
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 
 dinsdag 1 december 2009    
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 1 december 2009 

 kenmerk 40465/WB/ 

 

1. 31828 1 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, 

de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de 

Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor 

minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het 

kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht  

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling plaats te laten 

vinden op 19 januari 2010. 

 

2. E0900812 

Groenboek: de leermobiliteit van jongeren bevorderen (COM(2009) 329) 

Conceptreactie op het Groenboek, d.d. 6 november 2009 

De commissie stemt in met de conceptbrief en stelt het lid Leunissen (CDA) in de 

gelegenheid tot uiterlijk vrijdag 4 december 2009 12:00 uur nog te reageren op de 

voorgestelde conceptbrief. Daarna zal de brief worden verzonden.   

 

3. Mededelingen en rondvraag 

a. Door het ministerie van OCW is voorgesteld de plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel 31821 (versterking besturing) uit te stellen tot na het kerstreces. De 

commissie blijft bij haar voorstel de plenaire behandeling plaats te laten vinden op 21/22 

december 2009. Zij kan zich echter ook vinden in een plenaire behandeling op 26 januari 

2010 indien het College van Senioren daartoe mocht besluiten. De commissie hecht er aan 

dat op dit punt op korte termijn duidelijkheid bestaat. 

b. De commissie spreekt haar verbazing uit over de voorstellen door het ministerie 

van OCW om wetsvoorstellen die op de lijst-Balkenende staan (31821, 31828) toch na het 

kerstreces te behandelen. De commissie stelt voor via het College van Senioren de 

zorgvuldigheid waarmee de lijst wordt opgesteld en de borging van tijdige afhandeling 

door de ministeries Kamerbreed aan de orde te stellen. 

 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid, 

Warmolt de Boer  

 

                                               
1  Lijst Balkenende (B) 
2  Zie dossier E090081 op www.europapoort.nl  


