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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 16 december 2005 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
 
30300 VIII  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 
 

 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 15 december 2005 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat Artikel 01 Primair onderwijs 
57→86 (Balemans c.s.) 
Dit amendement heeft tot doel de activiteiten van de Stichting Fodok met betrekking tot 
leesbevordering bij dove kinderen, structureel te financieren. Hiervoor is een bedrag van € 
100 000,– per jaar nodig. De leesbevorderende activiteiten zijn van groot belang voor de 
participatie van kinderen met een auditieve beperking in de maatschappij en voor het 
ontwikkelen van een schoolloopbaan. De dekking van voornoemde verhoging vindt plaats ten 
laste van het beschikbare budget voor opfrisverlof.  
Aangenomen met algemene stemmen 
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Begrotingsstaat Artikel 03 Voortgezet onderwijs 
79→116 (Eijsink c.s.) 
Het overgrote deel van de leerlingen die uitstromen van scholen voor praktijkonderwijs 
veroveren niet of slechts tijdelijk een plaats op de arbeidsmarkt. Ook een succesvolle 
doorstroming naar een ROC is een sporadisch voorkomende uitzondering. Dit amendement 
beoogt een gezamenlijke pilot mogelijk te maken waarmee begeleiding van de verschillende 
betrokkenen van het praktijkonderwijs in de vorm van nazorg wordt gerealiseerd, zoals 
bijvoorbeeld de pilot van Scholen voor Praktijkonderwijs in Den Haag en Rijswijk. 
De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het juridisch niet verplichte maar 
bestuurlijk wel belegde deel van het artikel 03 Voortgezet onderwijs.  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie, SGP en 
LPF 
 
Begrotingsstaat Artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
Begrotingsstaat Artikel 06 Hoger beroepsonderwijs 
112 (Jan de Vries c.s.) 
In het voorjaar van 2005 is overeenstemming bereikt tussen de staatssecretaris en de HBO-
raad over een prestatieagenda voor het HBO.  
Het HBO heeft zich hiermee verplicht tot diverse inspanningen op het gebied van Leven Lang 
Leren, professionalisering van HBO-docenten, kenniscirculatie en onderwijsinnovatie. In de 
voorliggende begroting is echter een deel van het bedrag dat met deze afspraken gemoeid is, 
afgeroomd van de Lump Sum HBO en toegevoegd aan het begrotingsartikel BVE, ten bate 
van de projectdirectie Leren en Werken. Dit bedrag kan door de instellingen niet eerder 
worden aangewend dan na indiening van projectplannen. 
Dit amendement beoogt een bedrag van 5,6 mln terug te sluizen naar het begrotingshoofdstuk 
HBO, ten faveure van de uitvoering van de gemaakte afspraken in de prestatieagenda HBO.  
Aangenomen. Tegen: GroenLinks 
 
Begrotingsstaat Artikel 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 
111→113→115 (Kraneveldt c.s.) 
Tijdens de behandeling van de Wet op de beroepen in het onderwijs is het amendement 
Kraneveldt c.s. (kamerstukken 28 088, nr. 34) aangenomen, waardoor godsdienstleraren en 
leraren levensbeschouwelijke/ humanistische vorming in de toekomst ook aan 
bekwaamheidseisen moeten voldoen. De diverse partijen binnen deze beroepsgroep hebben 
het formuleren van deze bekwaamheidseisen inmiddels voortvarend ter hand genomen, 
vooralsnog onder de woordvoering van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). 
Het amendement-Kraneveldt c.s. heeft echter niet alleen gevolgen voor de vakinhoudelijke en 
didactische professionaliteit van deze leraren, maar ook voor hun rechtspositie. 
Het CIO heeft een uitstekend werkdocument opgesteld, waarin het beschrijft wat ervoor nodig 
is om deze kwaliteitsslag op beide fronten te maken. De indieners willen de beroepsgroep 
hiertoe graag in staat stellen en stellen daarvoor eenmalig een bedrag van € 200 000 
beschikbaar.  
Het geld dat met dit amendement aan de beroepsgroep wordt toebedeeld komt uit een 
herprioritering binnen de enveloppe Lerarenbeleid. 
Aangenomen met algemene stemmen 
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Begrotingsstaat Artikel 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 
114→154 (Lambrechts c.s.) 
Het onderwijs wordt in de komende jaren geconfronteerd met een lerarentekort in het primair 
en voortgezet onderwijs. Deze tekorten zich zullen zich waarschijnlijk niet beperken tot de 
bestaande risicoregio’s. 
Sociale partners hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het voorkomen en 
terugdringen van het lerarentekort en een regionale aanpak kan bijdragen aan een betere 
afstemming van vraag en aanbod. 
Dit amendement beoogt alle regio’s in aanmerking te laten komen voor een financiële 
bijdrage aan regionale samenwerkingsafspraken op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt, 
hierin ondersteund door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Gedurende 3 jaar 
zal hiervoor € 1 miljoen per jaar beschikbaar komen. Dekking wordt gevonden binnen de 
enveloppe lerarenbeleid.  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Begrotingsstaat Artikel 14 Cultuur 
56 (Gerkens) 
De indiener wijst erop dat reeds vorig jaar een amendement door de Tweede Kamer is 
aangenomen, waarin de indieners een meerjarige subsidiëring van het ADE bepleitten. 
Daarnaast heeft de Raad voor Cultuur de staatssecretaris geadviseerd om Stichting Conamus 
te subsidiëren voor de productie van het ADE. Dit amendement strekt ertoe, in lijn met de 
advisering, het ADE in 2006 te subsidiëren met 100 000 euro. De indiener beoogt daarnaast 
om de subsidiëring van het ADE te doen plaats hebben gedurende de gehele cultuurnota 
periode. 
Ingetrokken 
 
