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1. Beleidsreactie aanvullend onderzoek thuisonderwijs
Brief van de minister van OCW van 21 juni 2011 in reactie op de brief van de commissie d.d.
22 februari 2011 over de beleidsreactie inzake het onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs
aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar; aanvullend onderzoek’ (32123 VIII, 144;
32500 VIII, 123)
De commissie besluit de bespreking van de brief (wordt gedrukt als 32500 VIII, F) aan te
houden tot 5 juli 2011.
2. 32531
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 fractie van GroenLinks (Ganzevoort) levert inbreng voor het verslag. De commissie stelt
voor - onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 5 juli 2011.
3. 32618
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 leden van de fracties van de PvdA (Koole), de SP (Smaling), D66 (De Graaf),
GroenLinks (Ganzevoort) en de ChristenUnie (Kuiper) leveren inbreng voor het nader
voorlopig verslag. De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 5 juli
2011, onder voorbehoud van adequate en tijdige beantwoording van de vragen en
vaststelling van het eindverslag op 5 juli 2011 (voorafgaand aan de plenaire vergadering).
Mede naar aanleiding van de brief van de staatsecretaris van 23 juni jl. over de tijdige
invoering van de wet, verzoekt de commissie de commissievoorzitter bij de staatssecretaris
telefonisch te informeren of - en zo ja, waarom - behandeling van het wetsvoorstel in
september en de alsdan naar de regering stelt noodzakelijke procedure van een novelle, de
effectuering van de bezuinigingen die in de sector van het hoger onderwijs zijn voorzien in
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gevaar brengt. De commissie besluit deze vraag tevens als commissievraag op te nemen in
het nader voorlopig verslag.
4. 32316
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte
kwalificatiestructuur
De fracties van de VVD (Dupuis), de SP (Linthorst) en GroenLinks (Thissen) leveren
inbreng voor het voorlopig verslag.
5. T01327
Brief - met bijlage (conceptregeling en -beleidsregels fusietoets in het onderwijs) - van de
minister van OCW van 31 mei 2011 (32040, G)
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt de toezegging
als voldaan.
6. T01328
Brief van de minister van OCW d.d. 20 juni 2011 met het rapport 'vrijheid van richting'
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging
geregistreerd te laten als 'openstaand'.
7. Mededelingen
De overzichten van gedelegeerde regelgeving en van gepresenteerde Europese
Commissievoorstellen worden voor kennisgeving aangenomen.
De griffie deelt mee dat het kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van
OCW (voorlopig) is gepland op 13 september 2011 (tijdstip nntb).

De waarnemend griffier van de commissie,
Fred Bergman

