Voorzitter
die betrekking hebben op de heer J.M.B. Cremers te
Utrecht.
De commissie is eenparig tot de conclusie gekomen
dat hij terecht benoemd is verklaard tot lid van het
Europees Parlement.
De commissie stelt vast dat hij op grond van de
nationale bepalingen tot lid van het Europees Parlement
kan worden toegelaten.
De commissie stelt voor, dit te berichten aan de
voorzitter van het Europees Parlement en aan de heer
Cremers zelf.
Tot slot stelt de commissie voor, het volledige rapport
in de Handelingen op te nemen.
De voorzitter: Ik dank de commissie voor haar verslag
en stel voor, dienovereenkomstig te besluiten.
Daartoe wordt besloten.
(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze
editie.)1
Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Het woord is aan de heer Brinkman.
De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. Ik wil het verslag
van het algemeen overleg over het rapport van de CTIVD
aangaande de moord op Theo van Gogh graag op de
agenda zetten, wat mij betreft na het reces.
De voorzitter: Wij zullen het verslag toevoegen aan de
agenda voor na het reces.
Het woord is aan mevrouw Van Gent.
Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Voorzitter. Ik zou
graag een brief krijgen van de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, met het oog op een debat na
het meireces, over het bericht dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de castratie van biggen. Dat
heeft te maken met stank in de pan, om het zo te zeggen.
In het onderzoek daarnaar wordt geconstateerd dat geen
sprake is van stank. Dat is voor mij aanleiding, de
regering te vragen om opheldering en om haar
standpunt.
Mevrouw Thieme (PvdD): Voorzitter. Ik steun het verzoek
om een brief. Ik heb de Griffie er zojuist ook vragen over
gestuurd. Ik zou graag zien dat de antwoorden op die
vragen worden meegenomen in de brief.
De voorzitter: Het stenogram van dit gedeelte van de
vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet.
Het woord is wederom aan mevrouw Van Gent.
Mevrouw Van Gent (GroenLinks): Voorzitter. Ik zou ook
graag een brief krijgen van het kabinet over de berekeningen van de inkomenseffecten van de nieuwe toeslag
bijzondere ziektekosten, als het kabinet morgen in de
ministerraad besluit om de bestaande bijzondere aftrek
te vervangen door deze nieuwe toeslag. Als dat morgen
gebeurt, willen wij per omgaande daarover worden
geïnformeerd, zodat wij tot actie kunnen overgaan.
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De voorzitter: Het stenogram van dit gedeelte van de
vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet.
Het woord is aan mevrouw Leijten.
Mevrouw Leijten (SP): Voorzitter. Op 1 april heb ik
vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over fraude bij thuiszorginstellingen. Ik wil graag antwoord.
De voorzitter: Het stenogram van dit gedeelte van de
vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet.
Het woord is aan mevrouw Halsema.
Mevrouw Halsema (GroenLinks): Voorzitter. Vanmorgen
maakten de Verenigde Naties bekend, de humanitaire
hulp aan Gaza te moeten staken vanwege het brandstoftekort als gevolg van de blokkade door Israël. Gaza is
volledig afhankelijk van humanitaire hulp. De overwegend jonge bevolking lijdt al honger en het staken van
de humanitaire hulp kan desastreuze gevolgen hebben.
Graag zou ik een brief ontvangen van de ministers van
Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking
waarin zij aangeven wat voor actie de Nederlandse
regering gaat ondernemen naar aanleiding van dit
bericht. Graag ontvang ik deze brief voor aanvang van
het algemeen overleg van vanmiddag over de RAZEB,
dat wil zeggen vóór 16.00 uur.
De voorzitter: Het stenogram van dit gedeelte van de
vergadering wordt zo spoedig mogelijk doorgezonden
naar de minister van Buitenlandse Zaken en de minister
voor Ontwikkelingssamenwerking.
Ik wijs de Kamer erop dat wij nog stemmingen
hebben. Naar ik nu verwacht – ik zeg het luid in de hoop
dat iedereen die achter zijn bureau zit, ook meeluistert –
vinden deze stemmingen plaats rond 22.30 uur. Wij
hebben immers nog een spoeddebat dat begint om 21.30
uur. Dit spoeddebat zullen wij dan heel spoedig doen. Ik
hoop dat wij vervolgens vanavond om 22.30 uur kunnen
stemmen. Het is niet anders.
De vergadering wordt enkele minuten geschorst.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 24 april 2008 over het bewegingsonderwijs.
De voorzitter: Het kerstregime is van toepassing. Dit
betekent dat moet worden volstaan met het zonder
nadere versierselen oplezen van moties. U kunt alleen
vragen stellen aan de staatssecretaris als u haar
antwoord niet begrijpt. Gezien het hoge opleidingsniveau
van deze leden kan ik mij dit echter nauwelijks voorstellen.
©
De heer Jan Jacob van Dijk (CDA): Voorzitter. Wij
hebben zojuist een goed algemeen overleg gehad. Er is
één geschilpunt overgebleven, over het wel of niet
verplicht laten indalen van twee modules van de
leergang bewegingsonderwijs in de initiële opleiding van
de pabo. Daarom dien ik de volgende motie in.
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Motie

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Jan Jacob van Dijk en Van der Vlies. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 171 (31200-VIII).