Begrotingsstaat Artikel 01 Primair onderwijs 
Begrotingsstaat Artikel 17 Nominaal en onvoorzien 
76 (Eijsink en Hamer) 
Dit amendement beoogt een structurele vervolgregeling voor verbetering zwemvaardigheid 
per 1 januari 2006. Per 1 januari 2006 stopt de «Regeling zwemvaardigheid», ondanks de 
positieve effecten op het aantal kinderen dat een A-diploma heeft behaald. Bij een 
vervolgregeling worden de aanbevelingen van de Stuurgroep Zwemvaardigheid in acht 
genomen. Waarbij een speciale rol is weggelegd voor de kinderen van allochtone afkomst, 
een landelijk registratiesysteem van actuele en betrouwbare zwemvaardigheidsgegevens en 
effectieve voorlichtingscampagnes.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP, LPF en 
Groep Nawijn 
 
Begrotingsstaat Artikel 01 Primair onderwijs 
78 (Eijsink) 
Veel kinderen met autisme zijn goed in staat om te leren, zij hebben geen cognitieve 
beperking. Ze hebben echter aanpassingen nodig in de onderwijssituatie om hun capaciteiten 
om te zetten in een positief resultaat. 
Convenant Autisme werd voor 0,31miljoen gesubsidieerd door VWS. 
Dit convenant is van groot belang om te voorkómen dat mensen met autisme tussen wal en 
schip vallen. VWS heeft de subsidie echter beëindigd. Van de gediagnosticeerde mensen met 
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autisme zit het overgrote deel, ruim 75%, in een onderwijssituatie. Voor mensen met autisme 
zijn onderwijs en zorg nauw met elkaar verbonden. Beiden moeten naadloos op elkaar 
aansluiten om het gewenste resultaat te bereiken. Dit amendement beoogt mogelijk te maken 
dat de activiteiten in het kader van het convenant met steun van OCW worden gecontinueerd. 
De dekking wordt gevonden in het beleidsartikel 01in het juridisch niet verplichte deel maar 
wel belegde ruimte. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGPen LPF 
 
Begrotingsstaat Artikel 06 Hoger beroepsonderwijs 
Begrotingsstaat Artikel 17 Nominaal en onvoorzien 
77 (Roefs) 
De prestatieagenda die is overeengekomen met de HBO-instellingen dreigt te verworden tot 
een sigaar uit eigen doos nu de instellingen alle afspraken uit de lumpsum moeten betalen. Dit 
amendement beoogt de hbo-instellingen extra geld te verstrekken opdat zij de extra 
inspanningen ook kunnen verrichten. 
Ingetrokken 
 
