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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 

 datum 12 oktober 2010 

 ons kenmerk 41332/WB/ 

 

1. 32176 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 

voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging 

Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij 

onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 9 november 2010.  

De commissie verzoekt ten behoeve van dit onderzoek om een informatiedossier over het  

wetsvoorstel en vraagt daarbij in het bijzonder aandacht te schenken aan het Elektronisch 

Leerdossier (ELD). 

  

2. 32269 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire 

bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 

leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen 

 

De commissie brengt – onder het voorbehoud dat leden van de CDA-fractie of leden van de 

niet aanwezige fracties geen schriftelijke vragen willen stellen – blanco eindverslag uit 

teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk. Mochten de leden van de CDA-fractie of de 

leden van de niet aanwezige fracties schriftelijke vragen willen stellen, dan kunnen zij dit tot 

woensdag 20 oktober 17:00 uur kenbaar maken bij de griffie. 

 

3. Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit studiefinanciering 

2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband 

met onder meer niet indexering normbedragen 2011 en 2012 

Brief van de staatssecretaris van OCW van 21 september 2010 (32263, 12) 

 

Gelet op de reactietermijn van deze voorhang (20 oktober 2010) vraagt de commissie de 

staf haar per e-mail te informeren over onder andere de delegatiegrondslag van het 

voorgehangen ontwerpbesluit. Mede aan de hand van die informatie zal de commissie 

besluiten of zij het aangewezen acht een schriftelijke reactie aan de regering te sturen.  

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


