben een
beetje bang dat vanwege de
formulering die de heer Van Gelder
in het amendement gebruikt, het
begrip nevenvestiging ruimer kan
worden opgevat dan in de hele
wetgevingsgeschiedenis tot nu toe
de bedoeling is geweest. Wellicht
kunnen wij het op dat punt, de
reikwijdte van de desbetreffende
mogelijkheden, met elkaar eens zijn.
Ik heb in elk geval vanuit de achter–

grond die ik schetste de aanduiding
"bijzondere gevallen" opgenomen.

De heer Van Gelder (PvdA):
Voorzitter! Er kan geen misverstand
over bestaan dat wij aan het einde
van de rit niet ineens een ander
standpunt innemen als aan het begin
van het proces. Aan het begin van
het proces hebben wij gezegd dat er
scholen genoeg zijn en dat wat ons
betreft het fusieproces duidelijker tot
uitdrukking zou kunnen komen dan
het nu al tot uitdrukking is gekomen.
Ik verbaas mij met de heer Franssen
over de strijd die blijkbaar in Twente
aan de gang is, waarbij het hoofddoel
van de nieuwe wetgeving lijkt te zijn
een soort landje pikken en het in het
leven roepen van meer opleidingen.

Voor ons ligt het vertrekpunt in het
beter gestalte geven aan het
onderwijs en zullen er wat ons betreft
nevenvestigingen in bijzondere
gevallen toegestaan worden. Maar
gegeven dat dit amendement met
name, zij het niet uitsluitend, van
toepassing lijkt te zijn op het
agrarisch onderwijs - in de meer–
derheid van de gevallen komt dit
blijkbaar doordat daar een koppeling
ligt met het lager beroepsonderwijs
— hebben wij het begrip "bijzonder"
weggelaten.

Voor het overige zijn wij het
volstrekt eens, mijnheer Franssen.
Waren wij dit ook maar over het
laatste punt, want het zou toch
uiterst vreemd zijn dat u het oud–
staatssecretaris Ginjaar-Maas moet
aandoen, haar dit levenswerk bijna te
ontzeggen.

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Nee, nee, voorzitter. Hier moet ik
even ingrijpen. Het gaat hier om een
beslissing die ons buitengewoon
moeilijk valt, want onze gehele fractie
heeft haar hart verpand aan SVM.
Maar als door amendering van de
Kamer en door standpunten die door
bewindslieden zijn ingenomen, in
feite de doelstelling van de wet
vermoord wordt, terwijl wij het
onderwijsveld laten weten dat wij uit
zijn op concentratie van voorzienin–
gen, dan kan ik het met mijn geweten
niet meer in overeenstemming
brengen om voor die wet te stem–
men. Ik begrijp eigenlijk niet, dat een
wetgevend orgaan als de Tweede
Kamer mee wil werken aan wetge–
ving die in feite bedrieglijk is. Ik zou
de heer Van Gelder willen vragen om
daar ook eens over na te denken.

De heer Van Gelder (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Ik wil slechts
opmerken, dat wat ons betreft het
uitgangspunt duidelijk is: één
grondslag, één bevoegd gezag, één
personeelsbeleid en één medezeg–
genschapsraad. Dat is van belang
voor de wetgever. De wetgever moet
scholen kunnen aanspreken.
Vervolgens rijst de vraag wat het
bevoegd gezag in de school kan
doen. Uitgaande van het standpunt
dat er geen federatieve scholen
mogen zijn maar dat er hooguit een
bepaalde mate van denominatieve
inkleuring mag zijn en uitgaande van
het feit dat wij over het totale kader
overeenstemming lijken te hebben
met zowel minister Braks als met
staatssecretaris Wallage, begrijp ik
de zware lading niet die de VVD aan
haar amendement geeft.

Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD):
Voorzitter! Het hangt dus ook af van
het antwoord van de bewindslieden
op de situatie in Friesland, zoals de
heer Franssen die op tafel heeft
gelegd.

D

De heer Nuis (D66): Mijnheer de
voorzitter! In dit ragfijne eindspel van
een discussie, die overigens een
hoge mate van spanning niet uitsluit,
staan er nog twee amendementen op
het bord — één van de heer Franssen
en één van de regeringscoalitie —
die op het eerste gezicht sterk op
elkaar lijken. Er is een passage
weggevallen over bijzondere
gevallen, maar blijkbaar is dat niet
van levensgroot belang. Er is ook nog
een zinnetje over een school uit de
tekst van het amendement naar de
toelichting gegaan. Ik heb dat
bekeken maar dat kan niet van zo'n
groot belang zijn. We moeten dus
wel tot de conclusie koinen dat de
reden waarom het tweede amende–
ment-Van Gelder/Reitsma is
ingediend, te maken heeft met een
zinnetje dat weggevallen is uit de
toelichting. Dat zinnetje is het enige
essentiële verschil, want daarin werd
uitgespeld, dat het niet de bedoeling
kon zijn, dat er per nevenvestiging
een verschil was in grondslag en dus
ook niet een verschil in de uitwerking
van de grondslag. Daarom lijkt het
mij heel relevant, dat die statuten van
Friesland nu aan de orde zijn
gekomen, want dat is tenminste een
heel concreet voorbeeld. De vraag
was of dit zomaar kan. Volgens de
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De heer Nuis (D66)

heer Van Gelder kan dit niet — de
heer Reitsma zwijgt — want het is
een federatief model en daar zijn wij
tegen.

Voorzitter! Dat is heel mooi, maar
ik begrijp dan werkelijk niet waarom
dat tweede amendement nodig was.
In wezen zijn ze hetzelfde en je had
er met een kleine wijziging uit kunnen
komen. Ik neem er echter goede nota
van, dat hetgeen men in Friesland
van plan is, niet kan. Ook volgens de
heer Van Gelder is het onmogelijk dat
er een verschil van grondslag bestaat
en een verschil in de uitwerking van
de grondslag in de verschillende
vestigingen. De enige vraag die nu
nog rest is of de bewindslieden voluit
willen bevestigen — en ik kijk hen
hoopvol aan — dat verschil van
grondslag per nevenvestiging en
verschil van uitwerking van grondslag
per nevenvestiging, zoals dat in
Friesland blijkbaar het voornemen is,
uitgesloten is en dat de minister,
wanneer wij het wetsvoorstel
aannemen, hiervoor geen toestem–
ming zal geven.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter! Allereerst wil
ik even terugkomen — niet inhoude–
lijk — op de discussie over de
eindtermen. Er liggen nu enkele
amendementen voor. De stemmings–
lijst die wij al enkele keren meebrach–

ten naar deze zaal, noemt als eerste
het amendement op stuk nr. 76, waar
mijn naam onder prijkt. Intussen is
duidelijk geworden, dat materieel de
inhoud van dat amendement ook
terecht is gekomen in het amende–
ment voorkomend op stuk nr. 78.
Alles overziende trek ik mijn amende–
ment op stuk nr. 76 bij dezen in.

De voorzitter: Aangezien het nader
gewijzigde amendement-Van der
Vlies (stuk nr. 76) is ingetrokken,
maakt het geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Over de AOC-vorming
hebben wij nu nog verschil van
mening. Van meet af aan heeft dat
punt voor de SGP-fractie puur het
karakter van een compromis gehad.
Tegelijk moeten wij vaststellen dat op
dat compromis een proces in gang is
geraakt in het agrarisch onderwijs.
De zaken liggen nu zoals ze liggen.
Wij zijn via collega Franssen gecon–
fronteerd met een concreet voor–
beeld. Daar blijft het niet bij, als ik
ook nog eens de brief lees van het
Centraal orgaan voor het gemeente–
lijk voortgezet onderwijs en de
conclusie, dat alle aanvragen voor de
vorming van bijzondere AOC-instel–
lingen waar het openbaar onderwijs
bij betrokken is zouden worden
ontraden richting de bewindslieden.
Kortom, het gaat om een fors punt.

Dan moet je kijken naar de amende–
menten voorkomend op de stukken
nrs. 81 en 82. Het amendement op
stuk nr. 81 van de VVD-fractie is
natuurlijk volstrekt restrictiever dan
het andere. Overigens is ook het
amendement op stuk nr. 82 op
zichzelf al een daad van de wetgever
richting het proces dat op gang is.
De minister en de staatssecretaris
zullen daar wel over komen te
spreken. Ik houd hun toch ook de
concrete vraag voor wat beide
amendementen zullen betekenen op
het punt van de voortgang van het
proces in het veld, respectievelijk de
stagnatie die daarin optreedt.

Staatssecretaris Wallage heeft
doen blijken er toch ongerust over te
zijn dat de discussie zich tot op dit
ogenblik nog voortsleept en dat wij
op zijn vroegst — dat is vooral aan de
voorzitter, maar zo lijkt het toch als
wij de normale gang van zaken
volgen — begin volgende week zullen
stemmen. Hij heeft er ongerustheid
over uitgesproken dat er zo laat
duidelijkheid verschaft zal worden
aan het veld van het middelbaar
beroepsonderwijs. Wenst hij daar
nog bepaalde concrete daden aan te
verbinden? Overigens zullen wij de
discussie in alle zorgvuldigheid tot
een eind moeten zien te brengen,
want het gaat om wetgeving. Die
moet zorgvuldig geschieden;
daarovergeen misverstand.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! Gelet op enkele recente
ontwikkelingen in de SVM-operatie
wil ik opnieuw het woord voeren.
Centraal staat de vraag op welke
wijze en door wie de agrarische
onderwijscentra, kortweg de AOC's,
in de nabije toekomst zullen worden
bestuurd. Er liggen twee amende–
menten, respectievelijk het amende–
ment-Franssen op stuk nr. 81 en het
amendement-Van Gelder/Reitsma op
stuk nr. 82. Het verschil tussen beide
amendementen is naar mijn wijze van
zien een zinsnede die wel in het
amendement op stuk nr. 81, maar
niet in dat op stuk nr. 82 is opgeno–
men: hoofd– en nevenvestigingen
vormen te zamen een school. De
toelichting op de amendementen
maakt duidelijk dat de strekking van
beide amendementen hemelsbreed
verschilt. Onder de werking van het
amendement op stuk nr. 82 blijft er
enige beleidsvrijheid voor de minister
inzake het toestaan van nevenvesti–
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gingen, terwijl ik constateer dat deze
ruimte in het amendement op stuk
nr. 81 volledig ontbreekt. De cruciale
vraag is hoever de beleidsvrijheid van
de minister zich uitstrekt, uiteraard
mede met inachtneming van artikel
23 van de Grondwet. Voor zover ik
heb begrepen — wij spelen inder–
daad een ragfijn eindspel, zoals
collega Nuis het zoëven uitdrukte —
zullen vrijwel alle toekomstige AOC's
behoren tot het bijzonder onderwijs.
Dat vraagt een zekere afstandelijk–
heid van de overheid. In dat licht
vraag ik de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij of hij meent
dat via het amendement op stuk nr.
82 voldoende recht wordt gedaan
aan de inrichtingsvrijheid, bij
voorbeeld voor het personeelsbeleid
van de school en de delegatiemoge–
lijkheden van het bestuur van de
hoofdvestiging. Of gaat de eis van
artikel 23 Grondwet, dat geopereerd
moet worden vanuit een grondslag
en met een personeelsbeleid, te ver?

Vorige week heeft staatssecretaris
Wallage de Kamer een conceptbrief
doen toekomen die hij na de
stemming over het SVM-wetsvoor–
stel aan de MBO-scholen wil sturen.

Staatssecretaris Wallage: Ik heb die
brief nu juist niet naar de Kamer
gestuurd. Ik heb de woordvoerders
slechts in kennis gesteld van de
informatie. Om misverstanden te
voorkomen, lijkt het mij goed als mijn
verzoek wordt gehonoreerd en nu
niet over dat onderwerp wordt
gesproken. Anders had ik de brief net
zo goed aan de Kamer kunnen
richten.

De heer Leerling (RPF): Mijn excuus
voor die procedurele fout. Het gaat
mij voornamelijk om de inwerkingtre–
ding en de wijze waarop de scholen
daarmee uit de voeten kunnen. Om
zorgvuldige procedures te kunnen
volgen, is het noodzakelijk dat de
scholen uiterlijk 15 maart aanstaande
weten waar zij met het personeel aan
toe zijn. Het is dan niet alleen van
belang dat wij zo snel mogelijk
kunnen stemmen over de amende–
menten, maar ook dat wij tot een
eindstemming kunnen komen. Ik
hoop dat u, mijnheer de voorzitter,
maatregelen treft opdat die stem–
ming voor het krokusreces kan
plaatsvinden. Het is uiteraard aan u
om daar in wijsheid overte beslissen.
De staatssecretaris zal zich inspan–
nen om de Kamer voor 1 maart te
informeren. Betekent dit dat de

scholen uiterlijk 15 maart aanstaande
zullen weten waar zij aan toe zijn met
het personeelsbeleid?

Via een tweede begrotingswijziging
is 10 mln. vrijgemaakt voor innovatie–
budgetten voor MBO-scholen.
Helaas is daarbij de kaasschaafme–
thode gehanteerd. Noch de verzorg–
instellingen, noch het bouwbudget
zijn gespaard. Met name dat laatste
is wat wrang, omdat ook huisvesting
prioriteit behoeft. Wie weet komen er
via een andere wijze van financiering
mogelijkheden. Ik hoop dat de 10
mln. niet alleen zal toevallen aan de
startlocaties. Ik verwijs daarvoor naar
datgene wat ik in vroegere bijdragen
aan dit debat heb gezegd Onder die
voorwaarde kan ik instemmen met de
voorgestelde reallocatie van de
middelen.

D

De heer Reitsma (CDA): Voorzitter!
De CDA-fractie vindt het jammer dat
de stemmingen over de SVM-wet zo
lang op zich laten wachten. De reden
daarvoor is bekend. Mijn fractie heeft
reeds eerder gezegd dat het beleid
inzake hoofd– en nevenvestigingen
verder kan worden besproken bij de
fusieplannen die nog aan de orde
zullen komen. Het spreekt vanzelf dat
de bewindslieden voorwaarden
kunnen stellen aan de bekostiging.
De CDA-fractie heeft op stuk nr. 82
een amendement mede-ingediend
om aan te geven, dat de voorwaar–
den kunnen worden besproken bij het
fusieplan en het plan van spreiding
en situering. De minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
zei op verzoek van de fractie van de
Partij van de Arbeid reeds een notitie
toe, die kan worden betrokken bij het
fusieplan-AOC.

Een school met een hoofdvestiging
en één of meer nevenvestigingen zal
één grondslag, één bevoegd gezag,
één centrale directie, één medezeg–
genschapsraad en één personeelsbe–
leid moeten hebben. Voor mijn
fractie spreekt dat vanzelf. Het is
echter niet aan de overheid om de
aard van de grondslag van een
bijzondere school te beoordelen. Dat
geldt ook voor een samenwerkings–
school. Als een bijzondere school
meent de grondslag zeer ruim of
vaag te moeten formuleren, is dat de
verantwoordelijkheid van het
desbetreffende bevoegde gezag. Als
persoon kan iemand dat betreuren,
maar het is geen zaak van de
overheid om hierin regelend op te

treden. De politiek heeft hier geen
taak of verantwoordelijkheid in.

De heer Franssen (VVD): Betekent
dat ook dat de overheid niet mag
toezien op het naleven van een
toezegging die een bevoegd gezag
aan de overheid heeft gedaan toen
het een aanvraag voor bekostiging
indiende?

De heer Reitsma (CDA): Ik kom
daarop nog terug, maar maak
daarover nu al een opmerking. Als
een bijzondere school een bepaalde
grondslag heeft geformuleerd, dan
moeten wij ons daar niet mee
bemoeien, omdat de overheid alleen
via bekostigingsvoorwaarden en het
stellen van deugdelijkheidseisen een
taak heeft.

De heer Franssen (VVD): Men mag
dus met de grondslag doen wat men
wil, zonder welk gevolg dan ook?

De heer Reitsma (CDA): Het
bevoegd gezag heeft de verantwoor–
delijkheid om een grondslag vast te
leggen. De overheid heeft dan vanuit
de bestaande wet– en regelgeving,
waarin met name deugdelijkheidsei–
sen en bekostigingsvoorwaarden
worden gesteld, met die school te
maken. De overheid mag zich
principieel niet bemoeien met de
manier waarop de grondslag van die
bijzondere school wordt geformu–
leerd. Dat is namelijk de taak van het
bevoegd gezag zelf.

De heer Franssen (VVD): Dat ben ik
volstrekt met u eens, maar daarover
had ik het niet. Het gaat mij om de
vraag of de overheid er wel op mag
toezien dat de grondslag die aan de
overheid is gepresenteerd, in de
praktijk ook zo tot uitdrukking wordt
gebracht.

De heer Reitsma (CDA): De
uitvoering is een zaak van het
bevoegd gezag zelve. De overheid
dient niet te controleren hoe men de
grondslag in de praktijk invult. Dat
zou immers in strijd zijn met artikel
23 van de Grondwet.

De heer Franssen (VVD): Het gaat
niet om het in de praktijk invullen,
maar om de vraag of men in de
praktijk naar buiten een andere
grondslag presenteert dan de
grondslag op grond waarvan men bij
de overheid bekostiging heeft
aangevraagd.
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De heer Reitsma (CDA): In de
toelichting op uw amendement zegt
u dat nevenvestigingen noch
theoretisch, noch praktisch een
andere, eventueel aanvullende
grondslag kunnen hebben, in welke
vorm dan ook. Dan gaat u een stap te
ver.

De heer Franssen (VVD): Ik zeg
alleen dat zij geen andere grondslag
kunnen hebben dan die waarmee zij
zich aan de overheid presenteren om
voor bekostiging in aanmerking te
komen.

De heer Reitsma (CDA) Nee, u gaat
een stap te ver. De overheid mag
zich niet bemoeien met de grondslag
die een bevoegd gezag zelf heeft
geformuleerd en ook niet met de
uitvoering in de praktijk. Daarover
verschillen wij van mening. De
CDA-fractie meent dat zij dit vandaag
opnieuw helder naar voren moet
brengen.

De heer Franssen (VVD): Het is
buitengewoon interessant om van de
fractie van de PvdA te horen, of zij
die zienswijze deelt. Dan blijkt heel
helder hoe het amendement, zoals
dat in laatste instantie is ingediend,
moet worden uitgelegd. Ik vind dat
de overheid zich inderdaad niet heeft
uit te laten over de inhoud van de
grondslag. De overheid mag er
echter wel op toezien dat de
grondslag op basis waarvan men
bekostiging bij de overheid heeft
aangevraagd, ook in de praktijk de
grondslag is waarmee men zich naar
buiten toe presenteert.

De heer Reitsma (CDA): Stel dat
een bepaald bevoegd gezag een
katholieke grondslag voor de school
kiest. Dan is de heer Franssen van
mening dat de overheid moet kunnen
beoordelen, hoe dat bevoegd gezag
die katholieke grondslag in de
praktijk uitvoert.

De heer Franssen (VVD): Daar gaat
het niet om. Het gaat er wel om, dat
goed tot uitdrukking komt dat, als
een school zich aan de overheid
presenteert met een roomskatholieke
grondslag, deze school zich niet in de
praktijk naar buiten toe presenteert
en gedraagt als een school met een
algemeen bijzondere grondslag. Daar
komt het op aan.

De heer Van Leijenhorst (CDA): Je

hebt toch alleen met de statuten te
maken?

De heer Reitsma (CDA): Wij raken
nu een discussie die inhoudelijk voor
de onderhavige wet minder belang–
rijk is. Waar gaat het om? Een school
zal een grondslag moeten formule–
ren. Dat hebben wij heel helder in het
amendement willen zetten. Hoe die
ene grondslag wordt geformuleerd
— vaag, zeer nauw, zeer ruim of via
een inkleuring van verschillende
denominaties — is nu typisch de
verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag. Het is ook de
verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag om een invulling te
geven aan die grondslag.