Staatssecretaris Dijksma: Voorzitter. Ik denk dat ik uit
mijn hoofd wel op de moties kan reageren. Wij hebben
in het algemeen overleg zojuist vastgesteld dat op het
moment dat wij gaan doen wat de heer Jan Jacob van
Dijk en de heer Van der Vlies mij vragen, de verlichting
van de leergang in het komende jaar in ieder geval
verder weg is dan ooit. Dit zal namelijk betekenen dat wij
het curriculum van de pabo echt moeten aanpassen. Ik
zie geen mogelijkheden om dit te doen op de wijze die zij
voorstellen, ook omdat elk uur dat je verplicht besteedt
aan bijvoorbeeld bewegingsonderwijs onmiddellijk ten
koste zal gaan van wat wij de basisvaardigheden
noemen. U kent onze focus op rekenen en taal. Derhalve
moet ik het aannemen van deze motie ontraden.
Hetzelfde geldt voor de motie-Jasper van Dijk/Leijten,
waarin eigenlijk iets heel anders wordt gevraagd, een
precies tegenovergestelde beweging, namelijk om
helemaal geen verlichting aan te brengen in de leergang
bewegingsonderwijs. Wij hebben een evaluatie gehouden. Daaruit blijkt klip en klaar dat studenten de
opleiding weliswaar goed en plezierig vinden, maar wel
zodanig zwaar dat dit ook een probleem is om de
opleiding te volgen. Aangezien wij inderdaad, zoals de
heer Van der Vlies zei, er uiteindelijk ook voor moeten
zorgen dat er voldoende docenten zijn die de bevoegdheid bewegingsonderwijs houden, is het noodzakelijk om
iets te doen aan het verlichten van de leergang, maar
wel met behoud van kwaliteit. De veronderstelling dat de
reductie die nu voorligt ten koste gaat van de kwaliteit
van de leergang, is onjuist. Ook het aannemen van deze
motie moet ik ontraden.
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De beraadslaging wordt gesloten.

De heer Jasper van Dijk (SP): Voorzitter. Mijn fractie
heeft geen vertrouwen in de aanpak van de regering van
het bewegingsonderwijs. De leergang bewegingsonderwijs wordt te zeer uitgekleed door de voorgestelde
maatregelen. Daarom dien ik de volgende motie in.

De voorzitter: Vanavond worden de moties in stemming
gebracht.

Motie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 16 april 2008 over de leidraad
voor bewerkelijke zaken.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat kwalitatief goed bewegingsonderwijs in
het primair onderwijs voor de motorische ontwikkeling
van het kind van groot belang is;
overwegende dat momenteel de modules bewegingsonderwijs volledig buiten de initiële opleiding worden
gehouden;
constaterende dat de combinatie van beginnend docent
en het volgen van de leergang bewegingsonderwijs als
zeer zwaar wordt ervaren;
van mening dat alle docenten in het primair onderwijs
minimaal twee modules van de leergang bewegingsonderwijs moeten hebben gevolgd;
verzoekt de regering, de eerste twee modules van de
leergang bewegingsonderwijs als verplicht onderdeel te
laten indalen in de initiële pabo-opleiding,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

De vergadering wordt van 13.05 uur tot 13.15 uur
geschorst.

verzoekt de regering, de voorgenomen reductie van de
leergang bewegingsonderwijs geen doorgang te laten
vinden,

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van harte
welkom. Wij hebben thans een debat naar aanleiding van
een algemeen overleg met de bijzondere naam ’’Leidraad
bewerkelijke zaken’’. Dat is toch wel heel bijzonder.
Volgens mij hebben wij hier veel bewerkelijke zaken,
maar in dit geval ook een leidraad daarvoor.
Helaas is het kerstregime aan de orde. Dat betekent
dat alleen moties kunnen worden ingediend. Alleen als
de Kamer het antwoord van de staatssecretaris niet
begrijpt, hetgeen ik mij niet kan voorstellen, kan een
nadere vraag gesteld worden.

en gaat over tot de orde van de dag.
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De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Jasper van Dijk en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de
indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 172 (31200-VIII).

De heer De Wit (SP): Voorzitter. Ik begrijp dat u behoefte
hebt aan een uitvoerige uiteenzetting van de leidraad en
waar het precies om gaat, maar gelet op uw andere
dringende verzoek volsta ik met het indienen van mijn
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overwegende dat de regering de omvang van de
leergang bewegingsonderwijs met 25% wil reduceren;
van mening dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de
leergang bewegingsonderwijs;
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