29ste vergadering

Dinsdag 23 mei 2006
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:
Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman-Beukema toe Water, Biermans, Van den
Broek-Laman Trip, Van Dalen-Schiphorst, Dees, Doek,
Doesburg, Dölle, Dupuis, Eigeman, Engels, Essers,
Franken, Van Gennip, De Graaf, Hamel, Hessing, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve, Holdijk, Jurgens,
Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije, Ketting, Klink,
Kox, Van der Lans, Van Leeuwen, Linthorst, Luijten,
Maas-de Brouwer, Meindertsma, Middel, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor, Platvoet, Pormes,
Putters, Van Raak, Rabbinge, Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-Roukema, Swenker,
Sylvester, Tan, Terpstra, Van Thijn, Thissen, TimmermanBuck, Vedder-Wubben, Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen, Woldring en De Wolff,
en mevrouw Van der Hoeven, minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.

aangeboden JBZ-besluiten tijdens deze vergadering in de
zaal ter inzage gelegd worden, conform het voorstel van
de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad. De details
omtrent deze besluiten en de adviezen van de bijzondere
commissie voor de JBZ-Raad worden als bijlage bij deze
Handelingen opgenomen. Als aan het einde van de
vergadering geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan
dat de Kamer heeft besloten conform dit advies.
(De bijlage is opgenomen aan het eind van deze editie.)1
De voorzitter: Aangezien voor het sluiten van
uitvoeringsverdragen, de verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn voorgelegd, voorgenomen
rechtshandelingen en de algemene maatregelen van
bestuur die zijn voorgehangen en gedrukt onder de nrs.
23908 (R1519), nr. 72, 30468, nr. 1, 30496, nr. 1, 30497
(R1807), nr. 1, 30499, nr. 1, 30502, nr. 1, 30508 (R1808),
nr. 1, 30524, nr. 1, 30527 (R1809), nr. 1, de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van dit voornemen, deze
verdragen en algemene maatregelen van bestuur geen
behoefte bestaat.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat voorgenomen beslissingen omtrent enkele ter instemming

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling van regels met
betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten
en de instelling (Wet op de bijzondere opsporingsdiensten) (30182);
- het wetsvoorstel Goedkeuring van het op
12 juli 2005 te Cardiff totstandgekomen Verdrag
tussen de Regeringen van het Koninkrijk der
Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de
Franse Republiek, en het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie (Trb. 2005, 266) (30340);
- het wetsvoorstel Samenvoeging van de
gemeenten Binnenmaas en ’s-Gravendeel (30355);
- het wetsvoorstel Samenvoeging van de
gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar
(30356);
- het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten
in verband met enkele aanpassingen met betrekking tot persoonsgebonden nummers in het
onderwijs (30404);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Les- en
cursusgeldwet in verband met invoering cursus-
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:
Van Middelkoop, wegens verblijf buitenslands in verband
met verplichtingen voor de COSAC;
Van Driel en Pruiksma, wegens bezigheden elders;
Leijnse, wegens ziekte.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst
die in de zaal 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.
(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)

Diverse wetsvoorstellen
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Voorzitter
geld voor de opleiding Nederlands als tweede taal
(30440).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Dat laatste is waar het de Kamer om gaat. Graag horen
wij van de minister hoe zij tegen deze opvatting aankijkt
en of zij bereid is aan onze wens tegemoet te komen. Wij
wachten de reactie van de minster met belangstelling af.
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Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs inzake vervanging van de
basisvorming door een nieuwe regeling voor de
onderbouw (regeling onderbouw VO) (30323).
De beraadslaging wordt geopend.
©

De heer Klink (CDA): Voorzitter. Tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel inzake de aanpassing profielen
tweede fase vwo en havo op 25 april jongstleden is van
de kant van de CDA-fractie gevraagd om de inspectie te
verzoeken, een thematisch onderzoek te doen naar de
manier waarop scholen omgaan met de lesuren c.q. de
lestijden. Welke patronen tekenen zich daarbij af? Hoe
gaat men om met begeleidingsuren, contacturen en
lesuren? Hoe intensief en inhoudelijk is het contact
tussen leerkrachten en leerlingen?
Wij stelden toen al dat het de CDA-fractie er daarbij
niet om te doen was om de inspectie of de overheid
weer in staat te stellen om zich met het onderwijsproces
te bemoeien, maar wel om inzicht te krijgen in de
ontwikkelingen binnen het onderwijs en de patronen die
zich daarbij aftekenen. De minister zegde ons dit toe. Bij
de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van dit
wetsvoorstel is van onze zijde gevraagd bij dat thematische onderzoek ook de onderbouw van het voortgezet
onderwijs te betrekken. In de memorie van toelichting
geeft de minister er echter geen blijk van deze toezegging te onderkennen en daar nader invulling aan te
willen geven; ik doel op de toezegging tijdens het vorige
debat. Wij gaan er als CDA-fractie van uit dat de minister
de toezegging wil bevestigen en vragen haar opnieuw of
zij de onderbouw daarbij wil betrekken.
Verder herhalen wij hier in meer algemene zin ons
pleidooi om ouders intensief bij het onderwijs te
betrekken, zeker nu de beleidsvrijheid en daarmee de
verantwoordelijkheid van scholen toeneemt. Wij vinden
het daarom een goede zaak dat scholen met dit
wetsvoorstel worden verplicht om ouders ervan op de
hoogte te stellen of er vakoverschrijdend wordt
lesgegeven en hoe de inzet van leerkrachten er dan
uitziet. In meer algemene zin herhalen wij wel ons
pleidooi voor het stimuleren van een proactieve houding
van scholen, in die zin dat zij een en ander niet wat
bloedeloos, vaak kort door de bocht en niet zelden wat
technisch verantwoorden in een schoolgids, maar ouders
actief inlichten over hun pedagogische benadering en
wellicht ook over inspectierapporten en de inhoud
daarvan.