De heer Franssen (VVD): Dan stel ik
ook de heer Reitsma de concrete
vraag die ik aan de heer Van Gelder
heb voorgehouden: vindt u dat de
uitwerking van het AOC-model, die
door de Kamer is gefiatteerd, in de
statuten uit Friesland, waaruit ik heb
geciteerd, juist is of niet?

De heer Reitsma (CDA): Ik heb de
statuten van de HBO-opleiding in
Friesland niet bestudeerd.

De heer Franssen (VVD): Het gaat
over de MBO-opleiding.

De heer Reitsma (CDA): In het
mondeling overleg in oktober 1987
en twee weken geleden heeft mijn
fractie gezegd dat in feite ook andere
modellen dan het scholenfusiemodel
waarvoor de minister kiest, mogelijk
moeten zijn.

De heer Franssen (VVD): Vindt u
dan dat een bestuurscommissie
beslissingsbevoegdheid heeft bij het
benoemen en te werk stellen van
personeel aan een vestiging of
afdeling die een andere uitwerking
heeft van de grondslag? Mag zij de
goedkeuring van het leerplan, de
lessentabellen en de aanschaf van
leer– en hulpmiddelen voor onderde–
len en zaken die samenhangen met
de nadere uitwerking van de
grondslag en een wijziging van de
nadere uitwerking van de grondslag
voor haar rekening nemen? Vindt u
dat een beheerscommissie binnen
een AOC die bevoegdheid heeft?

De heer Reitsma (CDA): Het lijkt mij
onverstandig om op dit moment een
dergelijke vraag te beantwoorden. Ik

vind dat vandaag ook niet aan de
orde.

De heer Franssen (VVD): Dat vinden
wij wel aan de orde. U bent de
grootste fractie in deze Kamer, dus
van u mag hierover ook duidelijkheid
worden verlangd op een moment dat
het hier echt gaat om de vraag: met
de billen bloot of niet.

De heer Reitsma (CDA): Dan lijkt
het mij verstandig om eerst mijn
betoog af te maken, omdat ik op een
aantal onderdelen terugkom. Als de
heer Franssen dan nog vragen heeft,
kan hij ze mij stellen en dan zal ik
antwoord geven, zoals ik dat wil.

De heer Franssen (VVD): Voor de
afronding van dit debat wil ik op die
vraag antwoord hebben.

De voorzitter: Er komt geen derde
termijn meer, dat zult u toch
langzamerhand wel begrijpen?

De heer Franssen (VVD): Ik wil
hierover haring of kuit hebben van de
CDA-fractie.

De heer Reitsma (CDA): Ik ga nu
niet in op die vraag, omdat ik eerst
zelf inzage wil hebben in de statuten
van die school. Ik kom bovendien
nog op een aantal onderdelen terug
in mijn bijdrage.

De heer Franssen (VVD): Ik vind dit
echt een buitengewoon betreurens–
waardige ontwikkeling. Ik moet
daaruit de conclusie trekken dat u
niet anders doet dan voor uw
verantwoordelijkheid weglopen.

De heer Reitsma (CDA): Die
conclusie mag u trekken, maar ik
deel haar niet. Ik vind dat u nu een
aantal zaken uit hun verband trekt.
Als de heer Franssen hier met de
grondslag van een concrete school
komt en met statuten die ik niet
onder ogen kan zien en daarover een
aantal gedetailleerde vragen stelt,
dan behoud ik mij het recht voor om
daar niet uitgebreid op in te gaan.
Het gaat mij hier om de grote lijn,
gekoppeld aan de wetgeving. Als een
bepaald bevoegd gezag een gronds–
lag heeft geformuleerd, is het de taak
van de overheid, aan de hand van
bekostigingsvoorwaarden en van een
aantal deugdelijkheidseisen te
toetsen of de school uit de voeten
kan. Zij moet zich niet bemoeien met
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de grondslagdiscussie, dat heb ik nu
al vijf keer gezegd.

Ik heb mijn betoog daarnet
afgerond met de opmerking dat de
politiek hier geen taak of verantwoor–
delijkheid heeft. Hetzelfde geldt voor
een samenwerkingsschool, die door
het CDA zeker niet wordt bevorderd
of gestimuleerd, maar wel wordt
geaccepteerd bij planningsprocedu–
res en stichtingsaanvragen. Ook hier
is het niet aan de overheid, de aard
en het karakter te beoordelen of te
toetsen. Bij een samenwerkings–
school kunnen grondslagen van zeer
uiteenlopende aard worden gehan–
teerd die uiteindelijk in één grondslag
worden geformuleerd. Uitgaande van
deze stelling is het te verdedigen dat
een bevoegd gezag als grondslag
een zodanige samenwerking van
verschillende richtingen hanteert dat
deze richtingen zo tot hun recht
komen dat het onderwijs niet
geïntegreerd, maar gedifferentieerd
naar levensbeschouwelijke overtui–
ging kan worden aangeboden. Dat
kan heel goed via de constructie van
de beheerscommissies. Daarwijstde
minister ook op op bladzij 9 van de
AOC-notitie die in de Kamer is
besproken.

De heer Nuis (D66): Geeft de heer
Reitsma nu niet een perfecte definitie
van een federatiemodel?

De heer Reitsma (CDA): Ik geef
geen definitie van een federatiemo–
del. U hebt meerdere keren van de
CDA-fractie kunnen vernemen, dat
wij van mening waren dat bij de
AOC-vorming wat ons betreft niet
alleen het scholenfusiemodel
hanteerbaar hoefde te zijn, maar ook
andere modellen. In de nota van
Braks werd het federatiemodel
genoemd. De minister heeft alleen in
de stukken gesteld, dat hij uitgaat
van het scholenfusiemodel. Naar
onze opvatting is wat ik net gedefi–
nieerd heb mogelijk binnen het
scholenfusiemodel, omdat ik
nadrukkelijk heb gezegd: dat
bevoegd gezag heeft één grondslag.
Hoe die geformuleerd wordt, is een
zaak van dat bevoegd gezag.

Voorzitter! In de toelichting op het
amendement van de heer Franssen
op stuk nr. 81 wordt naar het oordeel
van de CDA-fractie geen recht
gedaan aan hetgeen ik daarnet naar
voren heb gebracht. Dat is ook de
reden waarom mijn fractie tegen dat
amendement zal stemmen. Om toch
duidelijk aan te geven welke ruimte

een samenwerkingsschool dient te
hebben, is door de Partij van de
Arbeid en het CDA een nieuw
amendement ingediend. Het verbaast
mij een beetje dat de VVD, die een
standpunt heeft ingenomen tijdens
het mondeling overleg over de
AOC-notitie in 1987, hier in de
Kamer elke keer opnieuw de
behoefte heeft om het standpunt, dat
in het verslag staat weergegeven,
opnieuw uit te leggen.

Voorzitter! Voor alle duidelijkheid.
Het is aan het bevoegd gezag om uit
te maken wat voor soort grondslag
met alle mogelijke vormen van
samenwerking het wil hanteren. Is de
samenwerking zo dat op verschillen–
de plaatsen verschillend onderwijs
wordt gegeven, ook pedagogisch
didactisch, dan moet dat kunnen
zonder dat de overheid beletselen
opwerpt. Uiteraard zullen het
bevoegd gezag en de school aan de
eisen van de wet moeten voldoen.
Het bevoegd gezag is er verantwoor–
delijk voor, dat de school als een
eenheid kan worden gezien met
betrekking tot de eisen van de wet.
Dat zijn de eisen van deugdelijkheid
en de bekostigingsvoorwaarden. Ik
heb er in dit debat al eerder op
gewezen. In dat kader kan ook
worden gezien de nadere toelichting
en uitbreiding met de daarbij
behorende voorwaarden in de brief
van de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, gedateerd
26 januari jongstleden. Er is slechts
sprake van één personeelsbeleid,
voor zover het de rijksvoorschriften,
dus de eisen van de wet betreft. Het
bevoegd gezag heeft naast deze
wettelijke voorschriften een grote
vrijheid voor het voeren van een
eigen personeelsbeleid. Aangezien
nogal wat samenwerkingsscholen
pluriform samengestelde bevoegde
gezagen krijgen, ligt het voor de hand
dat er afspraken worden gemaakt
betreffende de identiteit van de
desbetreffende scholen. De bestaan–
de denominatieve verscheidenheid
rechtvaardigt dit ook. Juist die
verscheidenheid kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het verzorgen
van het agrarisch-onderwijsaanbod
dat ook in kwalitatief opzicht de
toekomst aan kan.

Voorzitter! Door de sterke nadruk
op de schaalvergroting in het
onderwijs, waarbij ik reeds eerder in
het SVM-debat mijn kanttekeningen
heb geplaatst, is het helaas niet altijd
mogelijk scholen per richting in stand
te houden. De CDA-fractie betreurt

dit. Dit mag echter niet tot over–
heidscriterium worden verheven. De
samenwerkingsschool is politiek
aanvaard. Ik wijs er voor alle
duidelijkheid nog eens op, dat de
specifieke oplossing voor MBO en
AOC in deze wet is geregeld via het
overgangsrecht en dat wij nadrukke–
lijk geen behoefte hebben om verder
in het voortgezet onderwijs een
dergelijke constructie te initiëren.

Voorzitter! Tot slot. Tijdens het
mondeling overleg in 1987 heeft de
CDA-fractie nadrukkelijk gezegd, dat
andere modellen ook opengehouden
moeten worden. Wij blijven daar
achter staan, maar wij accepteren de
visie van de minister wat de AOC–
vorming betreft tot heden. Bovendien
is het de eigen verantwoordelijkheid
van iedere politieke partij in deze
Kamer om na een inhoudelijke
discussie in het parlement een
afweging te maken over wat zij
uiteindelijk met de wet wil doen.

De voorzitter De derde, vierde of
vijfde termijn van de Kamer heeft vrij
lang — ongeveer 50 minuten —
geduurd. Vanavond is een interpella–
tie aan de orde. Dit brengt mij ertoe
te constateren dat het antwoord van
de kant van de regering vanavond
onmogelijk is. Dat houdt in, dat op
een later in deze week door mij nog
aan te geven tijdstip de regering zal
antwoorden.

De algemene beraadslaging wordt
geschorst.

De vergadering wordt van 19.15 uur
tot 20.45 uur geschorst.

Aan de orde zijn:
- de interpellatie-Scheltema-de

Nie, gericht tot de minister van
Binnenlandse Zaken en de minister–
president, over sociale vernieu–
wing;

- de interpellatie-Linschoten,
gericht tot de minister-president en
de minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, over sociale
vernieuwing

Tot het houden van deze interpella–
ties is verlof verleend in de vergade–
ring van heden.

(De vragen zijn opgenomen aan het
eind van deze weekeditie.)2
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Scheltema-de IMie

D
Mevrouw Scheltema-de IMie (D66):
Mijnheer de voorzitter! De sociale
vernieuwing, een begrip dat nog niet
zolang geleden als een fier boeg–
beeld van het schip van Staat werd
gepresenteerd, dreigt door de
optredende politieke erosie te
verworden tot een vortnloze speelbal
voor iedereen. Satirische program–
ma's en cynische beschouwingen
daarover konden naar onze mening
dan ook echt niet uitblijven. De
bewindslieden van dit kabinet
hebben niet nagelaten, aan deze
beeldvervaging een actieve bijdrage
te leveren. Bij de diverse begrotings–
behandelingen werd vanuit de
sectorale invalshoek steeds weer een
andere omschrijving gegeven. Wij
mogen eigenlijk van geluk spreken
dat nog niet alle begrotingen zijn
afgehandeld. Anders was de
verwarring waarschijnlijk alleen nog
maar groter geworden.

Mijnheer de voorzitter! Naar onze
mening is deze verwarring rond de
definitie niet de eigenlijke kern van
de zaak. De crux is dat het kabinet
kennelijk niet uit de invulling van het
sociale-vernieuwingsbeleid komt. De
situatie, die nu rond de sociale
vernieuwing is ontstaan, roept bij mij
het beeld op van de jonge boreling
die bijna wordt doodgeknuffeld door
liefhebbende omes– en tantes-kabi–
netsleden met, naar ik vooralsnog
aanneem, goede bedoelingen. Zij
hebben alleen ieder voor zich een
eigen verwachtingspatroon en
houden met overtuiging hun geld in
eigen zak om zo de voeding en
opvoeding van de boreling naar eigen
inzicht ter hand te kunnen nemen en
te begeleiden. De in het regeerak–
koord gedoodverfde ouders, de
gemeenten, moeten tot nu toe op
een afstand toezien hoe met hun
spruit wordt gesold. Zij hebben bij
benadering geen idee of zij ooit op
enige eigen beleidsruimte mogen
rekenen en of zij ook enige financiële
steun van hun knuffelende familiele–
den mogen verwachten. Hun en ook
ons is het niet duidelijk of het
sociale-vernieuwingsbeleid iets meer
inhoudt dan continuering van reeds
bestaand beleid. Want wordt in het
sociale-vernieuwingsbeleid echt iets
toegevoegd aan het reeds bestaande
stadsvernieuwingsbeleid, het
achterstandsgebiedenbeleid of het
werkgelegenheidsbeleid?

Mevrouw Dales werd aangewezen
om het breed familieberaad,

bestaande uit vrijwel het voltallige
kabinet, te coördineren. Maar naar
wij uit een bericht in de Volkskrant
van 9 februari jl. hebben begrepen,
werd deze coördinatie geen onver–
deeld succes en dat is dan nog
eufemistisch gezegd. Het heeft er
veel van weg dat een overschrijding
van de departementale grenzen door
een eenvoudig coördinerend
bewindspersoon niet kan worden
georganiseerd.

Naar het gevoelen van mijn fractie
heeft het kernprobleem van de
ministeriële Commissie sociale
vernieuwing te maken met de angst
voor een verlies van macht, want als
de sociale vernieuwing door de
gemeenten zou mogen worden
geëntameerd en ingevuld naar eigen
inzichten zoals het regeerakkoor voor
ogen stelt, dan betekent dit dat de
departementen iets van hun zeggen–
schap, zowel inhoudelijk als finan–
cieel, moeten afstaan. Het verleden
heeft ons geleerd hoe moeilijk dat
proces is. Een duidelijker omlijnd
politiek commitment direct aan het
begin van de kabinetsperiode zou
naar onze mening zeker hebben
geholpen.

Het is echter ook de vraag of de
bevoegdheden van de coördinerend
bewindspersoon wel toereikend
waren. Hielden deze iets meer in dan
de gemiddelde postbusfunctie en
was er eigenlljk wel een bevoegdheid
om knopen door te hakken? De
veronderstelling van de minister-pre–
sident bij de behandeling van de
begroting van Algemene Zaken, dat
een brede ministeriële commissie de
minister van Binnenlandse Zaken bij
de coördinatie van de sociale
vernieuwing tot steun zou zijn, lijkt
ons door de recente gang van zaken
in ieder geval gelogenstraft. De
commissie is de coördinerend
bewindspersoon eerder noodlottig
geworden. Gevraagd of ongevraagd
— dat weten wij niet en dat verne–
men wij graag — kreeg zij van de
minister-president de steun dan wel
de duw in de rug.

Mijn fractie vindt dat de Kamer
recht heeft, te weten welke krachten
en tegenkrachten in de ministeriële
Commissie sociale vernieuwing een
daadkrachtige aanpak van de sociale
vernieuwing in de weg stonden en
een ingrijpen van de minister-presi–
dent noodzakelijk maakten. Of was
het knelpunt vooral, dat zelfs in de
commissie iedereen iets anders
onder sociale vernieuwing verstond?
Ook willen wij weten of en, zo ja,

langs welke lijnen een meer eensge–
zinde aanpak van de sociale vernieu–
wing door het kabinet te verwachten
is.

De gemeenten kunnen niet langer
in onzekerheid worden gelaten.
Krijgen zij de hun in het regeerak–
koord zo ruimhartig toebedeelde
taken inzake de sociale vernieuwing
nu wel of niet? Komt daarvoor een
brede doeluitkering beschikbaar?
Krijgen zij de verantwoordelijkheid
om zelf op een concrete situatie
toegespitst beleid te formuleren, of
moeten zij die verantwoordelijkheid
met andere instanties delen?

Mijnheer de voorzitter! Wij vragen
opheldering omdat wij de grondhou–
ding die achter de ideeën van sociale
vernieuwing schuilgaat, in de zin van
het bieden van hulp aan mensen die
door in het verleden gevoerd beleid
de aansluiting met de maatschappij
zijn kwijtgeraakt of in een isolement
zijn terechtgekomen, een warm hart
toedragen. Wij zouden het betreuren
als er door alle verwarring, onrust en
onzekerheid niets meer van dit goede
idee terechtkomt.

D
De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Ik begin met
een felicitatie aan het adres van de
minister-president. Zijn nieuwe
kabinet zit deze week 100 dagen en
gegeven de recente ontwikkelingen
aan de overkant van het Binnenhof is,
dacht ik, een felicitatie op haar
plaats.

Voorzitter! 100 dagen een nieuw
kabinet, en er is nu al een fikse ruzie!
Niet zomaar een ruzie over een
ondergeschikt puntje, nee, een ruzie
over het hoofdpunt van het kabinets–
beleid: de sociale vernieuwing! Ruzie,
onduidelijkheid, coördinatieproble–
men, kortom: gehannes! Ik sluit mij
namens de VVD-fractie dan ook
grosso modo aan bij de interpellatie–
vragen die door collega Scheltema
op dat punt zijn gesteld.

De VVD-fractie gelooft echter dat
er meer aan de hand is. Dat is de
reden waarom ik een aantal aanvul–
lende vragen heb geformuleerd, dat
te maken heeft met een iets ander
thema. Er is de afgelopen week niet
alleen onenigheid binnen het kabinet
gebleken, gegeven de ingreep van de
minister-president, maar wij geloven
ook, naar aanleiding van uitlatmgen
van de minister van WVC, dat
duidelijk aan het licht is gekomen dat
er sprake is van een fundamenteel
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Linschoten

De heer Linschoten (VVD)

wantrouwen van de coalitiepartners
ten opzichte van elkaar als het gaat
over het thema sociale vernieuwing.
Wij lezen in een van de ochtendbla–
den dat de minister van WVC bang is
dat het CDA met de sociale vernieu–
wing op de loop gaat. Zij is bang dat
het CDA die voor zichzelf opeist en
daarmee de Partij van de Arbeid
eigenlijk in de kou laat staan.

Voorzitter! Gezegd moet worden
dat de minister van WVC natuurlijk
best enige reden heeft, te veronder–
stellen dat dit een achtergrond is van
het ingrijpen van de minister-presi–
dent. Het is wel eens vaker voorgeko–
men, als er thema's aan de orde
waren en verschillen van inzicht
tussen bij voorbeeld coalitiepartners,
dat het mooie nieuws door de
minister-president vermeld werd en
het vervelende nieuws door de
coördinerend bewindspersoon. Het
zou natuurlijk een heel slechte zaak
zijn als de achtergrond van het
optreden van de minister-president
hierin gelegen is, dat alle tegenval–
lers op het gebied van de sociale
vernieuwing zo meteen door de
coördinerend bewindsvrouwe van
Binnenlandse Zaken mogen worden
meegedeeld en alle successen door
de minister-president.

Voorzitter! U kunt zich voorstellen
dat zeven jaar ervaring in deze Kamer
en zeven jaar coalitie met deze
minister-president, mij in ieder geval
doen vermoeden wat de achtergrond

kan zijn geweest bij het optreden van
de minister van WVC in het genoem–
de ochtendblad. Op dat punt dus
graag een duidelijke reactie.

Ik heb ook een opmerking aan het
adres van de minister van WVC zelf.
Wij vinden het eerlijk gezegd nogal
pretentieus dat een nieuw aangetre–
den bewindspersoon ernstige kritiek
richt tot een vorig kabinet op het
punt van het sociale beleid, op een
moment dat dezelfde minister op het
punt van de sociale vernieuwing nog
geen deuk in een pakje boter heeft
geslagen. Het lijkt mij dat deze
minister eerst maar eens haar eigen
beleid moet formuleren en hier aan
de Kamer presenteren, voordat zij
zelf in kritische zin begint te wijzen in
de richting van haar voorgangers.

