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Stemmingen moties Doorstroom van 
het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van een 
aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op 
het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar 
het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrich- 
ting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan 
leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs, 

te weten: 

- de motie-Kwint/Westerveld over het tijdig afgeven van 
toelaatbaarheidsverklaringen (35671, nr. 16); 

- de motie-Kwint c.s. over schooladvisering een vast 
onderdeel laten zijn van de pabo-opleiding (35671, nr. 17); 

- de motie-Segers c.s. over handreikingen om de betrok- 
kenheid van minder mondige ouders te versterken (35671, 
nr. 18); 

- de motie-Peters/Paul over terugkoppeling van middelbare 
scholen aan basisscholen over de schooladviezen (35671, 
nr. 19); 

- de motie-Peters over de consequenties van de concentra- 
tie van taken bij het CvTE (35671, nr. 20); 

- de motie-De Hoop over de mogelijke inzet van private 
partijen bij eind- en doorstroomtoetsen uit de wet slopen 
(35671, nr. 21); 

- de motie-Van Meenen c.s. over één centraal aanmeldmo- 
ment zo laat mogelijk in het schooljaar van groep 8 (35671, 
nr. 23). 

(Zie vergadering van 8 september 2021.) 

De voorzitter: 
Aangezien de motie-De Hoop (35671, nr. 21) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Kwint/Westerveld (35671, nr. 
16). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (35671, nr. 17). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Segers c.s. (35671, nr. 18). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is 
aangenomen. 

In stemming komt de motie-Peters/Paul (35671, nr. 19). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd en de fractie van BIJ1 ertegen, zodat 
zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Peters (35671, nr. 20). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de fractie van JA21 erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (35671, nr. 
23). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de SGP, BBB, de PVV en Groep Van Haga 
voor deze motie hebben gestemd en de leden van de ove- 
rige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Dan gaan we naar de heer Van Meenen van D66. 

De heer Van Meenen (D66): 

Voorzitter. Dit is heel bijzonder, want de wet haalt het aan- 
meldmoment naar voren en mijn motie duwt het naar 
achteren. Dus ik verwacht een brief van de minister over 
hoe hij deze twee zaken met elkaar gaat verenigen. 

De voorzitter: 
Dank u wel. We zullen het stenogram van dit onderdeel van 
de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 
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