Begrotingsstaat Artikel 09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 
Begrotingsstaat Artikel 17 Nominaal en onvoorzien 
110 (Roefs) 
In december 2002 heeft de minister van OCW met de onderwijssector (Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt) een convenant gesloten over de totstandkoming van regionale 
platforms in het primair en voortgezet onderwijs, die tot doel hebben meerjaren arbeidsmarkt- 
en personeelsbeleid te ontwikkelen op regionaal niveau. Inmiddels bestaan er zo’n veertig 
regionale platforms die een veelheid aan activiteiten ondernemen om vraag en aanbod op het 
terrein van onderwijspersoneel op elkaar af te stemmen. Het groeiende succes van deze 
regionale infrastructuur laat zien, dat de regionale aanpak voorziet in de gewenste behoefte. 
OCW heeft nu aangegeven niet meer te willen investeren in de infrastructuur. Omdat echter 
veel platforms nog in de opbouwfase zijn, bestaat het risico dat het gezamenlijke initiatief een 
stille dood gaat sterven. Daarom beoogt dit amendement gedurende de komende drie jaar 
jaarlijks € 1 miljoen vrij te maken voor de financiën van de regionale infrastructuur, zodat  de 
regio’s op eigen kracht regionaal arbeidsmarkt kunnen vormgeven en verankeren. 
De dekking voor dit amendement wordt gevonden in een verlaging van artikel 17, Nominaal 
en onvoorzien. 
Ingetrokken 
 
Begrotingsstaat Artikel 01 Primair onderwijs 
12→89 (Crone en Hamer) 
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is op 22 september 2005 de motie Van 
Aartsen en Bos ingediend over opvangvoorzieningen op scholen per 1 januari 2007. De motie 
is door de Kamer aanvaard. Ter voorbereiding op de uitvoering daarvan vanaf 2007 biedt dit 
amendement een ruimte van 80 miljoen (€ 50 per leerling in het primair onderwijs) in de 
vorm van een stimuleringsregeling. Hiermee kunnen scholen gezamenlijk met 
kinderopvanginstellingen initiatieven nemen om de vooren naschoolse opvang te organiseren. 
Deze stimuleringsregeling is éénmalig en kan worden gebruikt voor materiële aanpassingen 
en – voorzover de nodige aanpassingen zijn gerealiseerd – alvast voor personele invulling in 
2006 van kinderopvangvoorzieningen, vooruitlopend op de definitieve financiering per 1 
januari 2007. Dit dekking voor dit amendement wordt gevonden in de inkomsten van het 
FES; zie amendement 30 300 D, nr. 8.  
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 



5 / 10 

 
Begrotingsstaat Artikel 03 Voortgezet onderwijs 
Begrotingsstaat Artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
83 (Eijsink en Slob) 
Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, van vmbo en voortgezet speciaal 
onderwijs naar mbo en van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar mbo 
vallen veel leerlingen met extra onderwijsbehoeften uit. Dit amendement beoogt 
samenwerkingsverbanden van VO-SVO en REC’s te faciliteren om een schakelfunctionaris 
aan te stellen. De dekking wordt gevonden in het juridisch niet verplichte deel maar de 
bestuurlijk wel belegde ruimte met betrekking tot voortijdig schoolverlaten.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
Begrotingsstaat Artikel 14 Cultuur 
60 (Gerkens) 
Dit amendement strekt ertoe, het MusicXport programma, een programma voor ondersteuning 
van Nederlandse bands die proberen voet aan de grond te krijgen in het buitenland, met 227 
000 euro te financieren binnen de cultuurnota. De indiener wijst erop dat ook de Raad voor 
Cultuur een structurele financiering binnen de cultuurnota bepleit en dat Musicxport door het 
innovatieplatform en in de beleidsbrief «Cultuur en Economie» als best practice is benoemd. 
Daarnaast beoogt de indiener een structurele financiering binnen de cultuurnota. 
Dekking heeft plaats binnen de begroting van Economische Zaken (zie amendement 30 300 
XIII, nr. 45). 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak 
 
 
 
MOTIES 
 
15 en 17→160 (Van Dam en Atsma c.s.) om de contributie voor de omroepen niet te 
verhogen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie, SGP en 
CDA 
 
16 (Van Dam c.s.) over uitstel opheffing NPS 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
 
18 (Atsma) over het in het bezit blijven van de rechten van de eigen programma's en 
producties van omroepverenigingen 
Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en CDA 
 
19 (Atsma) over verlaging verplichte percentage van de zendtijd gemaakt door 
buitenproducenten 
Verworpen. Voor: SP, ChristenUnie, SGP en CDA 
 
20 (Vergeer c.s.) over compensatie van verdere daling van de reclame-inkomsten uit de 
algemene middelen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en ChristenUnie 
 
21 (Vergeer en Van Dam) over intrekking van het huidige plan inzake de toekomst van de 
landelijke publieke omroep 
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Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
 
