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Inbreng verslag van een schriftelijk overleg
Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te
leggen over de brief van de Minister d.d. 16 december 2016 over de
modernisering van de financiering van ambtsopleidingen (Kamerstuk
31 288, nr. 566).
De voorzitter van de commissie,
Wolbert
Adjunct-griffier van de commissie,
Arends
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I Vragen en opmerkingen uit de fracties
De leden van de VVD-fractie vragen of door de academische kwaliteitsborging van de Vrije Universiteit in Amsterdam (hierna: VU) en de
integratie van ambtstrajecten in geaccrediteerd WHW1-onderwijs ook de
bevordering van maatschappelijk verantwoordingsbesef (WHW art. 1.3.5)
expliciet wordt geborgd.
De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de
Minister over de financiering van de ambtsopleidingen. Deze leden
hebben nog enkele vragen.
In de brief schrijft de Minister dat de voorgenomen wijziging niet alleen is
ingegeven door modernisering en stroomlijning van de financiering van
de opleidingen, maar ook omdat bij ongewijzigd beleid de kosten voor
ambtsopleidingen zouden kunnen toenemen. De leden vragen de Minister
te expliciteren wat zij hiermee bedoelt. Bedoelt zij hiermee de kosten van
het organiseren van de opleiding of de kosten bij toename van de groei
van het aantal studenten? De voornoemde leden vragen of de Minister
ook kan aangeven hoe zij voornemens is om de kosten te beteugelen.
De leden lezen dat de meeste opleidingen ondergebracht zullen worden
bij de VU, die daarmee tevens een kwaliteitsslag kan maken met de
ambtsopleidingen. Kan de Minister aangeven wat er dan gaat veranderen
op het gebied van kwaliteitszorg voor de ambtsopleidingen die voortaan
onder de hoede komen van de VU? Tevens vragen zij of de opleidingen,
die voortaan vallen onder de VU zich ook kunnen vinden in de administratieve en financiële voorwaarden die de Minister stelt. Kan de Minister
aangeven wat er voor hen verandert op het gebied van financiering, zo
vragen de leden van deze fractie.
Voor de drie ambtsopleidingen verbonden aan de Universiteit Utrecht
(hierna: UU) en de Protestantse Theologische Universiteit (hierna: PThU)
is een maatwerkoplossing gevonden, zo lezen de eerder genoemde leden.
Kan de Minister aangeven hoe deze maatwerkoplossing er precies uitziet?
Tot slot vragen zij wat de consequenties voor de financiering zijn en of de
opleidingen zich kunnen vinden in de maatwerkoplossing.
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief
over de modernisering van de financiering van ambtsopleidingen. Zij
stellen een aantal vragen bij deze brief.
Zij vragen hoe de 1,7 miljoen euro in de rijksbijdrage zich verhoudt tot de
som van de huidige individuele bijdragen. Is er sprake van een bezuiniging? Kan de Minister hier meer inzicht in geven, zo vragen zij.
De leden van deze fractie constateren dat de VU een sterke financiële
positie krijgt tegenover de invlechtende opleidingen en mogelijke nieuwe
opleidingen. Op welke wijze wordt gemonitord dat de afspraken op goede
en evenwichtige wijze tot stand komen? Tevens vragen zij of de Kamer
vooraf de kaders te zien krijgt die worden opgesteld tussen de VU en de
denominaties.
Deze leden lezen dat de VU, de UU en de PThU de ambtsopleidingen in
Nederland verzorgen. Waarom blijft de financiering bij de VU als een
opleiding ervoor kiest over te stappen naar een andere universiteit? Zij
vragen waarop deze uitzonderings- of voorrangspositie voor de VU is
gebaseerd.
Tot slot vragen zij waarom de opleidingen niet nu al de mogelijkheid
krijgen om ondergebracht te worden bij de universiteit van hun keuze.
Waarom kan dit pas na invoering van deze maatregel en waarom niet met
medeneming van de financiering? Wat is hiervoor de argumentatie, zo
vragen de voornoemde leden.
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De leden van de SGP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen
van de brief over de voorgenomen financieringssystematiek voor
ambtsopleiding.
Zij vragen of de Minister inzichtelijk wil maken hoe het voorgestelde
budget zich verhoudt tot de bedragen die de afgelopen jaren ten behoeve
van de ambtsopleidingen zijn uitgekeerd.
Tevens vragen zij op welke wijze in de berekening van het voorgestelde
budget rekening is gehouden met het aantal studenten dat momenteel is
ingeschreven aan de ambtsopleidingen.
Al in 2009 is toegezegd dat voor het Hersteld Hervormd Seminarie een
oplossing gezocht zou worden. De voornoemde leden vragen op welke
wijze dit in het voorgestelde budget is verdisconteerd. Tot slot vragen zij
op welke wijze rekening is gehouden met het feit dat zij al jaren naar
tevredenheid een plaats hebben aan de VU.
II Reactie van de Minister
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