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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 16 maart 2010 

 ons kenmerk 40809/WB/ 
 

 

 

1. 31989 Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet 

op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het 

onderwijsachterstandenbeleid 

De fracties van CDA (Goyert), VVD (Dupuis), PvdA (Linthorst), SP (Meulenbelt), 

ChristenUnie (mede namens de SGP-fractie ) (De Boer) en OSF (mede namens de 

fractie van D66) (Ten Hoeve) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. 

 

2. 32040 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een 

fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs) 

De fracties van het CDA (Flierman), VVD (Dupuis), PvdA (Linthorst), SP (Ten Horn), 

ChristenUnie (mede namens de SGP-fractie ) (De Boer) en D66 (Schouw) leveren 

inbreng voor het voorlopig verslag. 
 

3. Toezegging T01076 

De commissie neemt de brief van de minister van OCW van 18 februari 2010 over 

toezegging T01076 (31804, J) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als 

afgedaan. 

 

4. Halfjaarlijks rappel toezeggingen 

De commissie neemt de brief van de minister van OCW van 19 februari 2010 naar 

aanleiding van het halfjaarlijkse rappel van openstaande toezeggingen (32123 VIII, D) 

voor kennisgeving aan. Toezegging T0953 is daarmee afgedaan. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie verzoekt de staf: 

a. de stand van zaken van de uitvoering van de motie -Linthorst (30652, G)  en 

toezegging T00562 over het thuisonderwijs na te gaan, waarover de Kamer laatstelijk 
bij brief van 19 mei 2009 (31700 VIII, F) geïnformeerd is. 

 

 

 



 datum 16 maart 2010 

 ons kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

b. om nadere informatie over het voorstel voor een besluit van het Europees   

Parlement en de Raad tot instelling van een actie van de Europese Unie voor het 

Europees erfgoedlabel COM(2010)76/F. Op basis van die informatie zal besloten worden 

of agendering in de volgende commissievergadering gewenst is. 

 

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