22 (Örgü) over uitoefening van het programmatisch mandaat van de NOS in het kader van de 
sportverslaggeving 
Verworpen. Voor: VVD, Groep Wilders en Groep Nawijn 
 
23 (Halsema c.s.) over scheiding organisatorische en financiële bevoegdheden van de Raad 
van Bestuur van de programmatische en inhoudelijke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, ChristenUnie, SGP, 
CDA en LPF 
 
24 (Halsema c.s.) over een omroepbestel naar analogie van het dagbladmodel 
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
 
25 (Kraneveldt c.s.) over de functie van "amusement" als taak voor de publieke omroep 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
 
26 (Kraneveldt) over de waarborging van inspraak en/of medezeggenschap voor leden en 
donateurs 
Verworpen. Voor: ChristenUnie, SGP en LPF 
 
45→158 (Vergeer) over overname van programma's die vallen onder functies A en B 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
 
46→159 (Vergeer) over de overgang van functie-C-programma's naar de interne voorziening 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en LPF 
 
47 (Van Dam c.s.) over het laten gelden van het overgangsregime voor alle programma's en 
medewerkers van de NPS 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en LPF 
 
48 (Atsma c.s.) over het schrappen van Radio 4 van de kabel- en/of etherverspreiding 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
61 (Slob) over spreiding verlies aan reclame-inkomsten voor 2006 
Verworpen. Voor: GroenLinks, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
62 (Slob) over het niet ten laste brengen van de extra dalingen van de Ster-inkomsten aan het 
mediabudget 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
63 (Van Dam en Halsema) over maatregelen in de mediabegroting 2007 in verband terugloop 
van reclame-inkomsten 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
65 (Van Dam en Örgü) over doorvoering van een vergaande deregulering in de Mediawet 
Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, LPF en 
Groep Nawijn 
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66 (Van Dam c.s.) over het schrijven van een Deltaplan en het behoud van waardevol 
materiaal 
Aangenomen. Tegen: CDA 
 
67→161 (Atsma) over handhaving van de drie publieke netten in afwachting van de 
voortgang van het proces van digitalisering 
Aangekomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
68 (Atsma c.s.) over onderzoek naar mogelijkheden van samenwerking tussen de Nederlandse 
en de Vlaamse omroep 
Aangenomen. Tegen: SP 
 
69 (Atsma c.s.) over plan van aanpak voor gedrukte media 
Aangenomen. Tegen: LPF 
 
70 (Atsma) over beoordeling van plannen om te komen tot een media-expertisecentrum 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
71 (Örgü c.s.) over lastenverzwaring in verband met ondertiteling televisieprogramma's van 
commerciële omroepen 
Aangenomen. Voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, 
ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn 
 
72 (Örgü c.s.) over een plan van aanpak voor het stimuleren van digitalisering 
Aangenomen. Tegen: SP 
 
73 (Örgü) over het tegen vergoeding toelaten van derden tot de archiefbeelden van de NOS 
Verworpen. Voor: VVD, Groep Wilders en Groep Nawijn 
 
74 (Örgü) over de onwenselijkheid van het inrichten van digitale themakanalen, exclusief 
voor de leden van de publieke omroepen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Groep Wilders, VVD en Groep Nawijn 
 
90 (Kraneveldt) over een heldere opdracht voor fondsen 
Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 
 
91 (Kraneveldt c.s.) over cultureel ondernemerschap als factor in de opdracht aan fondsen in 
de kunst- en cultuursector 
Aangenomen. Voor: PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF 
en Groep Nawijn 
 
92 (Kraneveldt en Leerdam) over één instituut voor de sector beeldende kunst 
Verworpen. Voor: PvdA, ChristenUnie en LPF 
 
93 (Leerdam c.s.) over een notitie over de stand van zaken in het cultuuronderwijs 
Aangenomen. Tegen: ChristenUnie 
 
94 (Leerdam c.s.)over een streefwaarde voor het internationaal cultuurbeleid 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, ChristenUnie 
en SGP 
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95 (Leerdam c.s.) over afronding van het project Kanjermonumenten 
Ingetrokken 
 
96 (Leerdam c.s.) over professionele begeleiding van amateur-kunstenaars 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA en Groep Nawijn 
 
97 (Brinkel c.s.) over jaarlijkse aanwijzing van een culturele hoofdstad van Nederland 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
98 (Brinkel c.s.) over een nationaal historisch museum voor democratie en rechtsstaat 
Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 
 
