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1. 33259
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het
wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en
deeltijdstudenten aan te passen
De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te
behandelen op 12 juni 2012.
2. 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
&
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 dat fracties desgewenst op 12 juni 2012 inbreng kunnen leveren voor
het nader voorlopig verslag.
3. 32640
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties
De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
19 juni 2012.
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4. Planning behandeling wetsvoorstellen
Brief van de Minister-president d.d. 24 mei 2012 inzake "Behandeling spoedeisende
wetsvoorstellen Begrotingsakkoord"
• De commissie besluit - conform het verzoek van de Minister-president - te streven naar
parlementaire behandeling van wetsvoorstel 33145 vóór het zomerreces.
• De commissie stelt voor - in lijn met het verzoek van de staatssecretaris van OCW en het
eerder geuite voornemen van de commissie - wetsvoorstel 33259 plenair te behandelen op
12 juni 2012 (zie punt 1).
• Tevens besluit de commissie tot voortvarende en zorgvuldige behandeling van
wetsvoorstellen 33106 en 32812, onder het voorbehoud van tijdige en adequate
beantwoording door de regering van de vragen en opmerkingen in het nader voorlopig
verslag.
• Bij de behandeling van de overige wetsvoorstellen op het terrein van de commissie OCW,
besluit de commissie bij de besluitvorming/advisering over de plenaire behandeling daarvan,
rekening te houden met de voorrang die de formeel als spoedeisende aangemerkte
wetsvoorstellen krijgen.
5. Adviesaanvraag aan de Onderwijsraad
De commissie beraadt zich op eventuele adviesaanvragen aan de Onderwijsraad en spreekt
hier in een van de komende vergaderingen verder over.
6. Mededelingen en rondvraag
De commissie besluit op 12 juni 2012 nader te bezien of het Ontwerpbesluit 'uitwisseling
leer- en begeleidingsgegevens' bespreking in de commissie vergt.
De griffier van de commissie,
Fred Bergman

