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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 

 datum 24 mei 2011 

 Den Haag 43045/WB/ 

 

 

 

1. 323161 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte 

kwalificatiestructuur  

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 21 juni 2011.  

 

2. 325312 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de 

invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 

 

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

Horn) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.   

 

3. 326183 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere 

wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet 

verhoging collegegeld langstudeerders) 

 

De fracties van het CDA (Flierman), de VVD (Duthler), de PvdA (Meurs), de SP (Smaling), 

de ChristenUnie, mede namens de SGP (Kuiper) en D66 (Staal) leveren inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

  

4. T01205 

Monitoring verdeelsleutel middelen VVE (31989) 

T01206 

Overgangsrecht kwaliteitseisen peuterspeelzalen (31989) 

 

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 18 mei 2011 (31989, L) voor 

                                               
1  Spoedeisend: behandeling voor het zomerreces wenselijk geacht door de regering ( 32500 VIII, D) 
2  Spoedeisend: behandeling voor het zomerreces wenselijk geacht door de regering ( 32500 VIII, D)  
3  Spoedeisend: behandeling voor het zomerreces wenselijk geacht door de regering ( 32500 VIII, D) 



 

 datum 24 mei 2011 

 Den Haag 43045/WB/ 

 blad 2 

 

 

kennisgeving aan en beschouwt toezegging T01205 als voldaan. Toezegging T01206 zal  

echter als openstaand geregistreerd blijven. De leden Linthorst (PvdA) en Dupuis (VVD) 

nemen hierover contact op met de minister van SZW.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

a. Het lid Ten Horn (SP) deelt mee dat bij wetsvoorstel 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) wordt gestreefd naar inwerkingtreding per 

1 januari 2012 in plaats van per 1 september 2011 en dat derhalve is besloten geen 

rappelbrief te zenden aan de minister.  

b. De commissievoorzitter neemt kort afscheid van de commissieleden en de griffie. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