Een laatste toelichtende opmer–
king. Ik hoop niet dat de bewindslie–
den zich in hun beantwoording
rondom het thema sociale vernieu–
wing zullen gaan verschuilen achter
het gegeven dat het zo vreselijk
ingewikkeld is om te definiëren wat
een stoel is.

D
Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! De vragen van mevrouw
Scheltema zijn gebaseerd op een
bericht in de Volkskrant van 9
februari jl. Dat laat ik voor wat het is.
Wel zal ik gaarne de vragen die

rechtstreeks aan mij gericht zijn,
beantwoorden.

Vraag 1 luidt, op grond van welke
tegenstellingen de coördinatie
dreigde vast te lopen. Die vraag
berust op de veronderstelling dat er
tegenstellingen waren. Welnu, deze
zijn er niet.

De vragen 2 en 3 neem ik samen,
zonder ze daarmee te verkleinen. Ze
hangen echter erg samen. Mevrouw
Scheltema vraagt, suggereert soms
in haar tekst alsof ze het al weet, of
ik de verantwoordelijkheid blijf
dragen voor de coördinatie van de
sociale vernieuwing. Zoals de
minister-president reeds zei tijdens
zijn persconferentie afgelopen
vrijdag, is van een overdracht van de
coördinatie geen sprake. De coördi–
natie blijft in mijn handen. In het
regeerakkoord, waarbij toch uw
Kamer terecht immer toeziet of wij
dat wel aanhouden, is de verant–
woordelijkheid voor de coördinatie
van de sociale vernieuwing gelegd bij
Binnenlandse Zaken, vanwege het
feit dat het kabinet bij de sociale
vernieuwing een zwaar accent legt
op bestuurlijke decentralisatie en
bundeling van financieringsstromen.
Bovendien is er een nauwe aanslui–
ting bij het minderhedenbeleid. Ik
heb de Kamer eerder desgevraagd
meegedeeld — en ik doe dit gaarne
nogmaals — dat de aan mij, evenals
aan andere coördinerende ministers,
toegekende coördinerende bevoegd–
heden toereikend zijn.

In vraag 4 vraagt mevrouw
Scheltema of het kabinet van mening
blijft dat bij de concrete invulling van
de sociale vernieuwing de gemeen–
ten een zeer belangrijke, zo niet de
belangrijkste rol toekomt. Ik ga ervan
uit dat het kabinet in het regeerak–
koord genoegzaam heeft duidelijk
gemaakt, dat aan de gemeenten een
zeer belangrijke rol toegemeten moet
worden. Ik heb evenwel daarna, ook
bij de behandeling van de begroting
van Binnenlandse Zaken, ook zelf
nogmaals duidelijk gemaakt dat zulks
het geval is. Waarom? Juist ter
plekke is de overheid pas in staat
burgers in hun omstandigheden te
bereiken, met hen te communiceren
en situaties te benaderen.

Vraag 5 luidt of het kabinet zich
nog steeds op het standpunt stelt dat
er een brede doeluitkering voor de
sociale vernieuwing moet komen.
Welnu, ik kan dit bevestigen. Het
kabinet is thans nog doende, zich te
beraden op de inhoud van zo'n
bundeling van uitkeringen. Een ruime
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Dales

eigen beleidsmarge voor gemeenten
blijft het uitgangspunt van het beleid.

Op vraag 6 kan ik antwoorden dat
bij de vormgeving van het beleid voor
sociale vernieuwing zowel overheden
als sociale partners en eventuele
andere actoren in lokale situaties
betrokken zijn, waaronder de
gemeenten en de RBA's. De door de
Kamer verwoorde vrees voor
onduidelijkheid is onnodig. Immers,
als van tevoren duidelijk wordt welke
verantwoordelijkheden aan wie
worden toebeeld, waarom zou er dan
feitelijke onduidelijkheid bestaan?

Ten slotte, althans wat mij betreft,
want de volgende vragen van
mevrouw Scheltema zijn allemaal aan
de heer Lubbers gericht, kom ik tot
vraag 7, waarin mevrouw Scheltema
vraagt wanneer de Kamer een
uitgewerkt voorstel tegemoet kan
zien. Welnu, conform het regeerak–
koord, conform hetgeen de minister–
president in de regeringsverklaring
heeft bevestigd en conform hetgeen
ook ik bij de behandehng van de
begroting van Binnenlandse Zaken
nogmaals heb bevestigd, zal de
Kamer drie maanden na het aantre–
den van het kabinet een uitgewerkt
voorstel over de sociale vernieuwing
ontvangen. Net als toen betekent dit
dat de Kamer eind februari een
voorstel tegemoet kan zien, zoals ik
reeds aankondigde bij de behande–
ling van mijn begroting.

D

Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Ik sluit aan op het betoog
van mevrouw Dales en ik concentreer
mij met name op de vragen 8 tot en
met 11 van mevrouw Scheltema, die
nog open staan.

Allereerst moet ik een verzuim
goedmaken. Ik zeg natuurlijk dank
voor de interpellatie zelf. Ik ben nu
heel ernstig! Uit de interpellatie
spreekt niet alleen bezorgdheid voor
het kabinet en voor de sociale
vernieuwing, maar ook warme
belangstelling, zoals ook bleek uit de
inleidende zinnen die mevrouw
Scheltema sprak. Ik wil dit dus
positief zien. In die zin zal ik ook
serieus ingaan op de gestelde
vragen.

In aansluiting op hetgeen mijn
collega mevrouw Dales heeft gezegd,
merk ik op dat er in de samenwerking
tussen de coördinerend minister en
de voorzitter van onderraden en
ministerraad sprake is van een
aanvullende taakverdeling. Ter

nadere toelichting op grond van de
perspublikaties zeg ik dat het daarbij
heel gebruikelijk Is dat in de verga–
deringen de voorzitter op een
gegeven moment tracht conclusies
te trekken. Indien men een nieuw
onderwerp aanvat, zoals de sociale
vernieuwing, ligt het voor de hand
dat je na een aantal vergaderingen
op een gegeven moment moeite doet
om je af te vragen of vanuit de
discussies de zaak zo is verhelderd
dat aan een meer praktische mvulling
kan worden begonnen. Welnu, dat
was het geval in de ministeriële
commissievergadering die op 30
januari jl. is gehouden. Toen was er
een moment bereikt waarop het goed
mogelijk bleek, het thema — daar
kom ik dadelijk nog even op terug —
in zijn praktische consequenties en in
het te voeren beleid zo in te delen
dat wij dachten dat wij de zaak in
kaart konden brengen en konden
laten uitmonden in een volgende
fase, dus in voorstellen die het doel
dienen. De toen gekozen indeling is
nu maatgevend voor de verdere
werkzaamheden. Ik benadruk dat dit
een normale werkwijze is in de
verhouding tussen de coördinerend
minister en de voorzitter van de
onderraad resp. ministerraad. Het is
geen uitzondering, maarzelfs regel.
Het luistert natuurlijk altijd nauw om
dan conclusies te trekken uit het
gemeenschappelijk beraad. Dat moet
dan gebeuren in een gelijke perceptie
en in volledige overeenstemming met
de coördinerend minister. Wij
hebben er dan ook tijd in gestoken
om die gezamenlijk te bereiken.

Dit biedt nu uitzicht om waar te
maken wat de minister van Binnen–
landse Zaken nog eens heeft gezegd
tijdens de behandeling van haar
begroting en wat zij zojuist heeft
herhaald, namelijk om binnen drie
maanden — zeg: ongeveer eind deze
maand, maar bindt ons niet aan een
dag — te komen met een afgerond
standpunt. Daarbij hecht ik eraan, te
zeggen dat het een afgerond
standpunt is in diè fase, omdat de
sociale vernieuwmg uitgewerkt zal
moeten worden in nauwe samen–
spraak met de andere overheden en
met de partners in de samenleving.
Vanzelfsprekend is er dan gelegen–
heid om met deze Kamer te spreker
over de opzet, de mogelijkheden en
de verdeling. Dit waren mijn opmer–
kingen ter toelichting van de feitelijke
gang van zaken.

Een andere invalshoek - met
name uitgewerkt in de vragen 8, 9 en

10 — kan worden aangegeven met
de vraag, of het nu wel zo gelukkig is
om, hangende het vervolg geven aan
datgene wat is opgemerkt over het
thema sociale vernieuwing in
regeerakkoord en regeringsverkla–
ring, een publiek debat te hebben
waaraan ook bewindslieden deelne–
men, naast de Kamer en tal van
anderen die zich bezighouden met dit
thema. Is dat wel zo gelukkig, want
schept dat geen verwarring? Dat was
de teneur van de vragen.

Ik ben de eerste om toe te geven,
dat daar ook wel eens nadelen aan
kunnen zitten. Maar er zitten ook
belangrijke voordelen aan. Ik heb zelf
heel nauwkeurig nagelezen wat er bij
de verschillende begrotingsbehande–
lingen die er nu geweest zijn, ook van
de zijde van de Kamer over is
opgemerkt. Ik kan u verzekeren dat
niet alle woordvoerders precies in
een lijn spreken. Dat vind ik eigenlijk
prima, want het betekent dat wij het
thema van sociale vernieuwing in de
samenleving ook in discussie en
debat een zekere invulling aan het
geven zijn. Dat zal zeker ook een
referentiekader zijn, zo denk ik, bij de
beoordeling van het stuk dat het
kabinet eind deze maand zal
presenteren.

Het zal volstrekt duidelijk zijn dat
het begrip sociale vernieuwing, zoals
het ook is verduidehjkt bij de
regeringsverklaring, niet een
afgerond bestuurlijk voorstel is, laat
staan een bepaald wetsvoorstel. Het
is een methodiek om nieuwe
inspanningen los te branden, met
name op het punt van bestuurlijke
vernieuwing. De geachte afgevaar–
digde mevrouw Scheltema gaf zelf
een korte inleidende beschrijving,
toen zij het had over mensen en
isolement, enz. Ik zal dit niet
herhalen; het staat in haar tekst en
het staat nu ook in de Handelingen.
Ik vind dat een prima uitgangspunt.
Er is misschien iets aan toe te
voegen, maar dan gaan wij die
discussie hier weer herhalen met alle
aspecten ervan.

Ik denk persoonlijk ook dat het
waardevolle van de sociale vernieu–
wing niet is om te zeggen: nu hebben
wij het precies gedefinieerd en dat is
het. Ik denk dat de bestuurlijke vraag,
hoe wij verbetering kunnen brengen
in de situatie waarover wij spreken,
belangrijker is. Daar mag de Kamer
straks het kabinet en anderen op
toetsen.

Mijnheer de voorzitter! Een enkele
keer frons ook ik de wenkbrauwen,
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Lubbers

als ik wat lees. Maar ik denk ook
vaak: dat is prima, dat er hier over
gediscussieerd wordt. Als dat
vanavond een vervolg moet hebben,
dan ben ik daarvoor beschikbaar.

Minister d'Ancona: Mljnheer de
voorzitter! Aansluitende bij wat
hiervoor is gezegd, zou ik hier
nogmaals willen betogen dat sociale
vernieuwing een pijler van het
kabinetsbeleid is, dus een zaak van
de coalitie.

Ik deed op de fringe meeting van
de PvdA-partijraad — waar, naar ik
veronderstel, de heer Linschoten niet
aanwezig was - sprekende over
sociale vernieuwing, een enthousias–
merend appel aan de PvdA-leden om
zich actief in te zetten bij de verdere
uitwerking, ook op lokaal niveau.

Bij de de behandeling van de
WVC-begroting heb ik al aangegeven
— dat betreft een ander onderdeel
van de vraag van de heer Linschoten
— wat ik versta onder dat zogenaam–
de maatschappelijke middenveld. Het
gaat dan niet alleen maar om de
vroegere verzuilde kaders, zo heb ik
toen gezegd, maar om organisaties
met een breed maatschappelijk
draagvlak: ook levensbeschouwelijke
organisaties, maar ook zelfhulporga–
nisaties, sportorganisaties, vrijwilli–
gersorganisaties, emancipatiebewe–
gingen en ga zo maar door.

Een andere opmerking van de heer
Linschoten, mijnheer de voorzitter,
betreft mijn uitlatingen over het
beleid van de kabinetten-Lubbers I
en II. Ik heb er daarbij de nadruk op
gelegd, zonder overigens met een
beschuldigende vinger naar een of
meerdere bewindspersonen uit
vorige kabinetten te wijzen, dat in zijn
totaliteit onder die kabinetten het
oog vooral gericht was op het
primaat van het economische beleid
en dat er daardoor onvoldoende
recht werd gedaan aan het sociale
aspect. Het regeerakkoord heeft
mede om die redenen gekozen voor
een tweesporenaanpak, waarin de
sociale dimensie een gelijkwaardige
positie heeft gekregen naast de
economische.

Ten slotte, voorzitter, heb ik bij die
bedoelde gelegenheid een groot
aantal voorbeelden gegeven van
praktisch innoverend beleid, dat
vooral vanuit mijn ministerie gestalte
krijgt. Ik zeg dit in antwoord op een
ander onderdeel van de opmerkingen

van de geachte afgevaardigde de
heer Linschoten.

D
Mlnister Lubbers Mijnheer de
voorzitter! Zoals ik zojuist de geachte
afgevaardigde mevrouw Scheltema
dankzegde, wil ik dat natuurlijk ook
doen in de richting van de heer
Linschoten. Ik verzoek hem, dit ook
over te brengen aan zijn fractievoor–
zitter die nu immers zeer regelmatig
spreekt over het thema sociale
vernieuwing. Ook dat acht ik winst!
Hij heeft daar ook, als ik het goed
lees — maar je moet voorzichtig zijn
— een definitie voor en een invulling
aan gegeven. Kort gezegd — ik zeg
het nu misschien verkeerd maar dan
corrigeert de heer Linschoten mij wel
— luidt die heel simpel: mensen aan
het werk. Ik denk dat dat een
belangrijk onderdeel is. Wat dat
betreft ben ik serieus als ik stel dat
het goed is dat die bijdrage nu in de
discussie gebracht wordt. Ook dat zal
straks worden getoetst aan de vraag
in hoeverre aan de beleidsnotitie in
de praktijk handen en voeten
gegeven wordt.

Mijnheer de voorzitter! Aangezien
ook aan mij vragen gesteld werden
over hoe ik mij nu voelde onder de
uitlatingen weergegeven in de media,
van mevrouw d'Ancona, wil ik
vervolgens drie opmerkingen maken.

1. Inderdaad geloof ik, dat het
herstelbeleid van de afgelopen
periode het vraagstuk van de sociale
vernieuwing scherper in het vizier
heeft gebracht. Als ik het toe mag
spitsen op dat onderdeel van sociale
vernieuwing waaraan door de VVD
regelmatig aandacht wordt gegeven,
namelijk dat het niet bevredigend is
dat bij het herstel van de economie
zoveel mensen die in beginsel tot de
beroepsbevolking behoren, niet
deelnemen aan het arbeidsproces,
dan wordt het duidelijk dat daar nu
een fellere schijnwerper op wordt
gericht.

2. Nalezend wat minister, collega,
mevrouw d'Ancona heeft opgemerkt,
moet ik met haar gewoon frank en
vrij vaststellen dat zij de zaak in
perspectief gesteld heeft tegen de
achtergrond van de inspanningen van
de beide coalitiepartners, de PvdA en
het CDA. Ik vind dat heel evenwich–
tig.

3. Ten slotte wil ik, ook als
bijzondere dank voor de felicitatie
met de 100 dagen en de verwijzing
naar de overzijde, hier de autoriteit

aanroepen van mijn politieke vriend,
fractievoorzitter Kaland aan de
overzijde, die bij de algemene
politieke beschouwingen, sprekend
over deze minister van WVC, die toen
iets gezegd had over jongerenzorg–
zaamheid, de volgende memorabele
woorden sprak: "Toen dacht ik, mede
naar aanleiding van een recent door
haar gegeven interview: dat is geen
kind van Den Uyl maar een nako–
mertje van de christendemocraat."

Mijnheer de voorzitter! Ik dank u
zeer.

De beraadslaging wordt geopend.

D

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Mijnheer de voorzitter! De uitermate
positieve en gerustellende toonzet–
ting van de beantwoording van beide
bewindslieden, zou mij er haast toe
brengen, niets meer te zeggen en te
denken, dat het allemaal wel goed
gaat en dat ik mij kennelijk vergist
heb. Toch twijfel ik er nog een beetje
aan en misschien wilt u mij dat niet
kwalijk nemen.

De minister-president zegt: als
mijn mede-kabinetsleden allen een
ietwat andere interpretatie van het
begrip "sociale vernieuwing" geven,
dan beschouw ik dat als een goede
bijdrage aan de discussie over de
invulling van dat begrip. Ik zou haast
zeggen: de kabinetsleden starten een
brede maatschappelijke discussie
over het onderwerp sociale vernieu–
wing. Ik denk toch dat dit eigenlijk
niet de bedoeiing is geweest van het
kabinet toen het met dit begrip
begon als speerpunt van het
kabinetsbeleid. Op zichzelf kan ik
onderkennen dat het goed is als er
een discussie over het begrip
ontstaat. Maar gelet op de mate
waarm deze discussie op het
ogenblik de hele politiek is gaan
beheersen en de onduidelijkheid in
Kamer en kabinet en tussen kabinets–
leden onderling is gaan voortrollen,
denk ik toch dat het geen goede
ontwikkeling is. Zo moet dat dan ook
niet worden voortgezet. Ik denk dat
het op zichzelf nuttig is als daar nu
een eind aan komt en als die
concrete invulling plaatsvindt.
Mevrouw Dales zegt daarover: dat
komt allemaal precies zoals wij
hebben afgesproken drie maanden
na instelling van de ministeriële
commissie; daarmee is niets aan de
hand.

Het ingrijpen van de minister-presi–
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dent moeten wij ook zien als een
volkomen normale situatie, want
zoals altijd bij onderraden is dat een
normale steun. Op zichzelf kan dat
allemaal waar zijn, maar wat moet ik
dan geloven van het artikel in de
Volkskrant? Is dat dan allemaal
onjuist? Is het onjuist dat de
minister-president die coördmatie
heeft overgenomen, zij het voor één
vergadering? Is het onjuist dat
staatssecretaris Simons daarop heeft
aangedrongen in een explosieve
notitie om nu uiteindelijk eens uit de
zaken te komen? Is dat niet waar? En
is het ook niet waar dat de minister–
president, alweer volgens dat artikel,
voorstellen heeft gedaan die
aanmerkelijk verder strekken dan mij
bekend is uit het regeerakkoord, de
regeringsverklaring en de begrotings–
behandelingen die wij tot nu toe
hebben gehad? Als dat wel een
beetje waar is, betekent dat dan niet
dat de minister-president toch iets
heeft overgenomen?

Ik heb nog een punt. Door al die
ongerustheid, die onrust en die brede
discussies over het begrip "sociale
vernieuwing" is er naar mijn gevoel
toch te veel en te lang gepraat. Naar
mijn informatie is er bij de gemeen–
ten grote onrust ontstaan. Wij delen
de grondhouding van het kabinet en
stemmen overeen over de idee dat
de bestuurlijke vraag belangrijker is
dan de definitie. Daarom is er ook in
mijn fractie behoefte aan om het
kabinet een steun in de rug geven,
zoals de minister-president zijn
minister een steun in de rug geeft.
Wij willen in een motie tot uitdruk–
king brengen dat het naar onze
mening noodzakelijk is om de
verkokering verder tegen te gaan.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat een beleid gericht
op opheffing van achterstandssitua–
ties integraal dient te zijn en rekening
dient te houden met verschillen in
plaatselijke omstandigheden;

van mening, dat gemeenten voor het
voeren van een dergelijk beleid op
maat beter zijn toegerust dan de
rijksoverheid;

voorts van mening, dat daartoe
verdergaande decentralisatie van

departementale taken en overheve–
ling van gelden noodzakelijk is;

dringt er bij de regering op aan,
departementale verkokering te
vermijden en het beleid inzake
"sociale vernieuwing" zodanig vorm
te geven, dat het zwaartepunt van de
beleidsvorming op gemeentelijk
niveau komt te liggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter Deze motie is
voorgesteld door het lid Scheltema–
de Nie. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.

