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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 14 september 2010 

 ons kenmerk 41230/WB/ 

 

 

1. 32040 

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in 

het onderwijs (fusietoets in het onderwijs 

 De leden Flierman (CDA) en De Boer (ChristenUnie, mede namens SGP) leveren inbreng 

 voor het nader voorlopig verslag.  

 

2. Toezegging T00952 - Monumentencommissies in Nederland (31345, N)  

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van OCW van 7 juli 2010 (31345, N), 

voor kennisgeving aan en beschouwt hiermee de toezegging als afgedaan.  

 

3. Thuisonderwijs 

De commissie besluit de brief van de minister van OCW van 12 juli 2010 (32123 VIII, 144) 

mogelijk te betrekken bij eventuele vervolgacties van een nieuw kabinet. 

 

4. Reactie op motie Dupuis c.s. inzake burgerinitiatieven kinderdagverblijven  

De commissie besluit in reactie op de brief van de minister van OCW van 31 augustus 2010 

(31989, I) een brief te sturen aan de minister met het verzoek de commissie vóór het 

zomerreces van 2011 te berichten over de gevolgen van de kwaliteitseisen - geformuleerd 

in de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) - op burgerinitiatieven op 

het gebied van kinderdagverblijven.  

 

5. Halfjaarlijks rappel openstaande toezeggingen 

De commissie beschouwt de toezeggingen T00952, T01145, T01146, T01147, T01148 en 

T01149 als 'afgedaan'. De overige toezeggingen blijven geregistreerd als 'openstaand'. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. Ten aanzien van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 etc. 

(Kamerstukken 1/2, 32463, 1), de subsidieregeling tweede graden hbo en wo (32471,1) 

en het besluit van 1 juli 2010 houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten van de 

Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verruiming van uitbestedings- en 

doorstroommogelijkheden (Stb. 283), besluit de commissie deze voorgehangen besluiten 

voor kennisgeving aan te nemen. 
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b. De commissie besluit tevens de evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs1, 

alsmede de brief van de staatssecretaris van OCW van 8 september 2010, voor 

kennisgeving aan te nemen.  

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
1  Reeds in januari 2010 aan de Tweede Kamer toegezonden (32300, 1) 