Mevrouw Linthorst (PvdA): Voorzitter. In het wetsvoorstel dat wij vandaag behandelen, zit een aantal zaken
waarover wij ons enige zorgen maken maar waarop wij
niet uitvoerig zullen ingaan. Ik wil ze echter wel even
noemen. Zo mogen leerkrachten ook les gaan geven in
vakken die niet tot hun competentie behoren. Zij krijgen
twee jaar de tijd om daarin een competentie te verwerven. Mijn fractie heeft in het licht daarvan vooral zorgen
over het imago van het vak. Ik spreek regelmatig
jongeren die zeer geschikt zijn om leraar te worden,
maar dat absoluut niet zullen doen omdat het in hun
ogen een vak is voor losers. Als je in de kwalificaties niet
benadrukt dat je iets moet kunnen en kennen om leraar
te worden en dat dit enig aanzien verschaft, zal het tekort
aan leraren nog veel groter worden dan wij nu al
verwachten. Dit punt is echter al uitvoerig in de Tweede
Kamer behandeld, dus het heeft weinig zin om dat hier
nog eens dunnetjes over te doen.
Er is één punt dat ik namens de voltallige commissie
mag inbrengen, wat ik met veel plezier zal doen. Een van
de weinige voordelen van aan het einde van het seizoen
vaak nog een groot aantal wetsvoorstellen erdoor te
moeten jagen, is dat bij de behandeling van het ene
wetsvoorstel het vorige nog scherp op het netvlies staat.
Een aantal weken geleden hebben wij het wetsvoorstel
inzake de profielen in de tweede fase behandeld. De
Kamer heeft toen vragen gesteld over de noodzaak om
wiskunde op te nemen in het C&M-profiel voor het havo,
met name omdat dit profiel vaak gekozen wordt door
aankomende pabo-studenten. Wij hebben ons laten
overtuigen door het argument van de minister dat het
verplicht stellen van wiskunde het probleem van de
rekenvaardigheid niet oplost en dat dit beter kan worden
geregeld in de onderbouw. In dat licht hadden wij
verwacht dat rekenvaardigheid als kern- of tussendoel
zou worden opgenomen in de onderbouw van het havo,
maar dat is niet het geval. Er zijn helemaal geen kern- of
tussendoelen opgenomen voor het derde leerjaar havo.
Zeker gezien de discussie van enkele weken geleden zou
dat wel moeten gebeuren.
Tijdens de schriftelijke voorbereiding heeft de minister
toegezegd dat, ’’ondanks het feit dat voor het derde
leerjaar niet de kerndoelen gelden, er voor wiskunde wel
een (uitgewerkt) voorbeeld zal zijn als richtsnoer voor
scholen en methodemakers’’. Wij waarderen deze
toezegging, maar een uitgewerkt voorbeeld als richtsnoer
voor scholen en methodemakers is natuurlijk iets anders
dan een concrete doelstelling waar scholen zich aan
moeten houden en waar de inspectie op kan controleren.

De heer Van Raak (SP): Voorzitter. Mevrouw Linthorst
heeft mede namens mijn fractie al de zorgen uitgesproken die in deze Kamer leven over het rekenonderwijs.
Toch wil ik in aanvulling hierop nog heel even het woord
nemen, omdat mijn fractie vragen heeft over de wijze
waarop deze wet is aangeboden. Zij behelst eigenlijk niet
een maar twee wetsvoorstellen. Het eerste voorstel is dat
de basisvorming wordt afgeschaft en het aantal
kerndoelen wordt teruggebracht; daarmee zijn wij het
volledig eens. Tevens wordt echter vastgelegd dat
docenten les mogen geven in vakken waarin zij eigenlijk
niet bevoegd zijn; ook mevrouw Linthorst sprak daarover
al haar zorgen uit. Dit is helaas al praktijk, maar de
minister wil dit nu wettelijk vastleggen. Het lesgeven in
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Onderbouw voortgezet onderwijs
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