Zijkrijgtnr. 1 (21455).

D

De heer Linschoten (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Ik schoot
bijna in de lach toen de minister van
Binnenlandse Zaken in het begin van
haar antwoord zei dat er in het
kabinet met betrekking tot deze
thema's geen sprake was van
tegenstellingen. Ik denk dat wij met
elkaar kunnen vaststellen dat dat wel
zo is, ook als je binnen de coalitie
kijkt. De minister-president had het
over een publieke discussie. Ik heb in
de afgelopen weken nogal wat
verschillende opvattingen over dle
sociale vernieuwing gehoord. Ik
noem er een paar.

Mevrouw Van Nieuwenhoven zei
voor de VPRO dat sociale vernieu–
wing bij haar gevoelens losmaakte
die neerkwamen op oude ideeen als
het delen van arbeid, inkomen en
kennis. Eeri heel herkenbaar beeld
voor een volksvertegenwoordiger van
de Partij van de Arbeid.

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Mijnheer Linschoten, sluit u
het uit dat ik meer gezegd heb dan
datgene wat uitgezonden werd?

De heer Linschoten (WD):
Geenszins, maar in ieder geval heeft
u datgene gezegd wat uitgezonden
is! Heel begrijpelijk: de oude,
traditionele standpunten van de
sociaal-democraten in dit land. Het is
helemaal geen schande om daarvoor
op te komen.

Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Absoluut niet!

De heer Linschoten (VVD): Maar
het is wel wat anders dan hetgeen
door collega Lansink van het CDA

werd gezegd. Wat verstond hij onder
sociale vernieuwing? Datgene wat
het CDA altijd al verstaan had onder
de verantwoordelijke samenleving.
Ook heel begrijpelijk: een traditionele
CDA-opvatting. Maar, minister van
Binnenlandse Zaken, dat zijn
natuurlijk wel volstrekt tegenstrijdige
filosofieën. U probeert hier de
discussie af te doen met de medede–
ling: kom nou, tegenstellingen zijn er
niet. Ik denk dat er veel meer over te
vertellen is.

Eigenlijk is dit ook een reactie in de
richting van de minister-president,
die de procedure in de ministeriële
commissie schetste. Natuurlijk, als
de tijd daar is, is het verantwoord als
een voorzitter probeert tot conclusies
te komen. Naar aanleiding van de
publikaties van vorige week vrijdag
kreeg ik echter de indruk dat er iets
heel anders aan de hand was. Een of
meerdere bewindslieden gooiden de
knuppel in het hoenderhok en zeiden:
wat is dit voor een rotzooitje?
Kunnen wij nog wel op een normale
manier doorprocederen? Het ging
niet langer. Vervolgens greep de
minister-president in. Dat is niet de
normale werkwijze. Dat is een
incident. Het lijkt mij goed als de
bewindslieden daar dan ook maar
voor uitkomen.

Voorzitter! De minister-president
heeft mooie woorden gewijd aan de
vraag of er geen voordelen aan
verbonden zijn als bewindslieden
deelnemen aan het pubheke debat,
zonder die vraag overigens te
beantwoorden. Daar valt natuurlijk
best een discussie over te voeren. Dit
was echter geen publiek debat. Het
ging om een discussie binnen een
ministeriële commissie, waar
uitsluitend de leden van die commis–
sie aan deelnamen. Dat is heel wat
anders dan een publiek debat, zeker
als er op zo'n moment sprake is van
een aantal ontsporingen in de
discussie.

Ik maak een paar opmerkingen aan
het adres van de minister van WVC.
Zij is nog niet zo lang minister, maar
ook in een trench meeting is het
verstandig om als minister op te
letten met wat je zegt. Inderdaad, ik
was niet aanwezig bij die bijeen–
komst. Ik heb uit de krant begrepen
dat ook een groot aantal collega's
van de minister niet aanwezig was,
hetgeen een uitermate teleurstellen–
de aangelegenheid voor de Partij van
de Arbeid moet zijn geweest. Ook in
die meeting was het voor de minister
nodig, een appel op haar partijgeno–
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ten te doen Dat mooie publieke
debat, waar ook de minister-presi–
dent over sprak, had de partij niet
overtuigd. Er is een definitie van
minister Dales, er is een definitie van
de minister van WVC. Voor de
voorzitter van de Partij van de Arbeid
was een en ander in ieder geval
aanleiding, een ideeënbus te openen.
Voor de minister van WVC was het
aanleiding, op de partijraad met een
dringend appel te komen.

Hoe het ook zij, de minister van
WVC heeft daar een aantal opmer–
kingen gemaakt over haar voorgan–
gers. Laat ik beginnen met de
opmerking dat het de bedoeling van
een interpellatie is, dat de Kamer
informatie verkrijgt en dat een
minister de vragen beantwoordt die
door de interpellant zijn gesteld. Ik
stel vast dat mijn vragen noch door
de minister-president noch door de
minister van WVC zijn beantwoord. Ik
verwacht dat antwoord in tweede
termijn. Het volgende wil ik klip en
klaar van de minister van WVC
vernemen. Heeft zij gezegd dat de
sociale gevolgen van het vorige
kabinet desastreus zijn geweest of
heeft zij dat niet gezegd? Dat is een
heel concrete vraag. Heeft zij het
woord "desastreus" in de mond
genomen of niet? Minister-president,
het vorige kabinet was ook uw
kabinet. Hoe reageert u als een
minister uit uw huidige kabinet zegt
dat het beleid van uw vorige kabinet
desastreuze gevolgen heeft gehad?
Ik vind dat er dan gereageerd moet
worden. Vragen die hier in deze
Kamer aan de orde worden gesteld,
moeten worden beantwoord. Ik vraag
de Kamer op dit punt om een
uitspraak.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

spreekt als haar mening uit, het
oneens te zijn met de opvatting van
de minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, dat het sociale
beleid van het vorige kabinet tot
"desastreuze gevolgen" heeft geleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door het lid Linschoten.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 2 (21455).

D

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ja, voorzitter, dat heb
je ervan. Je wordt het eens over een
regeerakkoord, je stapt in een andere
coalitie, je wilt de jaren tachtig
definitief achter je laten en je zoekt
naar een aansprekend begrip: een
vlag om die stap te markeren en ook
iets van verwachting te wekken.
Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
Het woord "sociaal" kan eigenlijk
niet meer, hoewel... Gekoppeld aan
iets nieuws, heeft het misschien wel
wat. En Rotterdam doet het ook.
Sociale vernieuwing dus.

Vervolgens doe je een paar dagen
later zelf de heuglijke mededeling dat
het begrip inmiddels vleugels heeft
gekregen en heb je drie maanden
nodig om het eens te worden over
een waanzinnige definitie. Het
vogeltje blijkt vleugellam en is heel
zielig met een harde buiklanding op
de grond terechtgekomen. Leiden is
in last. Maar zoals altijd, is er één die
van de nood van het kabinet weer
een deugd maakt voor zichzelf: de
minister-president. En de vice-pre–
mier mag op de partijraad nog zo
hard zeggen "de heer Lubbers en ik
hebben de zaak in handen geno–
men", het CDA heeft ideologisch en
praktisch al lang weer het voortouw.

De meest uiteenlopende definities
doen de ronde. Sociale vernieuwing
is revitalisering van het maatschap–
pelijk middenveld, roept de minister
van Justitie. Het beroepsgoederen–
vervoer heeft nieuwe voorzieningen
nodig, nieuwe investeringen in
waterwegen, wegen en openbaar
vervoer, zegt de fractievoorzitter van
het CDA. Dit soort initiatieven
moeten wij uittekenen voor nieuw
werk en sociale vernieuwing. De heer
Hennekam: sociale vernieuwing is
opvoeding en vorming in het gezin
als de beste garantie voor een
evenwichtige uitbouw van de jonge
mensen en beter en wellevender
omgaan in het verkeer tussen
burgers en overheid en tussen
burgers onderling. Voor het NCW
gaat het om lastenverlichting en
afslanking van de collectieve sector.
De Amsterdamse CDA-wethouder
Van Duijn zegt: de tweede Coentun–
nel is sociale vernieuwing. Als ik het
allemaal zelf zo hoor, zeg ik: zij
vergeten nog wat: Ria Beckers, van
de PPR naar Groen Links.

Sociale vernieuwing is ook

bestuurlijke vernieuwing, zegt de
minister-president. Regelingen
ruimer formuleren en afwegingen
meer lokaal neerleggen om de kans
te hebben, de mens als mens te
benaderen. Hij heeft toch zeven jaar
geregeerd, denk ik dan. En nooit die
kans gekregen of genomen? Gisteren
op campagne in Artis deed hij
helemaal de deur dicht. De ontwikke–
lingen in Zuid-Afrika, in Oost-Europa
en de Sovjet-Unie noemde hij in één
adem met de heroriënteringsges–
prekken in Nederland, bedacht door
het vorige kabinet en troetelkindje
van onder anderen de heer Linscho–
ten. Allemaal sociale vernieuwing.

Dit is natuurlijk de manier om een
begrip waarmee je iets wilt zeggen
over concreet beleid van al zijn
betekenis te ontdoen. Sociale
vernieuwing wordt één wollige deken
over al het moois dat er in de wereld
gebeurt, en dan betekent het niets
meer. En als er niet snel iets gebeurt,
ligt dat vleugellamme vogeltje binnen
de kortste keren onder de zoden,
verstikt in een stammenstrijd tussen
de departementen in een bureaucra–
tie die geen macht wil afstaan en in
het gevecht om de poen tussen
gemeenten en bestuurlijke organisa–
ties.

Ik ben blij dat er uit het kabinet ook
voorzichtige tegengeluiden klonken:
staatssecretaris Simons, die op
concrete voorstellen aandrong, en
minister d'Ancona, die het niet had
over die woningbouwcorporaties en
de besturen van instellingen, maar
over WAO-platforms, vrijwilligers,
vrouwenorganisaties en migranten.
En daarom gaat het natuurlijk: om de
mensen zelf. Het zal Groen Links
eigenlijk een zorg zijn wie er coördi–
neert. Het zal ons ook een zorg zijn
hoe het beestje heet, als er maar iets
gebeurt: concrete maatregelen die
leiden tot nieuwe solidariteit en
emancipatie. Maar dat kan volgens
ons alleen als CDA en PvdA eerst de
horloges gelijk zetten, want naar
onze overtuiging lopen de vooronder–
stellingen te ver uit elkaar. Dat is een
deel van het probleem.

Als ik de minister-president hoor
zeggen, dat het gevoerde econo–
misch-herstelbeleid het nu mogelijk
maakt dat er sociale vernieuwing kan
zijn, dan beluister ik twee gedachten.
Hij moet maar zeggen of het klopt.
1. Helaas zijn er een aantal maat–
schappelijke processen opgetreden
die sociale vernieuwing nodig maken.
2. Het beleid van de afgelopen jaren
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is een soort voorwaarde geweest om
dat nu mogelijk te maken.

Voorzitter! Ik ben het ermee eens
dat het maatschappelijk verschijnsel
van fragmentatie, van het uiteenval–
len van persoonlijke relaties en
maatschappelijke verbanden
ingrijpend is geweest en dat de
politiek daar op zichzelf weinig mee
van doen heeft. Zij is daarin volgend
en niet imtierend Maar wat de
minister-president niet onderkent, is
dat het uitstotingsproces dat
maatschappelijk heeft plaatsgevon–
den, door zijn economisch-herstelbe–
leid is verscherpt, zodanig dat er nu
van een harde tweedeling sprake is.
Dat bij voorbeeld lonen en uitkerin–
gen zo lang zijn bevroren, dat de
herverdeling van werk is losgelaten,
dat meer dan 90% van de mensen
met een uitkering nu op het minimum
zit en de helft ervan schulden heeft,
is een gevolg van zijn beleid. Wie het
over sociale vernieuwing heeft, moet
het dus allereerst hebben, niet over
het maatschappelijk middenveld, niet
over het beroepsgoederenvervoer,
niet over de evenwichtige uitbouw
van jonge mensen, wat dat ook moge
betekenen, niet over een tweede
Coentunnel, niet over Groen Links,
niet over de Sovjet-Unie en Zuid-Afri–
ka, maar gewoon over de mensen
aan de andere kant van onze eigen
tweedeling. Eén ding daarbij: dat kost
geld. Emancipatie kost geld.
Meedoen kost geld. Solidariteit kost
geld.

Sociale vernieuwing is een zaak
van ons allen, zegt de minister-presi–
dent; de handen ineenslaan, akkoord,
maar haal het geld dan daar waar het
vandaan moet komen, de ene kant
van de streep, "bij ons die in het licht
staan", zoals de minister-president
een paar jaar geleden zo mooi zei.
Als hij die consequentie niet trekt,
dan redt hij het niet.

Voorzitter! Wat ons betreft is het
niet zo moeilijk. Het gaat gewoon om
gelijkwaardigheid van mensen.
Mensen zoet houden in een tijdelijke
baan met sancties als ze die weige–
ren, terwijl ze al 50 jaar of ouder zijn,
is geen gelijkwaardigheid, is geen
echte participatie. De afstand blijft.
Sociale vernieuwing op een koopje is
en blijft caritas. Daarom is het zo
belangrijk dat PvdA en CDA echt in
discussie gaan en dat de PvdA
probeert de impasse te doorbreken,
dat zij weigert te aanvaarden wat ik
nu bewindslieden in de wandelgan–
gen al hoor zeggen, namelijk dat de
achterstand van minderheden op de

arbeidsmarkt in de komende jaren
alleen maar groter zal worden, en dat
zij niet tekent voor bij voorbeeld een
volkshuisvestingsbeleid dat alleen
maar verdere isolatie betekent in
plaats van integratie en participatie.
Daar moet je de zaken op doorden–
ken. Het gaat erom dat op de
verschillende departementen eerst
concreet de vraag wordt beantwoord
wat er moet gebeuren voor de
groepen waarom het gaat, dat
allereerst hun eigen organisaties erbij
worden betrokken en dat het nodige
geld er komt. Als de PvdA het er nu
bij laat zitten en als het CDA niet echt
daarover in discussie wil treden, dan
kunnen wij het de komende jaren
inderdaad vergeten.

Voorzitter! Een echte politieke
dialoog, dat heeft de minister-presi–
dent beloofd. Politieke moed, die is
nu nodig. Wij zijn benieuwd.

D

De heer Wolters (CDA): Mijnheer de
voorzitter! In november is er een
regeerakkoord tot stand gekomen
tussen de PvdA en het CDA. Daarin
is de term "sociale vernieuwing"
opgenomen en is een eerste
aanduiding gegeven van wat wij als
fracties dachten wat ermee bedoeld
zou moeten worden. Dat heeft een
eerste vertaling gekregen, heel sterk
gericht op het achterstandsgebie–
denbeleid, in het debat over de
regeringsverklaring. Daarna is de
afspraak gemaakt, dat de regering
die aan de slag was gegaan op basis
van eerdergenoemd regeerakkoord,
met concrete plannen zou komen. Uit
de vele publikaties die ons de laatste
maanden geworden zijn, kan ik
slechts concluderen dat de regering
duchtig aan de slag is. Zij is intern
aan het debatteren over de vraag hoe
men er in commissoriaal verband,
onder leiding van de nu terecht in het
midden zittende mevrouw Dales,
ministervan Binnenlandse Zaken,
coördinerend bewindspersoon voor
dit beleidsterrein, binnen drie
maanden na het tot stand komen van
de commissie uit kan komen, waarna
een stuk ter zake aan de Kamer kan
worden gepresenteerd.

Het is juist dat er in de afgelopen
maanden tijdens de respectieveiijke
begrotingsbehandelingen opmerkin–
gen zijn gemaakt naar de regerings–
tafel aan de overzijde. Wij allen
geen enkele fractie uitgezonderd,
hebben aan dit publieke debat
deelgenomen. Ik denk dat dit een

goede zaak is, maar de eerste
verantwoordelijkheid is nu aan de
overzijde, op basis van het regeerak–
koord en de afspraken bij het debat
over de regeringsverklaring. Wij
krijgen het stuk eind februari. De
CDA-fractie ziet het debat met de
regering in maart met spanning en
vol verwachting tegemoet. Eén ding
is duidelijk. De CDA-fractie zal de
regering dan niet de maat nemen
over de al of niet geslaagde definitie
van sociale vernieuwing. Wij zullen
het kabinet dan beoordelen op basis
van praktische aanzetten om
gezamenlijk met lagere overheden en
met veel actoren in het maatschap–
pelijk middenveld tot een goed
pakket aan maatregelen te komen.
Als dat lukt, hebben wij in maart een
eerste aanzet gekregen voor een
belangrijk deel van ons regeerak–
koord.

Over de motie van de heer
Linschoten merk ik op dat het beleid
dat is neergelegd in het regeerak–
koord, alleen op die manier tot stand
kon komen dankzij het feit dat
Lubbers I en Lubbers II voorafgingen
aan Lubbers III. Daarom acht ik deze
motie volslagen overbodig.

D

De heer Buurmeijer (PvdA):
Mijnheer de voorzitter! Er zijn van de
zijde van de interpellanten een aantal
opmerkingen gemaakt. Vervolgens
hebben beide interpellanten een
motie ingediend, waarop ik straks
nog terugkom. Uiteraard hebben wij
met belangstelling gevolgd wat de
motieven zijn geweest om de
interpellatie aan te vragen. Ik wil niet
verhullen dat de motivatie van de
D66-fractie ons heeft aangesproken.
Ik heb daaruit de zorg of er sprake
zal zijn van sociale vernieuwing,
begrepen. Het spijt mij dat die zorg
niet door de VVD werd uitgesproken,
maar het heeft mij niet verbaasd.
Anders gezegd, waarom nam de VVD
eigenlijk deel aan dit debat?

De heer Linschoten (VVD):
Misschien is het de heer Buurmeijer
ontgaan, maar ik heb een eigen
interpellatie aangevraagd met een
aantal vragen op een ander terrein
dan van collega Scheltema. De
aanleiding daarvoor waren de
uitlatingen van de minister van WVC
op een van de bijeenkomsten van uw
partij. Misschien is het interessant
om dat in uw beschouwingen te
betrekken.
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De heer Buurmeijer (PvdA): Het is
mij niet ontgaan dat u niet in staat
bent geweest om hier gezamenlijk
een interpellatie te houden. Dat hoeft
u niet nog een keer uit te leggen.

De heer Linschoten (VVD): Het is
niet de keus van de VVD-fractie
geweest om het kabinet hier en nu te
interpelleren over de voortgang van
de sociale vernieuwing. Wij wisten
dat er op korte termijn een stuk zou
komen. De aanleiding voor mij was
dat er berichten in de krant versche–
nen uit de mond van één van de
ministers van dit kabinet. Zij hebben
weliswaar enige relatie tot de sociale
vernieuwing, maar mijn vragen
concentreren zich daarop.

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik
begrijp nu dat u eigenlijk in het
weekend met een schriftelijke vraag,
dan wel vanmiddag met een
mondelinge vraag had kunnen
volstaan.

De voorzitter: Omdat er een
interpellatieverzoek was ingediend en
pas daarna de vragen, heb ik de
mondelinge vragen tegengehouden
Ik heb dat vanmiddag meegedeeld en
ik verwijs dan ook naar het ordedebat
over hoe wij de interpellatie zouden
inrichten.

De heer Buurmeijer (PvdA): Ook dat
was mij duidelijk, maar door alle
toelichting die vervolgens door de
VVD werd gegeven, blijf ik bij de
vraag wat de reden hiervoor was
voor de VVD, omdat zij eigenlijk geen
woord wil spreken over de sociale
vernieuwing als zodanig. En dat
wordt bevestigd door de interruptie.
Blijkbaar is er een wezenlijk verschil
tussen beide interpellanten bij de
inzet die eraan ten grondslag ligt. Dat
karakter van de inbreng van de
D66-fractie wil ik hier beklemtonen.

De heer Linschoten (VVD): Ik
begrijp, dat de heer Buurmeijer tegen
beter weten in, blijft doordrammen.
De zienswijze en historische weerga–
ve van de voorzitter is de juiste.

