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1. 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 commissie brengt eindverslag uit en handhaaft haar aanvankelijk onder voorbehoud 

geformuleerde voorstel om het wetsvoorstel plenair te behandelen op 5 juli 2011. 

 

2. 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 neemt de brief voor kennisgeving aan en ziet het in de brief aangekondigde 

bericht van de minister (gepland eind 2011) inzake een aantal aspecten rondom de 

vrijstellingsgrond van de leerplicht met belangstelling tegemoet. 

 

3. 32356 

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de 

expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs 

in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van 

verzuim en voortijdig schoolverlaten 

 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk 

af te doen. 

 

4. 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 
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 blad 2 

 

 

Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij 

onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen 

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 13 september 2011.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

 

Op voorstel van de voorzitter besluit de commissie de correctietermijn voor het voorlopig 

verslag bij wetsvoorstel 32316 (Invoering beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor het 

beroepsonderwijs) te laten voortduren tot 13 september 2011, 17.00 uur. De proef zal kort 

na aanvang van het reces verschijnen.  

 

De waarnemend griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


