
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 20 februari 2004 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Onderwijs 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29019  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en 

de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband met beëindiging 
van de bekostiging van het onderwijs in allochtone levende talen  

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 19 februari 2004 
aangenomen. SP, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I Invoeging onderdelen H1 - H3 
Artikel I onderdelen I, K en L 
Artikel II invoeging onderdelen  I1 - I3 
Artikel II onderdelen J, L en M 
Artikelen VI en VII 
6 (Hamer) 
Met dit amendement wordt beoogd scholen meer mogelijkheden tot taalondersteuning te 
geven. Deze taalondersteuning is eropgericht dat de Nederlandse taal beter wordt beheerst. 
Om het Nederlands beter te begrijpen en beheersen kan onderwijs in de moedertaal nodig 
zijn. De invulling van deze activiteiten wordt aan de scholen overgelaten. De  
taalondersteuning richt zich niet alleen opallochtone kinderen, ook autochtone kinderen 
kunnen moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast zijn er ook kinderen 
die een sterk dialect spreken en met een taalachterstand op school beginnen. Vanwege de 
samenhang met het beleid voor onderwijsachterstanden sluit dit amendement aan bij de 
daarvoor thans geldende regelingen. Met dit amendement wordt ook aangesloten bij de EEG 
richtlijn 77/486/EEG. Tevens sluit dit amendement aan bij het Kaderverdrag inzake 
bescherming minderheden.  
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA en Groep-Lazrak 
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MOTIES 
 
9 (Vergeer) over het inzetten van een bedrag ter grootte van OALT-middelen voor 
onderwijsachterstanden. 
Ingetrokken 
 
8  (Hamer) met het verzoek om taalonderwijs voor het Nederlands voor allochtone en 
autochtone leerlingen te handhaven 
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep-Lazrak  
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