De heer Buurmeijer (PvdA):
Voorzitter! Ik kom vervolgens, want
dit was alleen nog maar een inleiden–
de opmerking, bij hetgeen van de
zijde van de regering als reactie is
gegeven op de eerste opmerkingen
van de kant van interpellante. Ik vind
het bemoedigend dat de regering
herhaalt wat eerder is gezegd,

namelijk dat zij eind deze maand dan
wel begin maart met een eerste
afronding komt van een wezenlijk
niet eenvoudige discussie. Wat vind
ik daar bemoedigend in? Dat de
minister-president hier heeft
uitgesproken, dat het dan niet gaat
om een eindvisie op het probleem
hoe sociale vernieuwing in dit land
moet worden gerealiseerd, maar dat
het daarbij eigenlijk gaat om een
aanzet tot een proces, dat een
proces van lange adem zal moeten
zijn. Vervolgens gaf hij aan dat het
dan zal moeten gaan om een verder
debat met de regering en dat het zal
moeten gaan om een vernieuwing die
een uitdaging inhoudt. Ik meen zelfs
dat hij letterlijk heeft gezegd, dat het
moet gaan om een methodiek die
initiatieven van onderaf gaat
losbranden. Ik denk dat dit buitenge–
woon kenmerkend is voor datgene
wat wij beogen met een proces van
sociale vernieuwing in onze samenle–
ving. Er mag geen onduidelijkheid
over bestaan dat de fractie van de
Partij van de Arbeid niet vindt dat het
nog maanden zou mogen duren.
Gegeven de heldere toezegging
wachten wij dat moment af om in de
discussie te treden. Het zou ons wel
welkom zijn — en ik wil graag in die
zin een reactie van het kabinet — als
er een benadenng inzat in de geest
van "laat duizend bloemen bloeien".
Laten wij ervoor oppassen dat wij
niet op voorhand alweer zeggen dat
het heel precies moet worden
gedefinieerd met een zeer beperkte
benadering. Wat zich aandient, moet
kansen krijgen.

Een volgende opmerking die ik
erbij wil maken en waarop ik graag
een reactie wil hebben, is dat ik
begrepen heb dat het kabinet niet
alles tegelijkertijd, overal en op
hetzelfde moment in gang wil
hebben. Ik neem aan dat het kabinet
zich realiseert dat met een beperkt
begin, maar met een lange termijn
voor ogen waarschijnlijk een betere
aanpak denkbaar is dan wanneer hier
in één keer alles in een kant en klare
visie wordt neergelegd.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Het is de
tweede keer dat de heer Buurmeijer
het over lange termijn heeft. Hoeveel
kabinetsperiodes denkt hij nodig te
hebben?

De heer Buurmeijer (PvdA):
Mevrouw Beckers, u hebt net een
schets gegeven van wat u vindt dat

er allemaal zou moeten gebeuren Ik
heb er dan geen moeite mee, hier te
zeggen dat dit proces vanuit de
situatie, waarin wij ons nu bevinden,
meer tijd nodig zal hebtaen dan deze
ene regeerperiode. Als wij werkelijk
willen dat het proces van sociale
vernieuwing, het initiëren van
onderaf kansen gaat krijgen in dit
land, dan zullen wij ons een langere
termijn voor ogen moeten durven te
stellen. Wij moeten elkaar niet
aanpraten dat het op een zeer korte
termijn uitvoerbaar zou zijn.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik vind het op zich al
prima dat de heer Buurmeijer zo
ongeveer aansluit bij wat wij gezegd
hebben en dat definities als die van
de heer Hennekam hem toch wat
vreemder zullen voorkomen.

De heer Buurmeijer (PvdA): U
stelde mij net een vraag. Ik heb
aangegeven hoe ik het proceskarak–
ter zie van wat volgens ons aan de
orde moet komen. Daar blijf ik ook
bij. Ik zeg er nog eens bij: maar wel
beginnen. Als wij zijn begonnen,
moeten wij zorgen dat wij doorgaan
met dat proces van sociale vernieu–
wing. lemand haalde zoëven aan wat
er voor de VPRO-televisie is gezegd.
Ik geloof dat de VPRO van mij één
zinnetje heeft uitgezonden: sociale
vernieuwing moet. Ik herhaal hier
waarom. Het moet omdat het gaat
om belangen van mensen. Er zijn
mensen in het geding bij het proces
van sociale vernieuwing. Dat mogen
wij niet vergeten. Het gaat erom dat
mensen aan werk komen. Het gaat
erom, dat de mensen in hun woon–
en leefsituatie ondersteuning gaan
vinden. Het gaat erom dat wij de
kwaliteit van het onderwijs weten te
verbeteren. Het gaat ook, als ik een
vierde thema mag noemen, om de
zorg en hulpverlening aan mensen
die zich in een verkeerde positie
bevinden; de mensen voor wie nu de
aansluiting bij de samenleving
onvoldoende aanwezig is. Als
anderen dat willen uitdrukken als
"het gaat om de emancipatie van de
mensen die zich nu in een achter–
standssituatie bevinden" dan kan ik
mij in een dergelijke benadering
vinden. Daarbij wens ik de gehele
kabinetsploeg uit te dagen en niet
alleen deze drie bewindslieden. Zoals
ze hier zitten lijkt het bijna een
familieberaad, zoals mevrouw
Scheltema zei. Ik heb er het volste
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vertrouwen in, dat wij begin maart de
inhoudelijke discussie zullen kunnen
voortzetten.

D

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Hoe kan een begrip als
"sociale vernieuwing" met alle
beloften die het in zich heeft, in zo'n
korte tijd zo zijn glans verliezen? Met
die vraag blijf ik zitten na het
antwoord van de bewindslieden op
de gestelde mterpellatievragen Ik
stel deze vraag, omdat ik het pleidooi
voor sociale vernieuwing zoals dat
voorkwam in het regeerakkoord en in
de regeringsverklaring, waardeer.
Het was een goede keuze op een
goed moment. Immers, hoe was de
situatie? Zeven jaar kabinetten-Lub–
bers stonden in het teken van
economisch herstel en de pijnlijke
maatregelen die daarvoor nodig
waren. Vanwege de noodzaak van de
maatregelen heb ik ze voor een groot
deel gesteund, maar het was
onmiskenbaar, dat de sterke nadruk
op reductie van het financieringste–
kort, op beheersing van overheidsuit–
gaven en de collectieve-lastendruk
de aandacht wel eens te veel afleidde
van de mensen die niet profiteerden
van de toenemende werkgelegenheid
en de economische groei. Mensen
die zeker in vergelijking met de
meeste anderen voor hun gevoel een
nogal perspectiefloos bestaan
leidden. In het belang van deze
mensen heb ik in die jaren meerma–
len gepleit voor een actievere rol van
de overheid, met name waar het ging
om de bestnjdmg van de langdurige
werkloosheid. Het optreden van een
nieuw kabinet was het geëigende
moment om met name in de richting
van deze mensen een signaal te
geven, een teken, dat voorrang voor
economisch herstel in de afgelopen
jaren niet betekent dat er geen
aandacht is voor de sociale proble–
men van mensen die bijna overal
buiten vielen. Juist voor dit kabinet
zou het een opdracht zijn aandacht
voor deze sociale problemen te
combineren met handhaving van het
bereikte economisch herstel. Het
begrip "sociale vernieuwing" vatte
dit goed samen.

Nu is het duidelijk, dat een
dergelijk begrip gemakkelijker
uitgevonden dan ingevuld is. Dat kan
ook niet in een regeerakkoord, dat op
nogal ondemocratische wijze tot
stand komt. Het behoort te gebeuren
door een kabinet, dat voluit politiek

verantwoordelijk is tegenover de
Staten-Generaal. Maar juist tegen de
achtergrond van wat je zou kunnen
noemen de geboortegeschiedenis
van de sociale vernieuwing, mag
worden verwacht, dat aan de
invulling van het begrip prioriteit
wordt verleend, zonder afbreuk te
doen aan de vereiste zorgvuldigheid.
Tot nu toe is het een noch het ander
echt gebleken. Er is wel veel over
sociale vernieuwing gesproken, maar
concrete maatregelen blijven nog
achterwege. Dat was ook niet
beloofd op zo korte termijn en het is
op zichzelf ook niet zo erg, ware het
niet dat door de hele gang van zaken
de sociale vernieuwing zelf in
diskrediet lijkt te komen. Allerlei
factoren zullen daaraan bijgedragen
hebben. Ik zal ze niet alle opsommen.
Ik meen ook, dat de negatieve
ondertoon die in discussies merkbaar
is, ook wel eens te maken kan
hebben met ongeloof in de noodzaak
en de zin van sociale vernieuwing.
Op enkele punten wil ik de aandacht
vestigen.

Een probleem van sociale vernieu–
wing is dat het begrip pas kan
aanspreken, als het ingevuld is. Het
gaat om zinvol kunnen functioneren
van mensen in de samenleving, aldus
de minister-president. Maarwat
houdt dat in? Zinvol functioneren is
geen neutraal begrip. Het heeft alles
te maken met de functie van de
mens als schepsel van God. Wie in
dienst van God functioneert,
functioneert altijd zinvol, al kunnen
zijn omstandigheden weinig benij–
denswaardig zijn en ligt er altijd de
taak om deze omstandigheden te
verbeteren.

Vanaf de aanvang van de discussie
in het kabinet werd sociale vernieu–
wing gezien als een verantwoordelijk–
heid van zo ongeveer elke minister
en staatssecretaris. Een departement
dat mee wilde tellen, moest op zijn
minst met één bewindsman verte–
genwoordigd zijn in de ministeriële
Commissie sociale vernieuwing.
Daarbij werden twee risico's gelopen.
In de eerste plaats ontstond daar–
door het gevaar, dat sociale vernieu–
wing veel minder herkenbaar zou
worden. Alles, wat de overheid doet,
zou dienstbaar zijn aan de sociale
vernieuwing. Crlminaliteitsbestrijding
en milieuvriendelijke landbouw,
veiligheid op de weg en in de
woonwijk, alles lijkt met de saus van
de sociale vernieuwing overgoten te
worden. Zo'n verbreding van de
beleidsdoelstelling die kenmerkend

zou moeten zijn voor het nieuwe
kabinet, is de beste garantie dat er
van het nieuwe in het beleid weinig
terug te vinden zal zijn.

Een tweede risico, dat hierbij wordt
gelopen is dat elk van de betrokken
departementen, eenmaal geconfron–
teerd met de gevolgen van sociale
vernieuwing voor het eigen departe–
ment, vervolgens de verdedigingsli–
nie betrekt. Men had zich niet voor
de ministeriële commissie aange–
meld om taken en bevoegdheden af
te staan, maar om deze op een nog
meer aansprekende wijze te kunnen
verrichten.

Ik wijs op nog een andere ontwik–
keling. Het ligt een beetje in de aard
van het beestje, dat met name
bewindslieden van het CDA — dat
immers ook deel uitmaakte van de
vorige coalitie - de neiging hebben
om het verschil in beleid tussen de
kabinetten-Lubbers II en III te
relativeren. Ook in interviews van de
afgelopen dagen wordt keer op keer
gesteld, dat de basis voor de sociale
vernieuwing al onder vorige kabinet–
ten is gelegd. Minister De Vries wijst
dan op de nieuwe arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie, anderen op het
stadsvernieuwingsbeleid en zo heeft
ieder wel zijn eigen item dat ook
onder vorige kabinetten al hoog
aangeschreven stond. Nu heb ik geen
enkele moeite met de erkenning dat
vorige kabinetten belangrijk werk op
tal van terreinen hebben gedaan,
waardoor het mede mogelijk werd
gemaakt nu de koers op onderdelen
anders te richten. Maar mijn reactie
is dan: noem dit alstublieft geen
sociale vernieuwing. Daar heeft men
dit begrip toch niet voor uitgevon–
den? Men heeft daarmee toch willen
aangeven dat er op een belangrijk
punt van beleid anders gehandeld zal
worden, dat mensen die er tot nu toe
bekaaid zijn afgekomen op extra
aandacht kunnen rekenen? Welnu,
onder die omstandigheden verliest
een keuze voor sociale vernieuwing
snel haar glans. Belanghebbende
burgers krijgen dan de indruk dat het
onder dit kabinet wel precies
hetzelfde zal zijn als onder het vorige.
Het moet toch mogelijk zijn, de
nadruk te leggen op de keuze voor
sociale vernieuwing zonder daarbij de
indruk te wekken dat vorige kabinet–
ten er maar een potje van gemaakt
hebben? Daarom wil ik erop aandrin–
gen, het beleid gericht op sociale
vernieuwing vooral herkenbaar te
doen zijn en niet alles erbij te slepen
wat ook goed is voor alle burgers. De
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kleine en de grote criminaliteit
moeten ook bestreden worden, maar
daar heb je toch het sausje van de
sociale vernieuwing niet voor nodig?
Wie van de noodzaak van criminali–
teitsbestrijding als zodanig niet
overtuigd is, wordt het ook niet als er
een sociaal sausje over wordt
gegoten.

Natuurlijk betekent dit niet dat bij
voorbeeld het departement van
Justitie niets te maken heeft met
sociale vernieuwing. Als besloten
wordt tot het leggen van grotere
verantwoordelijkheden op het lokale
vlak, dicht bij de burgers die het
aangaat, kan ook Justitie daaraan
een bijdrage leveren. Dit geldt ook
voor andere departementen. Dat is
echter wat anders dan alle departe–
menten een stukje vernieuwing in
een grote pot te laten doen.

De vormgeving van de sociale
vernieuwing lijkt mij in de eerste
plaats een verantwoordelijkheid voor
de ministers van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en van Binnenland–
se Zaken. De doelgroep van de
sociale vernieuwing vinden wij
immers onder de langdurig werklo–
zen en de arbeidsongeschikten,
slecht gehuisvest in oude stadswij–
ken, vaak behorend tot minderheids–
groepen. In het belang van deze
mensen heeft vooral minister De
Vries een belangrijke taak. Minister
Dales draagt de eerste verantwoor–
delijkheid voor het decentralisatiebe–
leid en kan uit dien hoofde een
spilfunctie vervullen. Een coproduktie
van deze twee bewindslieden, waar
nodig aangevuld met bijdragen van
collega's, moet kunnen leiden tot een
herkenbaar plan voor sociale
vernieuwing dat vertrouwenwekkend
is in de richting van mensen, die iets
verwachten van dit kabinet. Sociale
vernieuwing is geen zaak voor de
overheid alleen. Zij moet weerklank
vinden in brede lagen van de
samenleving, maar de overheid heeft
daarbij wel een specifieke verant–
woordelijkheid. Zij is hoofd van de
publieke samenleving. Dat geeft haar
mogelijkheden die anderen niet
bezitten. Dat wekt ook verwachtin–
gen bij mensen die hulp behoeven. Ik
hoop dat spoedig zal blijken dat het
kabinet deze verwachtingen niet zal
beschamen en dat de overheid zal
tonen een schild voor de zwakken te
zijn.

D

De heer Van der Vlies (SGP):

Mijnheer de voorzitter! De minister–
president heeft zojuist enkele leden
van fracties bedankt voor de warme
zorg over het kabinet en voor de
belangstelling voor het proces van
sociale vernieuwing. Juist om het
laatste hebben wij als leden van de
SGP-fractie met de minister-presi–
dent onze werkbrauwen op bepaalde
momenten bij bepaalde passages en
gelegenheden wel degelijk gefronst.
Wij moeten ook niet doen alsof er
helemaal niets aan de hand is.

Er zijn twee vragen aan de orde. De
eerste is: wat is sociale vernieuwing?
Daar zou binnen drie maanden een
notitie over komen. De tweede is:
wie is daarvoor politiek verantwoor–
delijk? Wat de eerste vraag betreft,
heeft de minister van Binnenlandse
Zaken een werkdefinitie gegeven van
maar liefst 104 woorden. Het ging
daarbij onder meer om processen
van revitalisering van de potenties
van de samenleving. De burger, waar
het om gaat, moest in ieder geval
een woordenboek hebben om de
ware betekenis te doorgronden. En
misschien geldt dit zelfs wel voor
kamerleden. Maar ook met de
werkdefinitie blijft het begrip
onduidelijk, vaag. Sommigen zien
sociale vernieuwing als een breekij–
zer, anderen als een wollen deken
over de politiek, of als een knotje
rooie wol. Voor de een gaat het om
echte vernieuwing, volgens de
andere is het niet meer dan oude wijn
in nieuwe zakken. De een ziet
vleugeltjes aan het begrip, de andere
stekels. Het is een bron van inspira–
tie, maar ook van verwarrlng.

Voorzitter! Is sociale vernieuwing
nu alleen maar leuk voor politici of
ook voor de betrokken burgers? Er
wordt over sociale vernieuwing
gesproken als zijnde speelgoed voor
de Partij van de Arbeid, speelgoed
dat door het CDA weer wordt
afgepakt. Maar ook de minister-pre–
sident vindt sociale vernieuwing iets
"om leuk aan de slag te gaan". Nu
noemde hij het een "methodiek om
nieuwe inspanningen los te bran–
den".

Kortom, het is in elk geval de
hoogste tijd dat duidelijk wordt wat
sociale vernieuwing inhoudt. Het is
immers een van de pijlers van het
nieuwe kabinetsbeleid. Als die
duidelijkheid niet komt, dan blijft het
begrip in de sfeervan lachen en
plagen. Dat verdient het niet.
Omstreeks 20 februari zal de mist
rond het begrip dus optrekken als het
kabinet in staat is om de desbetref–

fende notitie de Kamer aan te reiken.
Dan zal dus blijken of het werkelijk
meer is dan alleen een voortzetting
van reeds gehanteerde instrumenten
als werkloosheidsbestrijding,
decentralisatie en achterstandenbe–
leid. Daarbij willen wij overigens
aantekenen dat sociale vernieuwing
geen nieuwe vondst is van dit
kabinet. Ik wijs erop, dat dit begrip al
wordt gelanceerd in het door
staatssecretaris Heerma tijdens de
vorige kabinetsperiode ingediende
Meerjarenplan stadsvernieuwing
1990-1994. In de gemeente
Rotterdam heeft de toenmalige
wethouder Simons aan dat begrip
ook al gestalte gegeven.

Voorzitter! Wij komen aan de
politieke aspecten van de sociale
vernieuwing. Wij lezen en horen over
stammenoorlogen, over bewindslie–
den die bijna rollebollend over straat
gaan en over een staatssecretaris die
een explosieve notitie schrijft. Dat
deed ons de vraag stellen, in
hoeverre sociale vernieuwing binnen
het kabinet gemeengoed is en
eenduidig wordt geïnterpreteerd.
Ook blijkt staatkundige vernieuwing
op sommige punten nodig te zijn.
Leek het onduidelijk wie nu uiteinde–
lijk verantwoordelijk is voor het beleid
van sociale vernieuwing, dat is nu
helder. Anderen zullen zeggen: dat is
nu weer helder. De coördinatie ligt bij
de minister van Binnenlandse Zaken
en de minister-president is voorzitter
van de ministeriële commissie.

De coördinatie van het beleid
inzake de sociale vernieuwing zal
inderdaad niet makkelijk zijn. Liefst
negen ministers en zes staatssecre–
tarissen zijn daar rechtstreeks bij
betrokken. Binnenlandse Zaken heeft
de taak van coördinatie gekregen,
gezien de aspecten van decentralisa–
tie die met de sociale vernieuwing
verbonden zijn. Daarentegen moet de
sociale vernieuwing inhoud krijgen op
de verschillende vakdepartementen.
Is er nu inderdaad sprake - die
suggestie is toch gedaan — van een
zekere en zodanige verkokering dat
de departementen geen beperking
van hun bevoegdheden wensen?

