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Aanleiding 

Op 22 juni jl. informeerde u de Tweede Kamer hoe u, vanaf 2023, zou rapporteren 

over niet-financiële informatie in de begrotingscyclus van het ministerie van OCW 

(zie bijlage 1). Door te rapporteren over de niet-financiële informatie, beoogt u 

meer inzicht te geven in de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid en de 

publieke middelen die daarvoor worden ingezet. U stelde een nieuwe werkwijze 

voor, in combinatie met de implementatie van de Strategische Evaluatie Agenda 

(SEA), waardoor beter volgen en monitoren van beleid mogelijk wordt.  

Voorafgaand aan de behandeling van de OCW-begroting voor 2023 zou u, waar dan 

reeds mogelijk, de Tweede Kamer informeren over de voortgang ten aanzien van 

de indicatoren en cijfers die gebruikt gaan worden om de effectiviteit van het OCW-

beleid te beoordelen. Met de begrotingsbehandeling in zicht wordt vanuit de 

Tweede Kamer verzocht om een voortgangsbrief vóór 4 november (voor afronding 

begrotingsonderzoek), én een (technisch) gesprek met de twee rapporteurs (CDA 

en VVD) en kenniscoördinator van de Tweede Kamer inzake deze nieuwe werkwijze 

en niet-financiële informatie in de begroting.  

Geadviseerd besluit 

• Gaat u akkoord met de inhoud van de concept-brief en verzending aan de 

Tweede Kamer?  

• Gaat u akkoord met het verzoek van de Tweede Kamer om een ambtelijk 

(technisch) gesprek met de rapporteurs en kenniscoördinator en ambtenaren 

van OCW (2-3 pers en collega kamercontacten) tussen 4-9 november a.s.? Zijn 

er aandachtspunten van uw kant?  

Kernpunten 

• Hoofddoelstellingen van beleid opgenomen in de beleidsagenda van de 

begroting. Op basis daarvan meerdere beleidsbrieven vanuit OCW aan de 

Tweede Kamer aangeboden. Er worden ook nog beleidsbrieven opgesteld. 

• Momenteel in de fase van definiëren van de specifieke doelen van beleid om 

goed te kunnen monitoren. Moet zorgvuldig gebeuren. Het relateren van 

indicatoren aan de beleidsdoelstellingen volgt pas hierna.  

• Alleen voor HO&S/OWB zijn de indicatoren al deels met de TK gecommuniceerd. 

• Toezegging Fonds Onderzoek en Wetenschap wordt met deze brief afgedaan.  

• Voorstel is daarnaast te voorzien in een technisch gesprek met de twee 

rapporteurs en kenniscoördinator.   
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Toelichting 

Beleidsinitiatieven huidige kabinet  

Verstuurde brieven 
• Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstuk II 2021/22, 

31288, nr. 964)  

• Kamerbrief lerarenstrategie (Kamerstuk II 2021/22, 27923, nr. 443) 

• Hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs en een 

tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs (Kamerstuk II 

2021/22, 25788, nr. W) 

• Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (Kamerstuk II 

2021/22, 32820, nr. 467) 

• Hoofdlijnenbrief media 2022 (Kamerstuk II 2021/22, 32827, nr. 246) 

• Kamerbrief kaders werkagenda mbo (Kamerstuk II 2021/22, 31524, nr. 

511) 

• Kamerbrief over veilig en vrij onderwijs (Kamerstuk II 2021/22, 31293, nr. 

611) 

• Kamerbrief programma School en Omgeving in het funderend onderwijs 

(Kamerstuk II 2021/22, 31293, nr. 639) 

• Kamerbrief masterplan basisvaardigheden (Kamerstuk II 2021/22, 31293, 

nr. 620) 

• Publicatie OCW-agenda tegen discriminatie en racisme (Kamerstuk II 

2022/2023, 30950, nr. 318)  

Aankomende beleidsbrieven: 

• Emancipatienota 

• Cultuur meer jaren brief  

• Bibliotheken brief  

• Kansengelijkheid brief 

• Media begrotingsbrief  

 

Voortgang ingezette nieuwe systematiek 

• De nieuwe systematiek zoals in juni aan de Tweede kamer is medegedeeld, 

benadrukt het belang van samenhang tussen de besteding van publieke 

middelen en de werking en resultaten van beleid en het belang van het 

goed volgen en goed monitoren van de voortgang van beleid, alsook 

transparant hierover willen en kunnen rapporteren; 

• In de beleidsagenda bij de OCW begroting van 2023 is kenbaar gemaakt 

hoe het kabinetsbeleid is uitgewerkt in nieuwe beleidsdoelstellingen, 

gebaseerd op de hoofdlijnen van de beleidsbrieven die door de 

bewindspersonen al aan de Tweede Kamer zijn gestuurd of die nog 

voornemens zijn gestuurd te worden;   

• Ondertussen worden specifieke doelen uitgewerkt. Dat moet zorgvuldig 

gebeuren en kost tijd. Het relateren van de (herziene) indicatoren aan de 
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beleidsdoelstellingen volgt daarna, indicatoren moeten deels ook nog 

ontwikkeld worden en getoetst op haalbaarheid. (Om die reden is 

vooralsnog gekozen om geen volledig geactualiseerde lijst/tabellen van 

indicatoren/kengetallen in de beleidsagenda van de begroting 2023 op te 

nemen).  

• Alleen HO&S/OWB is al in de fase van (vaststellen) indicatoren en heeft al 

indicatoren gedeeld met de Tweede Kamer bij de aanbieding van het 

bestuursakkoord in juli 2022.   

 

Doorkijk naar 2024 

• Met het oog op de begrotingscyclus van 2024 zou deze nieuwe systematiek 

in zijn geheel moeten zijn uitgewerkt en zou de samenhang met de 

implementatie van de SEA bij OCW nadrukkelijk naar voren moeten gaan 

komen door data, (beleids)evaluaties en kwalitatieve informatie beter te 

laten aansluiten op de beleidscyclus.  

• Concreet betekent dit dat de geactualiseerde indicatoren jaarlijks in 

samenhang met de beleidsbrieven en de rapportage daarover worden 

opgenomen in de begroting, passend bij de prioriteiten van dat 

begrotingsjaar. Er zal dus een stabiele set (stelsel)indicatoren voor 4 jaar 

zijn, jaarlijks wordt gekeken welke indicatoren het meest relevant zijn om 

te vermelden in begroting en jaarverslag; 

• Naast indicatoren wordt een bredere set aan bronnen benut om de 

voortgang ten aanzien van een beleidsprioriteit te duiden. Dat kan ook 

andere data zijn, (beleids)evaluaties, kwalitatieve en kwantitatieve 

informatie of onderzoeken. De kwantitatieve onderbouwing van de 

doelstellingen op basis van data, kwantitatieve informatie, 

(beleids)evaluaties en onderzoek zal op de website www.ocwincijfers.nl 

worden gepubliceerd. Ook om ontwikkelingen en trends te kunnen laten 

zien. 

 


