Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
3 april 2012

aan

De leden van de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Datum
Kenmerk

3 april 2012
43938/FB/HdM

1. 32812
Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
De commissie besluit de behandeling van dit wetsvoorstel synchroon te laten lopen met de
behandeling van wetsvoorstel 33106 (passend onderwijs). De commissie besluit op 22 mei
2012 inbreng te leveren voor het voorlopig verslag.
2. Uitvoering motie-Ganzevoort c.s. (32618, I)
De commissie besluit vast te houden aan het reeds op 17 april 2012 geplande mondeling
overleg met de staatssecretaris en daarbij de brief van de staatssecretaris over de uitvoering
van de motie-Ganzevoort c.s. te betrekken.
3. 33106
Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de
organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het
basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs
en beroepsonderwijs
De commissie besluit op 22 mei 2012 inbreng te leveren voor het voorlopig verslag. De
regering zal alsdan worden verzocht de gestelde vragen z.s.m. te beantwoorden, zodat de
memorie van antwoord op 5 juni 2012 in de commissie kan worden besproken. De
commissie geeft de staf aanvullend nog twee aandachtspunten mee voor het wetgevings- en
informatiedossier.
4. Conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband
met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs
De commissie besluit een brief te sturen aan de staatssecretaris. De staf zal in samenspraak
met de voorzitter een commissiebrief opstellen.
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5. Mededelingen en rondvraag
De leden Linthorst en Ganzevoort geven aan werkbezoeken af te zullen leggen in het kader
van de voorbereiding op de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel passend
onderwijs. Zij laten weten dat geïnteresseerde leden zich bij de bezoeken kunnen aansluiten.
De griffier van de commissie,
Fred Bergman