Nu de precisering van de sociale
vernieuwing kennelijk niet op tijd van
de grond dreigde te komen, heeft de
minister-president — zo schat ik het
toch al met al in — de teugels in
handen genomen. De minister-presi–
dent zegt dat je daar niet te veel
achter moet zoeken. Dat is toch de
normale werkwijze en door ieders
inspanning rijpt het begrip en rijpt het
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proces. Was de eenheid van beleid
toch niet wat in gevaar? Uitlatingen
van verschillende bewindslieden
wijzen daarop. Zo noemde de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid sociale vernieu–
wing de afronding van het beleid van
de vorige twee kabinetten, terwijl de
minister van WVC sociale vernieu–
wing juist als middel ziet om de
desastreuze gevolgen van de vorige
kabinetten teniet te doen.

Voorzitter! Het kabinet-Schermer–
horn/Drees, na de Tweede Wereld–
oorlog, was ook een kabinet van
vernieuwing. Bij de vorming van dat
kabinet stelde koningin Wilhelmina
aan ir. L. Neher, vooraanstaand
SDAP'er, later minister van Weder–
opbouw en Volkshuisvesting, de
vraag: is Drees, beoogd minister-pre–
sident, wel vernieuwd? Voor de
homogeniteit van dit kabinet van
sociale vernieuwlng zou bij de
vorming zo'n vraag aan de betrokken
beoogde bewindslieden ook niet
hebben misstaan. Neher kon
antwoorden: majesteit, hij was al
nieuw! Kan dit ook van alle bewinds–
lieden in dit kabinet gezegd worden?
Wie weet gaan wij het dan ook nog
eens hebben over ethische vernieu–
wing.

Sociale vernieuwing is een van de
hoofdpijlers van het kabinetsbeleid.
Het is zoals wij bij de regeringsverkla–
ring hebben gesteld de specie tussen
de coalitieblokken. Een nog wat
schrale specie, met veel water, lucht
en nog weinig cement en de indruk is
thans versterkt, dat het cement in
zeer geringe mate aanwezig is. In
feite hebben wij vooreerst dus nog
met los zand van doen.

Duidelijkheid is op haar plaats,
duidelijkheid wat sociale vernieuwing
inhoudt en duidelijkheid wie verant–
woordelijk is en blijft. Politici wordt
vaak verweten dat zij met veel fraaie
woorden weinig tot stand brengen.
Wanneer sociale vernieuwing
inderdaad als fraaie verpakking zou
worden gebruikt om weinig vernieu–
wend beleid aan de achterban te
verkopen dan werd aan het vertrou–
wen in de politiek geen goede dienst
bewezen. De mensen in achterstand–
situaties bij voorbeeld, waarom het
allemaal begonnen zou zijn, blijven,
zo moeten wij soms vrezen, voorlopig
nog wel in de kou staan. Dat is
uiteraard schrijnend. Wij nemen op
voorhand aan dat de notitie eind
deze maand overtuigt van het
tegendeel. Inhoudelijk zullen wij er
dan graag over spreken. Daarvoor is

aanleiding genoeg. Daarvoor Is het
ook belangrijk genoeg. Het is
belangrijk genoeg voor het zich
welbevinden van mensen in het
leven, bij het werken, bij het wonen in
onze samenleving.

D

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de
voorzitter! U moet het mij maar niet
kwalijk nemen, maar alle drukte over
de term "sociale vernieuwing" vind
ik op dit moment in wezen wat
ridicuul. Ik heb mij dan ook ernstig
afgevraagd of ik een serieuze
bijdrage aan dit debat moest leveren,
want wij komen immers nog uitvoerig
- dat neem iktenminste aan — over
de hele kwestie te spreken a!s het
kabinet het huiswerk heeft gedaan.
En die periode is nog niet afgesloten,
dus wij moeten daar rustig op
wachten. De commotie van de
laatste dagen komt nogal opgebiazen
over. De doorsneeburger vraagt zich
dan in gemoede af, met de camera's
erbij, of wij niets beters te doen
hebben. Wij weten immers allemaal
dat in de politiek nogal eens wat
spektakel wordt veroorzaakt, louter
of met name om als oppositie eens
stevig in de bus van de publiciteit te
kunnen blazen.

Aan de andere kant meen ik dat
het kabinet zich zelf de problemen
ook enigszins op de hals heeft
gehaald. Wellicht onbewust en
onbedoeld, maar achteraf moet de
minister-president misschien
toegeven dat het niet zo'n gelukkige
vondst is geweest om de term
"sociale vernieuwing" als keurmerk
te kiezen voor het derde kabinet dat
naar hem is genoemd. In de rege–
ringsverklaring werd namelijk gesteld
dat het begrip sociale vernieuwing in
de afgelopen jaren vleugels heeft
gekregen. Ik heb die uitspraak
destijds met enige scepsis aange–
hoord. Waarom bovendien deze term
ook gebruikt als er niets nieuws mee
wordt verteld? Het is begrijpelijk dat
een nieuw kabinet en zeker een
nieuwe coalitie pretendeert nieuw en
zo mogelijk zelfs vernieuwend beleid
te voeren. Het kabinet-Lubbers I liet
er in 1982 geen twijfel over bestaan.
No nonsense, mouwen opstropen,
puinruimen, klare taal, duidelijkheid.
Met het begrip sociale vernieuwing
ligt dat wat anders. Dat is wat
moeilijker grijpbaar en er wordt, zoals
ik al zei, nauwelijks iets nieuws mee
gezegd. De minister-president gaf in
november zelf aan dat het begrip

kennelijk al jaren rondzweeft in onze
samenleving, wat je je daar ook bij
mag voorstellen. Waarom dan toch
dat label, dat nauwelijks meer is dan
een strikje om een pakket van de
regeringsvoorstellen of een sticker
op de enveloppe waarin het regeer–
akkoord is verzonden? Ik beschouw
de term "sociale vernieuwing" als
nauwelijks meer dan een werktitel die
in de haast van de formatie is
verzonnen, met de bedoeling om
later, bij de uitwerking van het beleid,
tot een veel mooier geheel te komen.
Zit ik er dan ver naast? Overigens
heeft de werkdefinitie die de minister
van Binnenlandse Zaken onlangs bij
de begrotingsbehandeling heeft
gegeven van het begrip sociale
vernieuwing, mij niet zo vrolijk
gestemd. Doet die werktitel nog altijd
opgeld, of is er inmiddels klaarheid
gekomen in die lange volzin?

Inmiddels zijn er ook diverse
invullingen gegeven aan het begrip
sociale vernieuwing, met name ook
door diverse bewindslieden. Wij zijn
daar zelf getuige van geweest. Dit
leidde in de laatste dagen tot alle
mogelijke verwarring. Het is dan ook
goed dat in het kabinet nu de
gelederen gesloten zijn. Ik heb dat
gisteren ook opgemaakt uit de
discussie tijdens de UCV over de
stadsvernieuwing, waar staatssecre–
taris Heerma zich niet meer liet
verleiden tot een invulling van het
begrip sociale vernieuwing, hoewel
hij dat makkelijk had gekund. Ik heb
namelijk begrepen dat in het
meerjarenplan voor de stadsvernieu–
wing dat begrip al lang voorkwam.

De fractie van de RPF heeft zich
niet aan de indruk kunnen onttrekken
dat de term sociale vernieuwing
hooguit een intentieverklaring is
geweest van het kabinet, een intentie
die nog altijd in concrete daden zal
moeten worden omgezet. Hoe dit zal
gebeuren, zal ons wel geworden. Ik
heb het al gezegd. Wij krijgen daar
een notitie over. Wij zijn in afwach–
ting daarvan, evenals van de invulling
van het budgettaire kader waarmee
het kabinet in het voorjaar moet
komen. Het laat zich daarnaast
raden, nu de PvdA voor het eerst na
jaren weer deel uitmaakt van de
coalitie, dat dit op een of andere
wijze tot uitdrukking moest komen in
de vernieuwingen in sociaal opzicht.
Dat mocht van haar worden ver–
wacht. Dat kon ook gebeuren en
worden gerealiseerd, dankzij het
moedige werk van de kabinetten–
Lubbers I en II alsmede het aantrek–
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Leerling

ken van de economie, waardoor weer
kan worden geïnvesteerd, weer kan
worden vernieuwd en weer wat
weggegeven kan worden. Dit blijft
echter op zichzelf wel heel betrekke–
lijk, als wij letten op het jaarlijkse
financieringstekort van 20 mld. en
een staatsschuld van meer dan 300
mld. De overheid is straatarm, zo
heeft minister-president Lubbers
onlangs in de senaat gezegd. Die
feiten beperken ook het proces van
sociale vernieuwing. Ik vraag de
minister-president heel concreet, of
daar mogelijk het grootste pijnpunt
van de laatste dagen in de discussie
binnen het kabinet ligt. Is er te hoog
ingezet en moeten er op verlanglijst–
jes allerlei dingen worden geschrapt?
Het laatste doet natuurlijk altijd pijn.

Sociale vernieuwing zal zich wat
ons betreft moeten laten kenmerken
door een financieel-economisch
beleid dat gericht is op een herstel–
beleid dat zoden zet aan de dijk van
de toekomst. Wij werken dan mee
aan meer werkgelegenheid, betere
huisvesting, beter onderwijs, een
schoner milieu, meer maatschappelij–
ke participatie, een duurzame
ontwikkeling, en vult u maar in.
Kortom, wij werken dan aan meer
welvaart en hopelijk vooral aan meer
welzijn. Ik merk hierbij echter
nadrukkelijk op dat sociale vernieu–
wing zich niet alleen mag en moet
doen herkennen door een onsje meer
en een kilootje extra. Zij moet zich
vooral doen herkennen door een
grondige vernieuwing van de
samenleving als geheel. Het gaat dan
om herstel van de gezonde grondsla–
gen van onze samenleving, waarbij
wij weer oog krijgen voor de grote
waarden die verankerd zijn in het
leven en handelen naar vaste,
Bijbelse normen. Sociale vernieuwing
heeft dan zowel materiële als
immateriële aspecten. Het gaat
erom, het publieke leven in te richten
zoals de Schepper van alle dingen
dat van ons vraagt, waarbij wij naast
de verticale dimensie van het
handelen in gehoorzaamheid aan
God ook de horizontale dimensie
hebben van het omzien naar de
zwakkere, de vertrapte in onze
nationale en internationale samenle–
ving. Ik heb het als een groot gemis
ervaren — ik heb dat ook gezegd
tijdens het debat naar aanleiding van
de regeringsverklaring — dat deze
verticale dimensie heeft ontbroken in
de regeringsverklaring.

Mijnheer de voorzitter! Ik merkte al
op dat wij in afwachting zijn van de

uitwerking van de kabinetsplannen
inzake de sociale vernieuwing. Maar
als die uitwerking blijft steken in
zaken van materieel belang, hoe
waardevol die op zichzelf ook zijn,
dan zal het beleid van het kabinet–
Lubbers III geen voldoende kunnen
krijgen. Ik hoop daarom — dat is
wellicht de winst van dit debat - dat
nu wij nog wensen kenbaar kunnen
maken, de sociale vernieuwing die
het kabinet in petto heeft, zal mogen
leiden tot een radicale vernieuwing
van onze samenleving, zowel in
materiële zin als in immateriële zin.

D

De heer Janmaat (Centrumdemo–
craten): Mijnheer de voorzitter! Het
nieuwe kabinet ging aan de slag met
nieuwe partijen, dus moest het
nieuwe beleid van een andere naam
worden voorzien. En het begnp
"sociale vernieuwing" — schijnbaar
reeds zwervend in de samenleving —
was niet al te moeilijk gevonden.

Nu is het kabinet een aantal
maanden onderweg — deze week
honderd dagen — en dus beginnen
een aantal mensen zich buiten het
kabinet af te vragen wat dat begrip
eigenlijk inhoudt. Het lijkt de
Centrumdemocraten dan ook niet dat
er binnen het kabinet zoveel rumoer
is om dat begrip "sociale vernieu–
wing", want als wij de positie van de
coalitiepartners in de formatie
hebben gezien, dan blijkt er aan de
Partij van de Arbeid vooral nog wel
wat te zijn ingeleverd. Dus in het
kabinet zijn de ministers toch wel
bereid, het een en ander toe te geven
aan hun politieke wensen. Nee,
mijnheer de voorzitter, de rimpels in
de publiciteit zijn afkomstig van
buiten het kabinet. Met name de
Partij van de Arbeid begint zich een
beetje onrustig te voelen, nu het
kabinet in zijn daden toch zo weinig
van die grote partij laat zien wat haar
programma betreft. Dat loopt mis.
Natuurlijk, een of meer ministers van
de Partij van de Arbeid zullen daar af
en toe binnen het kabinet uiting aan
geven. Het is bij de minister-presi–
dent in vertrouwde handen om dat
voorlopig naar buiten toe goed weg
te poetsen, want dat heeft hij de
tijden dat hij minister-president is
bijna altijd uitstekend gedaan. En als
het mislukt, is het ook ècht mis.

Nee, mijnheer de voorzitter, die
sociale vernieuwing komt voorlopig
nog niet zo van de grond. En als wij
de interpellatie hier bekijken, dan

hebben wij eigenlijk een algemene
beschouwing in een notedop. Alle
problemen, alle maatschappelijke
aspecten komen bijna aan de orde,
als je het in tien minuten kunt
brengen. Alleen de oplossing is er
niet. Daar is nog geen schijn van
aangegeven. En een voortzetting van
het oude beleid, ja, waarop? De
hogere ambtenaren moeten in het
gareel worden gehouden met
loonsverhogingen. Waar dat niet lukt,
komen er van de arbeiders stakingen,
misschien in meer sectoren. Het
minderhedenbeleid dat nog uitge–
breid aan de orde komt, faalt
voorlopig aan alle kanten. Het enige
wat bij de sociale vernieuwing dan
anders - niet nieuwer, maar anders
— is, is het bestemmen van veel
meer geld voor de minderheden.

Maar het begrip sociale vernieu–
wing, mijnheer de voorzitter, gaat dit
kabinet niet invullen. Misschien
mogen we het ook niet vragen. Wat
moet er in Nederland nog meer
veranderen, los van vernieuwing? Het
begrip vernieuwing lijkt, waar het
gaat om zijn inhoud, een beetje
vergeleken te kunnen worden met
het sprookje over de nieuwe kleren
van de keizer. Dus geen vernieuwing;
sociale vernieuwing komt er niet. De
CD hoopt alleen dat dit kabinet
verdere sociale afbraak kan stoppen.
Maar ook dat lijkt er nog niet op.
Want de minister-president heeft in
de verkiezingscampagne dan even
een oprecht moment gehad met zijn
opmerking over de werkloosheid en
het terugdringen daarvan, maar een
keer in het regeringszeteltje, kan hij
zich ook dat niet herinneren.

Dus, mijnheer de voorzitter, totaal
geen sociale vernieuwing, maar
hogere kosten voor de samenleving.
Wij zien het bij ieder kabinetsvoor–
stel: waar kunnen wij nog wat
wegplukken? Als dat de sociale
vernieuwing is: Nederland niet een
van de, maar hèt armste land van
Europa... Nu, mijnheer de voorzitter,
dan bedanken de Centrumdemocra–
ten voor invulling van dat begrip. Dan
hebben wij hier, als de minister-pre–
sident zo op discussie vanuit de
samenleving uit is, opnieuw een
aspect.

D
Minister Dales: Mijnheer de
voorzitter! Mevrouw Scheltema
heeft, voor mij herkenbaar, in haar
betoog twee vragen gesteld. In de
eerste plaats heeft zij de vraag
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Dales

gesteld, of het onjuist is dat de
minister-president de coördinatie, al
was het maar voor één vergadering,
heeft overgenomen. Dat is inderdaad
onjuist, zelfs voor één vergaderinkje
of voor een half vergaderinkje. Het is
onjuist dat de minister-president dat
zou hebben gedaan.

Voorts heeft mevrouw Scheltema
enige kwalificaties met betrekking tot
de gemoedstoestand van de heer
Simons geschilderd, toen hij een
stukje schreef. Die kwalificaties zijn
onjuist. Mevrouw Scheltema kan dit
ter verificatie aan de heer Simons
zelf vragen, maar ik weet eigenlijk
heel zeker dat die onjuist waren.

De toon, mijnheer de voorzitter,
waarop mevrouw Scheltema een en
ander vraagt, dringt bij mij sterk de
gedachte op dat mevrouw Scheltema
het heel moeilijk vindt om de krant
minder te geloven dan de bewindslie–
den. Welnu, men weet dat het mij
bekend is, dat de oppositie natuurlijk
niet gehouden is de bewindslieden te
geloven. Zelfs is het in ons duaal
systeem zo dat ook de regeringspar–
tijen in het geheel niet gehouden zijn
om de bewindslieden te geloven.
Maar, mijnheer de voorzitter, ik heb
er toch moeite mee, wanneer zo
uitdrukkelijk wordt getwijfeld aan de
betrouwbaarheid van de bewindslie–
den, vergeleken met de kranten. Ik
zou het buitengewoon betreuren,
wanneer dit een exempel van de
staatkundige vernieuwing zou wezen.
Ik hoop dat mevrouw Scheltema mij
deze opmerking niet kwalijk neemt.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Voorzitter! Ik geloof de minister
natuurlijk ongelooflijk vaak, maar ik
word soms en misschien zelfs ook
door kranten op het verkeerde been
gezet.

Minister Dales Dan heb ik u
vanavond toch weer wat geholpen,
mevrouw Scheltema.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ja, u hebt mij daar een beetje van
afgeholpen, maar nog niet voldoen–
de. Ik zou van u namelijk willen
weten, of er dan van de heer Simons,
in welke gemoedstoestand dan ook,
iets is gekomen en of dat een notitie
of een nota is geweest...

Minister Dales Oh, u mag best
weten — u mag allemaal wel weten
— dat wij vermoeden, dat er uit het
dikke dossier sociale vernieuwing,
waarin, zoals het hoort, door

bewindslieden en door departemen–
ten op aanwijzing en verzoek van
bewindslieden tal van bijdragen zijn
geleverd, één velletje — vermoedelijk
van de heer Simons — en één stukje
van de minister-president inderdaad
aan een journalist getoond is. Laat ik
u daarover overigens niet in het
onzekere laten: de minister-president
heeft gelukkig meerdere stukken
doen landen op de tafel van de
ministeriële Commissie sociale
vernieuwing. Maar van één stuk van
de minister-president is mij bericht
— maar ook dat kan ik niet echt
beweren; ik heb het van horen
zeggen - dat de betreffende
journalist het even heeft mogen
inzien en het toen bliksemsnel heeft
overgeschreven. Meer is mij niet
bekend, mevrouw Scheltema.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
En dit stuk wat die journalist heeft
overgeschreven, zou vanaf uw
bureau zijn overgeschreven?

Minister Dales Nee mevrouw
Scheltema, want ik wil mij niet op
glad ijs hebben bewogen; het is
zeker niet op mijn bureau overge–
schreven. Waar dan wel, kan ik u niet
zeggen.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Maar het was een stuk dat er dus wel
lagl

D

Minister d'Ancona Mijnheer de
voorzitter! Ik heb begrepen, dat de
heer Linschoten niet geheel tevreden
was met mijn antwoord, dat wil
zeggen, hij vond een bepaald
onderdeel van dat antwoord reden
om een motie in te dienen. Nu is die
motie inhoudelijk onjuist. Het is
immers altijd gevaarlijk om je volledig
toe te vertrouwen aan datgene wat in
de krant staat. Wij hebben dat ook al
kunnen horen uit de woorden van
mevrouw Dales. Ik heb de zinsnede
gevonden die ik woordelijk heb
uitgesproken en misschien is de heer
Linschoten benieuwd te horen, wat ik
werkelijk heb gezegd.

