
31 135 Plan van Scholen

Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR
EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2007

In uw brief van 18 oktober 2007 (07-OCW-B-57) verwijst u naar de toezeg-
ging in het AO Plan van Scholen van 13 september 2007 dat de Kamer een
schriftelijke reactie zal ontvangen over de mogelijke tweedeling tussen
vmbo en havo en de doorstroommogelijkheden van vmbo naar havo
(Kamerstuk 31 135, nr. 2). Hierbij kan ik u meedelen dat bedoelde toezeg-
ging inmiddels gestand is gedaan, onder verwijzing naar de beantwoor-
ding van de vragen nr. 2060724750 van het lid J. van Dijk (SP) bij mijn
brief van 19 oktober 2007 (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar
2007–2008, nr. 323). Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u te infor-
meren over de stand van zaken bij de afdoening van de overige toezeg-
gingen in het genoemde AO van 13 september 2007, te weten:

1. De staatssecretaris zal pogen een inschatting te maken van de
gevolgen van de fusieprikkel voor het Plan van scholen 2008 en de
Kamer daarover te informeren;

2. De staatssecretaris zal de Kamer informeren over de mogelijkheden
van het verder doordecentraliseren van huisvesting naar scholen;

3. De Kamer ontvangt informatie over de vorderingen richting een breed
vmbo in Houten.

Toezegging nummer 1. is komen te vervallen als gevolg van de intrekking
van de fusieprikkel tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van
19 september 2007.
Voor wat betreft de toezegging nummer 2. verwijs ik u naar de brief van
20 april 2007 (Kamerstuk 30 800 VIII, nr. 119). Naar verwachting wordt de
Kamer medio 2008 over de uitkomsten van bedoeld onderzoek geïnfor-
meerd.
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Over de toezegging nummer 3. verwacht ik de Kamer in januari 2008 – de
indieningsdatum van het regionaal arrangement waarbij de verbreding
van het vmbo in Houten naar verwachting aangevraagd zal worden – te
kunnen informeren.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
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