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1. 32742 
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in 
verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of 
tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs  

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.   

 

2. T01395 

Toezenden brief ter verduidelijking en concept-AMvB aan de Kamer (32176) 

Brief van de minister van OCW d.d. 2 december 2011 met de concept-AMvB (wordt 

gepubliceerd als 32176, E) 

 

De commissie besluit in reactie op de brief van de minister leden de gelegenheid te bieden 

om schriftelijk nog enkele nadere vragen te stellen aan de regering. Leden kunnen 

desgewenst tot uiterlijk 13 december 2011 inbreng leveren voor deze brief.    

 

3. 321931 

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de 

invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs 

bij het toezichtproces 

 

De commissie besluit eindverslag uit te brengen en stelt voor het wetsvoorstel plenair te 

behandelen op 17 januari 2012, tenzij uit een nadere onderbouwing van de spoedeisendheid 

van het ministerie mocht blijken dat er een noodzaak is het wetsvoorstel al op 19 of 20 

december 2011 plenair te behandelen.  

 

4. Mededelingen en rondvraag  

De Voorzitter van de commissie deelt mee dat in het College van Senioren besloten is dat het 

beleidsdebat over cultuur in het eerste halfjaar 2012 doorgang kan vinden. Wel heeft het 

College de commissie gevraagd daarbij - voor zover van toepassing - rekening te houden 

                                               
1 Wetsvoorstel is spoedeisend volgens de regering.  
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met mogelijke samenhang met eventueel aanhangige relevante wetsvoorstellen. De 

commissie besluit op 17 januari 2012 het beleidsdebat opnieuw in de commissie te 

agenderen teneinde te komen tot een nadere invulling en afbakening van de 

deelonderwerpen.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