Na een kleine inleiding, het
enthousiasmerend appel op mijn
partijgenoten, heb ik gevraagd wie er
nu eigenlijk gediend is met een
devaluatie van het begrip sociale
vernieuwing. Ik zei toen: "Wel is
duidelijk, dat dit in ieder geval niet
degenen zijn die dagelijks geconfron–
teerd worden met de gevolgen van

langdurige werkloosheid, verloede–
ring van hun dagelijkse leefomge–
ving, tekort aan steun, zorg en
opvang. En evenmin onze eigen
partij". Let u nu op wat ik toen
woordelijk hieraan toevoegde.
"Zeven jaar lang zijn wij onophoude–
lijk bezig geweest om te wijzen op de
desastreuze gevolgen van een beleid
dat te eenzijdig gericht was, etcetera,
op de economische groei." De heer
Linschoten is dus feitelijk onjuist in
zijn motie. Dat kan mij verder niet
zoveel schelen, maar het is toch
aardig om hem erop te kunnen
wijzen. Wat ik woordelijk heb gezegd,
is dus iets geheel anders dan wat in
zijn motie staat. Ik kan daar verder
niets aan doen, maar ik vind het
prettig dat ik het nog even heb
kunnen zeggen

De heer Linschoten (VVD): Om te
begmnen zou ik graag willen, dat de
minister van WVC alle aan haar
gestelde vragen beantwoordde. In
eerste termijn heb ik vastgesteld, dat
een aantal vragen niet beantwoord
was.

Over haar antwoord in tweede
termijn wil ik haar het volgende
vragen. Stelt u zich eens voor, dat ik
wel op die happening aanwezig was
geweest om uw enthousiasmerende
verhaal aan te horen en dat ik deze
tekst van u te horen had gekregen,
dan kon ik toch slechts concluderen
dat u van mening bent dat de
gevolgen van het door het vorige
kabinet gevoerde beleid op een
bepaald terrein desastreus zijn?

Minister d'Ancona Mijnheer de
voorzitter! Ik heb gezegd waar de
Partij van de Arbeid zeven jaar lang in
de oppositie mee bezig is geweest. Ik
heb gezegd dat wij, vanaf het
moment waarop wij een brochure
lieten verschijnen, waarvan ik zelf
mede de pennevoerster was, over de
situatie van mensen aan de onder–
kant van de maatschappij, onder de
titel "Geloof me, dit is armoe",
hebben moeten constateren dat voor
sommige categorieën in onze
samenleving de situatie slechter en
slechter werd. Nogmaals, dit zijn de
woorden die ik daar heb uitgespro–
ken: "Zeven jaar lang zijn wij bezig
geweest met erop te wijzen dat de
situatie voor sommige categorieën
desastreus werd".

De heer Linschoten (VVDj: Dankzij
het kabinetsbeleid. Dat waren uw
woorden.
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d'Ancona

Minister d'Ancona: Ik heb u nu...

De heer Linschoten (VVD): Dankzij
het kabinetsbeleld en het gaat er niet
om of de Partij van de Arbeid dat
zeven jaar heeft gezegd maar of het
nu de opvatting is van de minister.

De voorzitter: Mijnheer Linschoten,
wilt u de minister laten uitpraten.
Daarna kunt u verder interrumperen.

Minister d'Ancona: Mijnheer de
voorzitter! Ik kan er nu wel een heel
nieuw verhaal van maken, maar ik
kom de heer Linschoten tegemoet
door te citeren wat ik daar heb
uitgesproken. Verder heb ik er niets
aan toe te voegen.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Dat betekent, dat de tekst
van mijn motie noch inhoudelijk
onjuist is, noch - dat zeg ik tegen de
heer Wolters — overbodig is.

D

Minister Lubbers: Mijnheer de
voorzitter! Ook ik heb er behoefte
aan om de geachte afgevaardigde
mevrouw Scheltema te bevestigen in
de eerste zin in haar tweede termijn,
toen zij zei: ik heb mij kennelijk
vergist. Dat is inderdaad het geval. Ik
wil eraan toevoegen, om alle
misverstanden uit te sluiten, dat de
schriftelijke conclusies van de
ministeriële commissie — waarvan ik
dacht dat het moment was gekomen
waarop wij de stand van zaken goed
konden samenvatten, zodat wij het
verdere werk behoorlijk met elkaar
zouden kunnen structureren - zijn
geformuleerd op basis van de
inbreng van diverse bewindsperso–
nen — onder wie uiteraard ook
staatssecretaris Simons — en in
goede harmonie met elkaar Er
bleken toen juist — dat was het
opvallende van die vergadering; zo
heb ik het althans zelf ervaren —
geen tegenstellingen te zijn. Er was
een mogelijkheid om te zeggen: als
wij het nu zo gaan aanpakken, dan
zitten wij op een noemer; dan
moeten wij nu gaan naar de volgende
fase van de praktische uitwerking.
Dat moment is later gesignaleerd. Er
is toen kennelijk een blos op de
wangen van iemand gekomen, maar
er is een verkeerde duiding aan
gegeven. Het is goed om dat hier uit
te spreken. Dan is dat helder.

De geachte afgevaardigde de heer
Linschoten heeft mij vragen gesteld.

Ik meen in eerste termijn te hebben
geantwoord, maar ik heb er geen
moeite mee om dat te herhalen. Ik
kan mij ook nauw aansluiten bij de
verschillende betogen die inmiddels
zijn gehouden. Ik zie het zo dat er
verschil van mening was, uiteraard,
tussen de PvdA en het CDA over het
beleid dat werd gevoerd in de
afgelopen periode. Er was sprake van
te grote eenzijdigheid dan wel was er
een prioriteitstelling geboden zoals
die werd ervaren door de toenmalige
coalitie. Dat is de vraagstelling. Op
dat punt mag ik misschien ook
verwijzen naar de inbreng van de
heer Schutte. Beide partijen zijn het
er in de coalitie over eens dat het in
ieder geval nu en hier geboden is om
via het project sociale vernieuwing
duidelijk vernieuwend beleid te
voeren met als invalshoek — het
woord staat erin - de sociale
vernieuwing, juist in het licht van het
succes van het economisch-herstel–
beleid. Dat willen wij natuurlijk niet
laten wegspoelen — zie de rege–
ringsverklaring en het debat hier —
waarbij dit element wezenlijk centraal
komt te staan. Ik denk dat wij dit in
alle ernst zo moeten bespreken. Ik
hoop dat dit voor de heer Linschoten
in ieder geval een duidelijk en
openhartig antwoord is.

De heer Linschoten (VVD): Het is
een duidelijk en openhartig ant–
woord, evenwel niet het antwoord op
de vraag die ik heb gesteld. Ik heb
gevraagd: gegeven de opvatting van
de minister van WVC, deelt u haar
opvatting dat het beleid van het
vorige kabinet althans op een aantal
terreinen desastreuze gevolgen heeft
gehad?

Minister Lubbers: Ik stel vast, om
een citaat te nemen van de geachte
afgevaardigde de heer Linschoten,
dat hij geen vragen stelt waarop hij
antwoorden krijgt, maar dat als hij
antwoorden krijgt hij andere dingen
stelt. Wij hebben net een citaat
gehoord van de geachte afgevaardig–
de mevrouw d'Ancona...

De heer Wiebenga (VVD): Excellen–
tie d'Ancona!

Minister Lubbers Excellentie
d'Ancona, prima! Excellente d'Anco–
na, nog beter!

Wat ik niet goed kan vatten, is dat
de geachte afgevaardigde de heer
Linschoten kan zeggen: ik stel vast.
Hij kan veel vaststellen, maar hij kan

toch niet vaststellen dat minister
d'Ancona zichzelf onjuist heeft
geciteerd. Dan gaat het toch niet aan
om mij daar weer een vraag over te
stellen in een andere formulering? Ik
heb daar absoluut niets op te
zeggen. Als iemand een antwoord
krijgt en vervolgens zegt "ik heb
geen antwoord gehad", dan kan het
antwoord nog een keer komen. Dan
kan hij nog een keer zeggen: ik heb
geen antwoord gehad. Maar hij kan
dat toch in rede niet staande
houden? Minister d'Ancona heeft
hem letterlijk het citaat gegeven. Zij
heeft hem verzocht, zo hij een motie
wil indienen, daar tenminste de
correctheid in aan te brengen van het
letterlijke citaat. Zijn antwoord — ik
zeg het nu in rond Hollands — is: ik
heb daar geen boodschap aan; ik stel
vast dat ik geen antwoord heb
gehad. Vervolgens gaat hij over op
de minister-president en hij herhaalt
hetzelfde toneelspel. Dat mag
natuurlijk, maar ik hoef daar toch
verder geen gevolg aan te geven.

De heer Linschoten (VVD): Ik
natuurlijk ook niet aan dit toneelspel!
De minister van WVC heeft zojuist
zelf geciteerd wat zij gezegd heeft.

Minister Lubbers: Zo, wij boeken
vooruitgang, mijnheer de voorzitter!

De heer Linschoten (VVD): Mijn
vraag aan u is: bent u het daarmee
eens?

Minister Lubbers Ik zou vinden dat
hetvangrote — "leugenachtigheid"
is een zwaar woord — lafheid getuigt
als iemand, sprekend over de
afgelopen jaren, iets anders zou
zeggen dan zij die afgelopen jaren
altijd gezegd heeft. Dat heeft zij net
geciteerd. De PvdA heeft dat zeven
jaar lang gezegd; ik kan mij dat nog
heel goed herinneren. Dacht u nou
dat iemand ermee gediend was als
iemand dat met terugwerkende
kracht ging ontkennen? Ik zou het u
niet toewensen.

De heer Linschoten (VVD): Ik vraag
u niet om het te bevestigen of te
ontkennen. U hoeft ook mijn
geheugen niet op te frissen. Het
enige dat ik aan u vraag — dat wilt u
blijkbaar niet beantwoorden — is:
bent u het ermee eens of niet?

Minister Lubbers: Ik ben het ermee
eens dat dat een correct citaat was.
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De heer Linschoten (VVD): Dat was
de vraag niet. Bent u het eens met de
inhoud van het citaat? Deelt u de
opvatting van de minister van WVC
op dit punt? Daar kunt u toch
gewoon "ja" of "nee" op zeggen?

Minister Lubbers Uiteraard heb ik
die opvatting toen bestreden. Ik kan
haar uiteraard niet met terugwerken–
de kracht gaan delen. De twee
partijen die het oneens waren, waren
het erover eens dat zij van hieruit
samen beleid zouden kunnen gaan
ontwikkelen. Het spijt mij voor de
geachte afgevaardigde de heer
Linschoten, dat hij dit nu in de
oppositionele rol meemaakt. Hij mag
best zeggen: ik heb zo veel heimwee
naar oude tijden dat ik nog eens een
discussie wil hebben over hoe wij de
zaken toen zagen, maar dat is nu niet
zo verschrikkelijk belangrijk meer. Het
gaat erom dat wij nu in eensgezind–
heid werken en dat wij ons niet
verschuilen voor het verleden, noch
mevrouw d'Ancona, noch ik. Ik denk
dat daar geen behoefte aan bestaat.

De heer Linschoten (VVD): Ik ben
blij met het in derde instantie wel
duidelijke antwoord van de minister–
president. Indien een minister zich
opvattingen aanmeet over wat er in
de vorige periode gebeurd is, voordat
zij zelf een ordentelijk beleid op een
bepaald terrein heeft ontwikkeld, is
het terecht dat in deze Kamer door
een oppositiepartij vragen worden
gesteld en opmerkingen worden
gemaakt.

Minister Lubbers: Dat is natuurhjk
uitstekend. Ik constateer alleen dat
het drie termijnen moest duren
voordat de geachte afgevaardigde
als basis voor de vraagstelling het
correcte citaat koos. Dat is nu
gebeurd. Daarom was het toen zo
gemakkelijk om te antwoorden.

De heer Linschoten (VVD): Zo gaan
wij hier natuurlijk niet met elkaar om.
Er heeft maar één ding drie instanties
geduurd, namelijk het antwoorden
van de minister-president op mijn
vraag.

Minister Lubbers Voor de Handelin–
gen stel ik vast, dat de geachte
afgevaardigde de heer Linschoten de
minister van WVC niet correct
geciteerd heeft. De minister heeft
een poging gedaan, op dat punt
verheldering te brengen door het
correcte citaat te verstrekken. De

geachte afgevaardigde is niet zo
sportief geweest, die formulering
over te nemen en daar de vraag aan
te verbinden. Pas nadat ik dat
blootgelegd had, heeft hij mij
gevraagd daarop te antwoorden. Dat
heb ik gedaan. Dus er past geen
verwijt dat het antwoord te laat is
gekomen. Als er verwijten over en
weer moeten gaan, dan gaan zij over
het volgende. Men mag best een
keer vrijelijk interpreteren, maar men
moet niet de weg opgaan, anderen
iets te verwijten als dezen zich willen
houden aan correcte citaten.

De heer Linschoten (VVD): Ik heb in
eerste instantie niet de minister
geciteerd, maar opmerkingen die in
de media verschenen naar aanleiding
van haar optreden. Ik stel vast dat
het juiste citaat qua strekking
overeenkomt met hetgeen in de krant
staat. Ik zie derhalve geen aanleiding,
de uitspraak die ik de Kamer heb
voorgelegd, te herzien.

Minister Lubbers Als de geachte
afgevaardigde mij reeds half
tegemoet komt, dan ben ik al erg
tevreden.

Mijnheer de voorzitter! Ik kom op
het betoog van de geachte afgevaar–
digde mevrouw Beckers. Ik ben het
met haar eens dat het belangrijk is
dat de horloges worden gelijkgezet.
Ik verzeker haar dat wij een zekere
moeite hebben om de taak die wij
ons hebben opgelegd, praktische
invulling te geven, maar dat dit
probleem niet gelegen is in menings–
verschillen. Bij de inbreng in de
ministeriële commissie hobben de
verschillende bewindslieden en
departementen vanuit hun eigen
portefeuilleverantwoordelijkheid
accenten gelegd. De een zegt: op
mijn terrein lijkt mij dit buitengewoon
belangrijk. De ander zegt hetzelfde
over zijn eigen terrein. Het is de taak
van mevrouw Dales en mij om te
proberen dat onder een bruikbare
noemer te brengen in een werkpro–
gram dat onderlinge samenhang
vertoont. Daar zijn wij mee bezig. Dat
wil ik toevoegen aan wat ik in eerste
termijn heb gezegd.

Een en ander is verlevendigd door
de begrotingsbehandelingen hier. Ik
zou het ook wat steriel gevonden
hebben als de ene na de andere
minister bij de begrotingsbohandelin–
gen — vooral degenen die dichtbij
het vuur zitten — zou zeggen: eind
februari, begin maart komen wij met
nieuws; tot dan zit het slot op mijn

mond. Dat had ik wat onnatuurlijk
gevonden. Ik vind het heel redelijk
dat bij de begrotingsbehandelingen
hierover wordt gesproken. Dat was
wat ik bedoelde. Ik geef toe dat daar
ook bepaalde bezwaren aan zitten,
zeker ook voor de voorzitter van de
raad. De accentverschillen die vanuit
de portefeuillebenadering heel
begrijpelijk zijn — ik bespeur dat ook
van de zijde van de Kamer bij de
begrotingsbehandeling — moeten
later in een duidelijk samenhangend
geheel worden gevat. Ik vind dat met
dat ongemak te leven valt en dat aan
de gevoerde discussies bepaald ook
voordelen zitten. Er komen, denk ik,
punten naar voren waarvan wij bij de
uitwerking goed gebruik kunnen
maken.

De geachte afgevaardigde
mevrouw Beckers zal het goed
vinden dat ik niet op haar hele
betoog inga. Eén punt heb ik nog
onderstreept, namelijk toen zij sprak
over de gelijkwaardigheid van
mensen als kernbegrip dat hierbij
bruikbaar was. Ik heb dat onder–
streept, omdat ik het hiermee eens
ben. Wij zullen het er ook over eens
zijn, dat daarmee nog geen prakti–
sche invulling is gegeven. Zij doelde
toen op mijn uiteenzetting van
gisteravond. Daaruit bleek dat er
feitelijk een nogal pnncipiele zaak
aan de orde is. Het schijnbaar zo
vanzelfsprekende begrip van de
gelijkwaardigheid van mensen is op
tal van plaatsen opnieuw in discus–
sie. Overal is er een aparte histori–
sche situatie, hetgeen je dus niet
kunt vergelijken, maar er zit wel een
duidelijke gemeenschappelijke
noemer in. Ik heb gisteravond
gezegd: laten wij ons met alle
democratie en welvaartsstaat die wij
hier hebben, niet wijsmaken dat het
hier allemaal zo mooi is. Aan die
gelijkwaardigheid van mensen in de
samenleving schort hier namelijk het
nodige. Daar ligt toch het kern– of
aanknopingspunt voor de sociale
vernieuwing.

Ik wil de geachte afgevaardigde de
heer Buurmeijer uitdrukkelijk zeggen,
dat hij mij goed heeft verstaan. Ik kon
dat betoog zonder meer volgen. Dat
kan later dus ook als toetssteen
functioneren.

Het betoog van de geachte
afgevaardigde de heer Schutte kan ik
in algemene zin bevestigen. Ik sprak
al over de schakel tussen verleden en
toekomst. Ik aanvaard zijn punt, dat
het risico bestaat dat zoiets te breed
kan worden en dat je het dan moet
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toespitsen. Ik denk dat in zijn
beschrijving wel de belangrijkste
elementen zitten: inschakeling in
arbeid, zowel betaalde arbeid als
onbetaalde arbeid. Ik wil eraan
toevoegen dat de overtuiging is
gegroeid dat op een aantal punten de
overheidszorg te kort schiet, in die
zin dat de zorg te weinig functioneert
vanuit de mensen die het aangaat.
Daardoor zijn wij toe aan een
stelselwijziging. Ik wil dat niet
selectief toespitsen op bij voorbeeld
de gezondheidszorg, maar het is wel
een element. Het is ook op andere
terreinen herkenbaar, dus buiten de
betaalde arbeid om. Dat is ook een
invalshoek die wij menen te moeten
onderzoeken. Dat is een aanvulling
op zijn betoog.

Juist bij het betoog van de geachte
afgevaardigde Van der Vlies wilde ik
iets uiteenzetten over de samenhang
tussen die drie maanden en de
begrotingsbehandelingen. Tijdens die
drie maanden zijn immers net voor
de eerste keer die begrotingsbehan–
delingen, dus dan is het begrijpelijk
dat over die onderwerpen wordt
gesproken. Ik heb overigens goed
begrepen dat hij als kernbegrip of als
invalshoek de mensen in achter–
standssituaties hanteerde.

De geachte afgevaardigde de heer
Leerling vroeg of de financiële
middelen misschien het grootste
pijnpunt zijn. Ik sluit niet uit dat dit
nog een probleem gaat worden,
maar ik moet zeggen dat dit op dit
ogenblik niet zo is. Dat is niet de
kern. Het kan bij bepaalde uitwerkin–
gen zeker nog aan de orde komen,
maar bij het goed op gang zetten van
het proces van sociale vernieuwing
met als belangrijke invalshoek de
bestuurlijke vernieuwing — daarom is
de minister van Binnenlandse Zaken
ook coördinerend minister — is dat
niet het kernpunt. Dat was zijn zorg.
Ik kan hem dus zeggen, dat dat niet
het geval is.

Er zijn voorstellen voor kameruit–
spraken ingediend. Van de ene heeft
mevrouw d'Ancona wat gezegd. Op
de andere is verzuimd, inhoudelijk in
te gaan. Als ik het zo zie, denk ik dat
de gemeenten hoe dan ook een rol
zullen spelen, rekening houdend met
de dnedeling die ik aangaf bij het
inschakelen van mensen. Zonder nu
ieder woord te gaan wegen, geloof ik
dat wij geen bezwaar hebben tegen
de benadering die is neergelegd in
de motie van de geachte afgevaar–
digde mevrouw Scheltema.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Namens de Kamer
dank ik de regering voor de verstrek–
te inlichtingen.

Ik stel voor, dinsdag aanstaande
over de ingediende moties te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
rnee, dat de behandeling van het
SVM-wetsvoorstel donderdag in de
loop van de avond zal worden
vervolgd.

Sluiting 22.35 uur.

D

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen,
ten geleide van de volgende voorstel–
len van wet:

Regels ten behoeve van de
openluchtrecreatie (Wet op de
openluchtrecreatie) (21447);

Wijziging van de Wet op het
basisonderwijs, de Overgangswet
WBO, de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs en de Overgangswet
ISOVSO in verband met enkele
technische wijzigingen en van de
Overgangswet WBO in verband met
de verlenging tot 1 augustus 1992
van de verplichting om 1 kleuterleid–
ster aan de school verbonden te
hebben (21451).

