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Kenmerk 38608

1.
31310* Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter

modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels
over de voorzieningenplanning bij scholen
De fracties van de VVD (Dupuis) en de PvdA (Linthorst) leveren inbreng voor het
voorlopig verslag.
2.
31325* Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de

scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen
in het voortgezet onderwijs
De fracties van het CDA (Essers), de VVD (Dupuis), de PvdA (Linthorst), de SP (Ten
Horn) en de ChristenUnie (De Boer; mede namens de SGP) leveren inbreng voor het
voorlopig verslag. Onder voorbehoud van afronding van de schriftelijke behandeling vindt
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel plaats op 27 mei 2008.
3.
30599

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
colleges van bestuur en raden van toezicht

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 20 mei
2008. De commissiestaf gaat na in welke fase het wetsvoorstel 31 266 medezeggenschap
educatie en beroepsonderwijs zich bevindt.**

*

Vermeld op “Lijst Balkenende”

** Over wetsvoorstel 31 266 is op 13 maart 2008 verslag uitgebracht door de commissie OCW van de
Tweede Kamer. Het ministerie is nog bezig met het opstellen van de Nota naar aanleiding van het
verslag
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4.
30853

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 20 mei
2008.
5.

De conceptbrief aan de staatssecretaris van OCW inzake de uitvoering van de motieLinthorst c.s. (EK 30652, G) zal ongewijzigd naar de staatssecretaris worden verstuurd.

De griffier a.i. van de commissie,
Peter van Oort