99 (Vergeer) over de onafhankelijke positie van de Raad voor Cultuur 
Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 
 
100 (Nijs c.s.) over een plan van aanpak voor vermindering van de regelgeving in de 
cultuursector 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
101 (Nijs c.s.) over onderzoek naar de wijze waarop in Engeland "arts councils" functioneren 
Aangenomen. Tegen: LPF 
 
102 (Dittrich c.s.) over onderbrengen van grote dans- en toneelinstellingen in de eerste 
categorie 
Ingetrokken 
 
103→149 (Dittrich c.s.) over opheffing van het Fonds voor de scheppende toonkunst 
Aangenomen. Tegen: SGP 
 
104 (Dittrich c.s.) over een plan van aanpak over koppelsubsidies ten behoeve van de 
culturele sector 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
105 (Van der Vlies) over restauratie en herbestemming van het voormalige radiostation 
Kootwijk 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en Groep Nawijn 
 
117 (Roefs c.s.) over een gratis openbaarvervoerregeling voor mbo-leerlingen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
118 (Roefs c.s.) over studiefinanciering voor deelnemers aan het hoger onderwijs onder de 18 
jaar 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
119 (Roefs en Slob) over uitvoering van voorstellen van de Commissie vernieuwing van het 
beroepsonderwijs 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 
 
120→150 (Eijsink c.s.) over het oplossen van wachtlijsten voor speciaal onderwijs 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en LPF 



9 / 10 

121 (Jan de Vries c.s.) over een lange termijnstrategie voor publieke en private investeringen 
in onderwijs en onderzoek 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en Groep Nawijn 
 
122 (Vergeer c.s.) over verplichte bijscholing voor docenten die een ander vak gaan geven 
dan waarvoor zij zijn opgeleid 
Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 
 
123 (Vergeer en Kraneveldt) over een definitie voor onderwijstijd waarin de aanwezigheid 
van een docent als voorwaarde wordt gesteld 
Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 
 
124 (Balemans c.s.) over een sluitende en volledige registratie van geweldsincidenten en 
bedreigingen rondom de school 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
125 (Visser) over extra middelen voor lectoren en kenniskringen 
Aangenomen. Tegen: PvdA 
 
126 (Jungbluth c.s.) over het stimuleren van inzet van studenten op scholen met veel 
achterstandsleerlingen 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
127 (Jungbluth en Vergeer) over regelmatige buitenstages voor leerlingen 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
128 (Lambrechts c.s.) over het informeren van ouders over het onder verscherpt toezicht 
stellen van de school van hun kind 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
129 (Lambrechts c.s.) over het beschikbaar komen van meer LD-functies in het voortgezet 
onderwijs 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
130 (Lambrechts en Roefs) over een flexibele overstap tussen bbl en bol 
Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 
 
131 (Lambrechts en Balemans) over de mogelijkheden voor een Europees United World 
College voor Nederland 
Ingetrokken 
 
132 (Lambrechts) over continuering van homo-emancipatieprojecten 
Afgevoerd van de agenda op 6 december 2005 
 
133 (Kraneveldt en Roefs) over het belang van godsdienst- en 
levensbeschouwelijk/humanistisch vormingsonderwijs 
Afgevoerd van de agenda op 1 december 2005 
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134 (Kraneveldt en Roefs) over het uitgaan van krimp bij een nieuwe reorganisatie van het 
ministerie van OCW 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, LPF en Groep 
Nawijn 
 
135 (Slob c.s.) over een lagere drempel in de nieuwe gewichtenregeling 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
136 (Van der Vlies c.s.) over inzicht in mogelijke taakverzwaring van scholen als gevolg van 
door regering of parlement voorgestelde taken 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
64→148 (Van Dam en Halsema) over voorstellen voor gratis distributie van de 
televisiesignalen van de publieke omroep 
Aangenomen. Tegen: CDA 
 
151 (Van Dam c.s.) over het niet dichten van het gat in de omroepfinanciën ten koste van 
programma's en programmering 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Christenunie en LPF 
 
152 (Bakker en Atsma) over toetsing van de aan bezuiniging gestelde voorwaarde dat die niet 
ten koste mag gaan van programma's 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, CDA, ChristenUnie, 
SGP en LPF 
 
153 (Atsma) over een programmeringsmodel voor de publieke omroep 
Verworpen. Voor: SP, CDA, ChristenUnie en SGP 
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