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

2. een brief van de Directeur van het
Kabinet der Koningin, met de
mededeling, dat Hare Majesteit de
haar door de Staten-Generaal
toegezonden voorstellen van wet,
gedrukt onder de nummers 21329,
21360, 21346, 21350, 21408 en
17896, heeft goedgekeurd.

De voorzitter stelt voor, deze brlef
voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:
een, van de minister van Buiten–

landse Zaken, over de voorbereiding
van goedkeuring van verdragen
(21300-V, nr. 78);

een, van de staatssecretaris van

Buitenlandse Zaken, ten geleide van
het verslag van de Algemene Raad
van 5 februari 1990 (21300-V, nr.
79);

een, van de ministers van Justitie
en van Binnenlandse Zaken, over het
gebruik van volmantelmunitie
(21300-VlenVII,nr. 16);

drie, van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, te weten:
een, over volwasseneneducatie
(20645, nr. 10);
een, ten geleide van documenten
behorende bij het ontwerp-HOOP
1990 (21415, nr. 10);
een, ten geleide van de notitie
Regionalisatie intermediaire voorzie–
ningen studie– en beroepskeuzevoor–
lichting en onderwijs-arbeid
(21453);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, over
herstructurering lerarenopieiding
(21300-VIII,nr. 35);

een, van de minister van Financiën,
ten geleide van het rapport "Van
samenwerken naar samengaan"
(16625, nr. 120);

vijf, van de minister van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, te weten:
een, over verbrandingsinstallaties
(18319, nr. 18);
twee, ten geleide van rapporten
inzake interne markt en milieu
(20596, nrs. 24en25);
een, over hergebruik van afvalstoffen
(20877, nr. 8);
een, ten geleide van het rapport
"Verkeer en milieu in West-Europa"
(21304, nr. 6);

twee, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van een rapport
inzake exploitatietekorten van het
openbaar vervoer (20922, nr. 7);
een, over de bochtverbetering in de
OudeMaas (21300-XII, nr. 34);

een, van de minister van Economi–
sche Zaken, over sanering van
stadsverwarmingsbedrijven (21300-
XIII, nr. 68);

twee, van de minister van Land–
bouw, Natuurbeheer en Visserij, te
weten;
een, ten geleide van de voortgangs–
rapportage over het visserijbeleid
(21300-XIV, nr. 46);
een, over prijsvoorstellen voor het
marktjaar 1990/1991 (21300-XIV,
nr. 47);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, over het
systeem van aanpassing van
minimumloon en sociale uitkeringen
(21300-XV, nr. 48);
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twee, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, te
weten:
een, over het vluchtelingenbeleid
(19637, nr. 61);
een, over de besteding van ƒ 40
miljoen voor cultuur (21300-XVI, nr.
65);

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur en van
de staatssecretarissen van Onderwijs
en Wetenschappen en van Justitie,
ten geleide van een notitie Jeugdbe–
leid en Onderwijsbeleid (21452);

een, van het lid Biesheuvel, over
overname van het initiatief-wetsvoor–
stel tot wijziging van de Organisatie–
wet sociale verzekering (21207, nr.
4).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

4. de volgende brieven:
een, van de minister van Buiten–

landse Zaken, ten geleide van
wijzigingen in de bijlagen bij het
verdrag inzake meteorologische
satellieten;

een, van de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten geleide van de brochure Vrouw
en rijk;

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over
vrouwen en cultuur.

De voorzitter stelt voor, deze brieven
niet te laten drukken en voor
kennsisgeving aan te nemen. Kopie is
gezonden aan de betrokken commis–
sies;

5. de volgende adressen:
een, van J.J. Tersluis te Roden,

met betrekking tot kwijtschelding
inkomstenbelasting;

een, van H.P. van der Touw te Sint
Jansteen, met betrekking tot
aanslagen inkomstenbelasting 1987;

een, van A.J. van Weperen te
Steenwijk, met betrekking tot aanslag
omzetbelasting;

een, van J. Tool te Venhuizen, met
betrekking tot zijn invaliditeitspensi–
oen;

een, van L. van der Zwan te
's-Gravenzande, met betrekking tot
een betalingsregeling;

een, van A.J. Knijnenburg te Rips,
met betrekking tot toepassing van de
belastingwet inzake heffing van
omzetbelasting over 1984t/m 1987;

een, van M.J.T.A. Schoon-van Roij
te Schin op Geul, met betrekking tot
boete op verzwegen rente;

een, van mevrouw R. Dessaur te
's-Gravenhage, met betrekking tot
een operatie;

een, van mevrouw M.D. van Rijn
Hermsen te 's-Gravenhage, met
betrekking tot een belastingaanslag;

een, van J. van Beek te Baren–
drecht, met betrekking tot een FLO–,
VUT– en VVU-uitkering;

een, van A. Valk te Kiel (BRD), met
betrekking tot problemen met de
belastingdienst;

een, van H.H.J.F. Gilissen te Beek,
met betrekking tot verzoeken om
uitstel c.q. een betalingsregeling voor
zijn openstaande belastingschulden;

een, van mevrouw A. Minnema–
Verwijk te Medemblik, met betrek–
king tot een verzoek om kwijtschel–
ding van de openstaande belasting–
schulden over de jaren 1984 t/m
1987.

Deze adressen zijn gesteld in handen
van de Commissie voor de verzoek–
schriften;

6. de volgende brleven e.a.:
een, van het gemeentebestuur van

Deventer, ten geleide van een motie
inzake reorganisatie van de politie;

een, van het gemeentebestuur van
Groenlo, over huisvesting gehandi–
capten;

een, van de Vereniging LOTA, over
de ontwikkelingen in Zuid-Afrika.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage. Kopie is gezonden aan de
betrokken commsisies;

7. de volgende brieven e.a.:
een, van W.A. van Maltha, over de

schadeloosstelling van kamerleden;
een, van C. Vanha, over het

aanvragen van een visum in Surina–
me;

een, van het gemeentebestuur van
Goor, ten geleide van een motie
inzake waterschap Regge en Dinkel;

het jaarbericht Vervoerend
Nederland 1989 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat;

een, van het gemeentebestuur van
Leeuwarden, over een arbeidspool,

een, van de BGD Oost-Gelderland,
over bevallingsverlof;

een, van de Nederlandse Vereni–
ging van Zeepfabrikanten, over het
fosfaatconvenant;

een, van het gemeentebestuur van
Smallingerland, ten geleide van een
motie inzake reorganisatie van de
politie;

een, van het gemeentebestuur van

Denekamp, over uitbreiding van
drukriolering;

een, van het Comité stadsvervoer–
belang, over het vervoerbeleid in de
gemeente Hilversum;

een, van de Dierenbescherming
Venlo, over huisvesting van legkip–
pen;

een, van het gemeentebestuur van
Grubbenvorst, ten geleide van een
motie inzake rijksweg 73;

een, van de Nederlandse Museum–
vereniging, over het cultuurbeleid;

een, van de Stichting Blijf van m'n
lijf, ten geleide van een protest
inzake de brochure "Een slimme
meid is op haar toekomst voorbe–
reid";

een, van mevrouw E. Visser, over
stadsvernieuwing.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage;

8. de volgende proefschriften:
"Samenwerkingsvormen in de

bouw" door M.A.M.C. van den Berg;
"Arbeiders– of volkspartij" door A.

Klijn;
"Burenrecht" door R.J.J. van

Acht;
"Levensbeschouwelijke en

politieke praktijken van Nederlandse
middelbare scholieren" door J.J.M.
de Hart.

Deze proefschriften zijn opgenomen
in de bibliotheek der Kamer.
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Noten

Noot 1 (zieblz. 2192)
In de komende jaren is geld nodig

om een aantal knelpunten in het
onderwijs op te lossen c.q. om
nieuwe ontwikkelingen mogelijk te
maken.

Het Kabinet heeft daartoe in de
periode t/m 1994 de beschikking
over f 500 miljoen extra.

De V.V.D. zou die middelen als
volgt hebben ingezet:
- versnelde afbouw WllSO-kor–
ting f 140 milj.
- Intensivering zorgbreedtever–
groting Basisonderwijs f 70 milj.
- Uitbreiding examenvakken in het
Voortgezet Onderwijs f lOOmi l j .
- Versterking eerste fase Voortgezet
Onderwijs f 105 milj.
- ongedaan maken maatregelen in
KMBO en MBO f 85 milj

De voor de afbouw van de WIISO–
korting benodigde middelen zijn niet
structureel nodig. In de periode tot
en met 1995 loopt het benodigde
bedrag jaarlijks terug. Vrijkomende
middelen dienen aangewend te
worden om verdere impulsen te
geven aan de inhoudelijke verbete–
ringen van het Basisonderwijs, mede
om de Groei van het Speciaal
Onderwijs verder terug te dringen
(f 90 miljoen) en ter versterking van
de eerste fase van het Voortgezet
Onderwijs (f 60 miljoen).

Daarnaast kunnen door schaalver–
groting in het gehele onderwijs en
rendementsverbeteringen aanzien–
lijke bedragen binnen de begroting
van Onderwijs en Wetenschappen
worden gerealloceerd.

Noot 2 (zie blz. 2227)

Interpellatievragen van het lid
Scheltema-de Nie (D66) aan de
minister van Binnenlandse
Zaken en aan de
minister-president.

1. Kan de minister van Binnen–
landse Zaken aangeven op grond van
welke tegenstellingen de coördinatie
van de ministeriële commissie
sociale vernieuwing zo dreigde vast
te lopen, dat een extra steun in de
rug vanwege de minister-president
noodzakelijk werd? Heeft zij daarom
gevraagd?1

2. Blijft de minister de eerste
verantwoordelijkheid dragen voor de
samenhang in deze commissie of is
deze overgegaan naar de
minister-president?

3. Blijft de minister bij haar
mening, dat de haar toegekende
coördinerende bevoegdheden ten
aanzien van deze commissie
toereikend zijn om een noodzakelijke
doorbreking van departementale
barrières te bewerkstelligen?

4. Blijft het kabinet van mening,
dat bij de concrete invulling van de
sociale vernieuwing de gemeenten
een zeer belangrijke, zo niet de
belangrijkste, rol toekomt?

5. Stelt het kabinet zich nog
steeds op het standpunt, dat er een
brede doeluitkering voor de sociale
vernieuwing moet komen, waarin de
van belang zijnde bestaande speci–
fieke geldstromen worden
gebundeld? Worden daaraan ook
nieuwe geldstromen toegevoegd of
is sociale vernieuwing niet meer dan
een continuering van reeds bestaand
beleid? Blijft het kabinetsvoornemen
gehandhaafd om de gemeenten bij
de besteding van die gelden een
ruime eigen beleidsmarge te laten?

6. Zo ja, hoe kunnen de
gemeenten deze belangrijke verant–
woordelijkheid dragen, wanneer zij
deze (blijkens berichtgeving in de
pers) zullen moeten gaan delen met
anderen, zoals bijvoorbeeld bij de
arbeidspools in het kader van de
regionale tripartiet samengestelde
arbeidsvoorzieningsorganisaties?
Vreest de minister van Binnenlandse
Zaken niet, dat daardoor zeer ondui–
delijke situaties kunnen ontstaan, die
een effectief samenhangend
gemeentelijk sociaal vernieuwings–
beleid zullen gaan dwarsbomen?

7. Kan de minister in een concreet
tijdschema aangeven wanneer deze
Kamer een uitgewerkt kabinets–
voorstel inzake de sociale
vernieuwing tegemoet kan zien? Zal
daarin een duidelijk omschreven
pakket van maatregelen met finan–
ciële onderbouwing voor de sociale
vernieuwing zijn opgenomen?

8. Acht de minister-president het
voor de geloofwaardigheid van de
politiek niet ongelukkig, dat er zoveel
onduidelijkheid is ontstaan rond een
zo belangrijk speerpunt van kabinets–
beleid als de sociale vernieuwing?

9. Is de minister-president niet van
mening, dat het bij nader inzien
onverstandig is geweest in het
regeerakkoord een operationeel
begrip te introduceren, dat nog

vrijwel volledig moest worden
ingevuld? Is het begrip sociale
vernieuwing op deze manier niet
vooral een intentieverklaring
geworden die slechts een mentale
instelling aangeeft?

10. Deelt de minister-president de
mening, dat het kabinet zelf
aanzienlijk heeft bijgedragen aan het
ontstaan van de verwarring over het
begrip sociale vernieuwing, omdat
door leden van het kabinet zulke
verschillende omschrijvingen naar
buiten zijn gebracht? Heeft hij
stappen ondernomen teneinde
verdere verwarring in de toekomst te
voorkomen? Zo ja, welke? Zijn er
bijvoorbeeld afspraken gemaakt over
een meer gemeenschappelijk
gedragen omschrijving van het
begrip sociale vernieuwing?

11. Welke voorstellen heeft de
minister-president in zijn brief aan de
ministerraad gedaan ter doorbreking
van de in de ministeriële commissie
sociale vernieuwing gebleken tegen–
stellingen? Welke waren deze tegen–
stellingen? Is de minister-president
bereid deze brief aan deze Kamer te
doen toekomen?

1 In een bericht in de Volkskrant van 9
februari jl. betreffende het ingrijpen van de
minister-president in de werkzaamheden
van de ministeriële commissie sociale
vernieuwing wordt de indruk gewekt dat de
mogelijkheden van de minister van Binnen–
landse Zaken om de toegedeelde coördine–
rende bevoegdheden waar te maken, tekort
schieten.

Interpellatievragen van het lid
Linschoten (V.V.D.) aan de
minister-president en aan de
minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur.

1. Is de minister-president het eens
met de uitspraken van de minister
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, dat het kabinet met de
sociale vernieuwing aan de
verkeerde kant is begonnen door niet
uitdrukkelijk te vertellen waar het
hierbij om gaat?'

2. Kan de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur precies
aangeven wat zij bedoelt met haar
oproep om het begrip sociale
vernieuwing «niet mee te geven in
het pakket van onze coalitiegenoot»
en haar opmerking: «We moeten het
nlet overlaten aan dat oude
maatschappelijke middenveld»?3
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3. Deelt de minister-president
tevens haar mening, dat de kans
groot is dat «het CDA er mee
wegloopt»2 en: «We moeten het niet
overlaten aan dat oude maatschap–
pelijke middenveld»?3

4. Kan de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur precies
aangeven, welke «desastreuze
gevolgen» het beleid van de
kabinetten Lubbers I en II heeft
veroorzaakt?

5. Deelt de minsiter-president de
mening van de minister van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur, dat de
kabinetten Lubbers I en II bitter
weinig aan sociale aspecten hebben
gedaan, alsmede haar uitspraak:
«Het beleid was eenzijdig gericht op
de aanbidding van de heilige koe en
de economische groei, terwijl het
sociale beleid werd losgelaten,
hetgeen tot desastreuze gevolgen
heeft geleid»?2

1 De Telegraaf en Trouw van 12 februari jl.
2 De Telegraaf van 12 februari jl
3 Trouw van 12 f ebruari jl.

Noot 3 (zie blz. 2326)

Bijvoegsel

Schriftelijke antwoorden van de minister en de
staatssecretaris van Onderwijs en Weten–
schappen op vragen gesteld bij de openbare
behandeling in eerste termijn van hoofdstuk VIII
(Onderwijs en Wetenschappen) van de rijksbe–
groting voor 1990 (21300-VIII)

Vraag van het lid Nuis (D66) over
decentralisatie

De intrekking van wetsontwerp
19032 betreffende wijziging van de
onderwijsbepalingen in de Grondwet
leidt D66 tot de vraag of daarmee
territoriale decentralisatie van de
baan is. In dat verband vraagt D66
naar een notitie waarin het Regeer–
akkoord op dit punt en op een aantal
daarmee samenhangende punten
worden uitgewerkt.

Wetsontwerp 19032 beoogde juist
in de grondwet vast te leggen dat
territoriale decentralisatie op het
terrein van het onderwijs nagenoeg
is uitgesloten. Uit de intrekking van
dit wetsontwerp vloeit voort dat de
onderwijswetgever in concrete
gevallen kan aangeven hoe ver met
territoriale decentralisatie kan
worden gegaan. Aan een afzonder–
lijke notitie hierover is geen
behoefte.

Overigens dient de gang van zaken
rond wetsontwerp 19032 zeker niet
zo te worden uitgelegd, dat aan
plaatselijke initiatieven in het geheel
niet meer zou worden toegekomen.
Bijvoorbeeld indien op decentraal
niveau samenwerkingsconstructies
tussen openbaar en bijzonder
onderwijs gestalte krijgen, blijft juist
de stimulerende en coördinerende
rol van de gemeenten onverlet.

Vraag van het lid Nuis (D66) over
decentralisatie

De ROPO-regeling zal bezien worden
in relatie tot het project «Zorg op
Maat».

Ik streef er echter wel naar de bij
de ROPO betrokkenen tijdig vóór 1
januari 1991 op de hoogte te stellen
van mijn voornemen ten aanzien van
de ROPO-regeling.

Vraag van het lid Van de Camp
(C.D.A.) over «uitvoeringstoetsen» bij
nieuwe wetgeving

De heer Van de Camp heeft een
vraag gesteld naar aanleiding van
mijn toezegging inzake uitvoerings–
toetsen bij nieuwe wetgeving. Ik heb
bij mijn uitlatingen tijdens het
mondeling overleg over het begro–
tingsonderzoek vooral die wetgeving
in gedachten gehad waarbij de
uitvoering geschiedt met behulp van
min of meer complexe geautomati–
seerde systemen. Al tijdens het
proces waarin regelgeving gestalte
krijgt, zal grondig moeten worden
onderzocht of de beoogde regeling
automatiseringstechnisch gezien
uitvoerbaar is. Afhankelijk van de
mate van uitvoeringstechnische
complexiteit en van de wijzigingen
die in de loop van het parlementaire
proces mogelijk nog worden aange–

bracht, kan vervolgens sprake zijn
van de noodzaak de invoeringsdatum
van de regeling op te schuiven. Ook
proefdraaien en schaduwdraaien van
systemen kunnen noodzakelijk
blijken voordat invoering plaatsvindt.
Het is mijn voornemen in dergelijke
gevallen afzonderlijk af te wegen
welke aanpak voor de bij de regel–
geving betrokken instellingen,
gegeven de omstandigheden, de
beste is. Juist omdat een dergelijke
gang van zaken per wetgevings–
project zal worden bekeken is het
moeilijk in algemene zin hierop nader
in te gaan.

Vraag van het lid Van de Camp
(C.D.A.) over verbetering Financieel
Beheer

De regels met betrekking tot de
budgetdiscipline gelden voor ieder
departement en zijn in hun strekking
helder. De regels van de budgetdis–
cipline, zoals weergegeven in de
Miljoenennota 1989 (hoofdstuk 6.2)
worden ook de komende kabinetspe–
riode gehandhaafd. Nadere
afspraken tussen het Ministerie van
Financiën en mijn ministerie zijn dan
ook niet noodzakelijk.

Vraag van het lid Leerling (R.P.F.)
over maatschappelijke voordelen van
het onderwijs

Maatschappelijke voordelen en het
bevorderen van gelijkheid van
kansen dienen in dit verband in
elkaars verlengde te liggen. Het is
zeker niet de bedoeling van het
beleid sommigen meer kansen te
bieden op voordelen als gevolg van
onderwijs dan anderen. Integendeel,
juist het vergroten van kansen voor
groepen die tot nu toe minder van de
voordelen van onderwijs hebben
geprofiteerd, is een van de pijlers
van dit beleid Het begrip kwaliteit
moet in dit verband dan ook worden
verstaan als een bijdrage tot
volwaardig maatschappelijk functio–
neren voor iedereen.

Vraag van het lid Van de Camp
(C.D.A.) over subsidie United World
Colleges

De redenen om de bijdrage aan het
beurzenfonds van de United World
Colleges te beëindigen, zijn
verwoord in een brief aan de
Voorzitter van de vaste Commissie
voor onderwijs en wetenschappen
van 3 november 1989. Kort samen–
gevat komt het hierop neer, dat de
subsidie in feite een afwijking
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