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De heer Jan Jacob van Dijk (CDA): 
…Jan de Vries diende een motie in bij de begrotingsbehandeling in december 2006 in over 
het humanistisch en godsdienstonderwijs op openbare scholen. Daarin werd gevraagd om 
vóór de Voorjaarsnota een voorstel in te dienen over rijksbekostiging. Wij hebben dit voorstel 
nog niet gezien, terwijl de Voorjaarsnota volgende week behandeld wordt. Wij herhalen de 
boodschap over de rijksbekostiging en wij ontvangen hiervoor de komende dagen graag 
concrete voorstellen. Als die ons niet aanstaan, zullen wij daarover een goede discussie 
voeren bij de begroting of zelfs eerder. 
..  
Staatssecretaris Dijksma: 
… De heer Van Dijk heeft ook gevraagd naar de motie van de heer Jan de Vries over het 
humanistisch onderwijs en het godsdienstonderwijs. Ik ben daarover in gesprek met de 
organisaties die dit hebben aangekaart. Zij hebben een forse vraag neergelegd. Ik heb hun 
een voorstel gedaan en ik wacht op hun reactie. De prioriteiten die zijn gesteld en het 
klemmend beroep dat de Kamer heeft gedaan ten aanzien van de kwaliteit van het 
basisonderwijs op het punt van taal en rekenen, de aanpak van taalachterstanden en het in 
positie brengen van docenten in algemene zin en schoolleiders in het bijzonder moet ik 
meenemen in de afweging op welke wijze ik de aangenomen motie uitvoer. Over het 
uitvoeren van een aangenomen motie bestaat naar mijn mening geen verschil van mening. 
Het gaat echter wel om maatvoering. Ik moet die afweging maken, maar de Kamer ook. 
… 
De heer Jan Jacob van Dijk (CDA): 
…Staatssecretaris Dijksma maakte een opmerking in relatie tot het godsdienstonderwijs en 
humanistisch vormend onderwijs op openbare scholen. Ik weet natuurlijk dat de Kamer 
uiteindelijk een keuze moet maken. Er moet echter wel serieus worden omgegaan met 
voorstellen die op tafel worden gelegd, ook vanuit de sector zelf. Er moet daar een serieuze 
reactie op komen, ook financieel gezien, van de zijde van het ministerie. Ik ontvang signalen 
dat daar op dit moment weinig serieus mee wordt omgegaan. Om die reden stel ik het punt 
aan de orde. De voorjaarsnota wordt volgende week behandeld en ik ga er dus van uit dat 
de Kamer in de komende dagen een brief ontvangt. Als die niet wordt gestuurd, zal ik bij de 
behandeling van de begroting voor 2008 ongetwijfeld op dit punt terugkomen. De motie die 
indertijd is ingediend, werd breed ondersteund in de Kamer. Bijna alle partijen steunden deze 
motie. Laat de staatssecretaris daar rekening mee houden. 
… 
Staatssecretaris Dijksma: 
…De heer Jan Jacob van Dijk heeft aandacht gevraagd voor de manier waarop wij de 
discussie voeren met de organisaties over het godsdienstonderwijs en het humanistisch 
vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs. Ik neem deze discussie zeer serieus. Ik heb 
zelf met deze organisaties gesproken. Wij hadden volgens mij een buitengewoon plezierig 
gesprek. Dit neemt niet weg dat ik het niet eens ben met de organisaties. Dat is echter iets 
anders dan het niet serieus nemen van een probleem; dat wil ik hier graag opgemerkt 
hebben. Ik zeg nogmaals dat de Kamer een voorstel krijgt over de manier waarop wij willen 
omgaan met de uitvoering van de motie. Ik heb zojuist bij de beantwoording van vragen van 
mevrouw Kraneveldt mijns inziens duidelijk gemaakt waar ik mijn prioriteit bij de 
voorjaarsnota heb moeten leggen. Wij hadden weliswaar geraamd dat er in de vorige 
kabinetsperiode veel extra zorgleerlingen zouden zijn, maar de middelen waren daarbij niet 
geleverd. Mijn "actie" naar de minister van Financiën was er daarom vooral op gericht, ervoor 
te zorgen dat er in de komende periode voldoende middelen zouden zijn voor het speciaal 
onderwijs. Daardoor is het onderwerp dat de heer Jan Jacob van Dijk nu ter sprake brengt, 
niet door mij bij de voorjaarsnota aan de orde gesteld. Dit is dus niet geregeld. Ik kan nu een 
mooi verhaal houden over de voorjaarsnota, maar ik wil geen zand in ogen strooien. Dit 
neemt echter niet weg dat wij de Kamer een voorstel zullen doen over de manier waarop wij 
de motie willen uitvoeren. De middelen die daarbij horen, zal ik in mijn eigen begroting 



zoeken. Ik hecht er verder aan om eerst met de organisaties zelf overeenstemming te 
bereiken, voordat ik de Kamer hierover een brief stuur. Dat heb ik de organisaties beloofd. 


