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D e Ka m er,

g e h o ord d e b eraa dsla gin g,

co nstatere n d e, d at o p v eel roc’s o n d uid elijkh eid b estaat o v er d e b este din g
v a n h et b u d g et;

v erzo ekt d e re g erin g v ast te le g g e n d at m ini m aal 70% v a n h et o n d er w ijs-
b u d g et v o or m b o-o pleidin g e n b este m d is v o or d e 850 u ur b e g eleid e
o n d er w ijstijd d o or ee n v akb e v o e g d e d oce nt e n to e te zie n o p d e n ale vin g
hierv a n,

e n g aat o v er tot d e ord e v a n d e d a g.

Jasp er v a n Dijk
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Nr. 50 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK
Voorgesteld 10 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het aandeel van vakbevoegde docenten op roc’s
afneemt en dat uit cijfers blijkt dat nog maar 60,2% van het personeel in
het mbo bestaat uit docenten;

verzoekt de regering vast te leggen dat minimaal 70% van het personeel
op roc’s bestaat uit vakbevoegde docenten en toe te zien op de naleving
hiervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk
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Nr. 54 MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK
Voorgesteld 10 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat vele
mbo-opleidingen de afgelopen jaren in gebreke zijn gebleven in het
aanbieden van goed onderwijs middels een verplicht aantal lesuren;

overwegende, dat veel leerlingen hierdoor buiten hun eigen schuld om
een achterstand hebben opgelopen;

van mening, dat Nederland zich deze onderwijsachterstanden niet kan
permitteren, als het tot de top-5 van kenniseconomieën wil gaan behoren;

verzoekt de regering een regeling te treffen waardoor mbo-leerlingen die
slecht en/of te weinig onderwijs hebben genoten een beroep kunnen doen
op de school om zo snel mogelijk te worden bijgespijkerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dezentjé Hamming-Bluemink
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A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = Vervallen AANG = Aangehouden
 
Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. 
 

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 
 
 
STEMMINGSUITSLAGEN 

 
 
 
Dit bestand bevat de stemmingsuitslagen van de stemmingen in de Tweede Kamer. Onder elke 
pagina is een legenda opgenomen met een verklaring van de gebruikte afkortingen. Bij 
amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. 
Indien de stemmen staken komt dit tot uiting door het opnemen van de in dat geval geconstateerde 
stemverhouding. 

 
dinsdag 16 maart 2010 
 
Stemmingen  3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wadden  
29 684, nr. 79 -de motie-Van Gent over beschermen van het waddengebied tegen negatieve 

invloeden van de zeescheepvaart 
A 

29 684, nr. 80  -de motie-Van Gent/Ouwehand over intrekken van de subsidie voor de 
reststoffenenergiecentrale in Harlingen 

AANG 

29 684, nr. 81 -de motie-Jacobi c.s. over standaarden voor het zekeren van containers A 
29 684, nr. 82 -de motie-Jacobi/Atsma over het menselijk visueel toezicht op de Brandaris A 
29 684, nr. 83 -de motie-Polderman over containers met risicolading voor ecosystemen A 
   
Stemmingen  4. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over nieuwe fouten 

in een klimaatrapport 
 

31 793, nr. 35 -de motie-De Mos over inleveren van de Nobelprijs voor de Vrede door het 
IPCC  

V 

31 793, nr. 36 -de motie-De Mos over stoppen van alle klimaatgerelateerde uitgaven V 
   
Stemming 5. Stemming over: motie ingediend bij het VAO “ZZP’ers met een valse 

start” 
 

31 311, nr. 47 -de motie-Ulenbelt c.s. over ambtshalve opnieuw beoordelen van dossiers van 
zelfstandigen  

A 

   
Stemmingen  6. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over toename van 

het aantal moorden en doodslagen door huiselijk geweld 
 

28 345, nr. 95 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Arib c.s. over instellen van een onderzoeksteam uit 
verschillende disciplines 

V 

28 345, nr. 96 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Arib c.s. over registratie van het aantal personen dat 
jaarlijks overlijdt als gevolg van huiselijk of eergerelateerd geweld 

A 

28 345, nr. 97 -de motie-Azough/Arib over onderzoek naar elektronisch toezicht bij de 
naleving van gebiedsverboden 

V 

28 345, nr. 98 -de motie-Azough over een praktisch stappenplan voor hulpverleners A 
28 345, nr. 99 -de motie-De Roon over overtreding van een gebiedsverbod strafbaar stellen 

als misdrijf 
V 

28 345, nr. 100 -de motie-Teeven over het gebruik van een enkelband met GPS-registratie A 
28 345, nr. 101 -de motie-Teeven over oplegging van de maatregel van inbewaringstelling in A 



A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = Vervallen AANG = Aangehouden
 
Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. 
 

een psychiatrisch ziekenhuis 
   
Stemming  7. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Hoger onderwijs en 

toekomst studiefinanciering 
 

31 288, nr. 87 -de motie-Van der Ham over onderzoek naar recente binnen- en buitenlandse 
ervaringen met studiefinanciering  

V 

   
Stemmingen  8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inspectieoverzichten van 

zeer zwakke mbo-opleidingen 
 

31 524, nr. 49 -de motie-Jasper van Dijk over de inzet van minimaal 70% van het budget 
voor de 850 uur begeleide onderwijstijd  

V 

31 524, nr. 50 -de motie-Jasper van Dijk over minimaal 70% bevoegde vakdocenten op roc's V 
31 524, nr. 51 
(gewijzigd) 

-de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over een strikte handhaving van de 
regels inzake sponsoring door roc's 

A 

31 524, nr. 53 -de motie-Depla c.s. over een oproep aan de MBO Raad om ervoor te zorgen 
dat roc's hun verantwoordelijkheid waarmaken 

A 

31 524, nr. 54 -de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over bijspijkeren van mbo-leerlingen 
die slecht onderwijs hebben genoten 

V 

31 524, nr. 55 -de motie-Biskop/Depla over niet uitsluiten van jongeren zonder vmbo-
diploma 

A 

31 524, nr. 56 
(gewijzigd, was nr. 
52) 

-de gewijzigde motie-Van Gent c.s. over de inzet van het budget bij zwakke 
en zeer zwakke opleidingen 

A 

   
Stemmingen  9. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de cijfers van 

de regering over het aantal agenten 
 

29 628, nr. 194  -de motie-Van Raak c.s. over afzien van voorgenomen bezuinigingen op de 
politie  

V 

29 628, nr. 195  -de motie-Brinkman over een zesmaandelijkse rapportage  I 
   
Stemming 10. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over bedreiging van 

ziekenhuispersoneel door Marokkanen in een ziekenhuis in Harderwijk 
 

28 684, nr. 270  -de motie-Laaper over aanpassing van de wetgeving inzake belediging van 
medewerkers met een publieke taak  

AANG 

   
Stemmingen  11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bevolkingsdaling/krimp  
31 757, nr. 15 -de motie-Van der Burg over middelen voor probleemwijken via de 

beproefde matchingsystematiek  
V 

31 757, nr. 16 -de motie-Van der Burg over teruggave van gelden aan woningcorporaties in 
de krimpregio's 

V 

31 757, nr. 17 -de motie-Van der Burg over pilots in krimpregio's A 
31 757, nr. 18 -de motie-Van Leeuwen over afschaffing van de wijkenheffing in de huidige 

vorm 
V 

   
Stemming  12. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de massale inzet 

van stakingsbrekers door de NS en ontzeggen van toegang van 
vakbondsbestuurders door de Schiphol Group  

 


