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1. Uitstel plenaire beraadslagingen wetsvoorstellen 33106 (passend onderwijs) en 32812 

(kwaliteitsverbetering) 

 

De commissie stelt - vanwege het niet doorgang kunnen vinden van de plenaire behandeling 

op 2 en/of 3 juli 2012 - nadrukkelijk voor deze wetsvoorstellen plenair te behandelen op 11 

september 2012. 

 

2. 32007 

Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht 

inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 september 2012. 

 

3. 33146 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs en overige educatie 

 

De commissie houdt de procedure aan tot 11 september 2012.1 

 

4. T01263 

Toevoeging vraag arbeidsmarktbarometer over het aannemen van onbevoegde leraren in 

plaats van bevoegde 

Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 27 juni 2012 inzake toezegging lerarenbeleid 

(33000 VIII, H) 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit de toezegging openstaand te 

laten in afwachting van het in de brief aangekondigde eindrapport. 

 

 

 

                                               
1 Na afloop van de commissievergadering is gebleken dat agendering van de procedure in de 
commissievergadering van dinsdag 10 juli 2012 tot de mogelijkheden behoort.  



 datum 3 juli 2012 

 ons kenmerk /FB/HdM 

 blad 2 

 

 

 

 

5.  T01397 

Verrichten van audit vóór implementatie wetsvoorstel (32.176) 

Brief van de minister van OCW d.d. 29 juni jl. met de toezending van het auditrapport 

'overstapservice onderwijs' (wordt gepubliceerd onder 33000 VIII/32176) 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als 

voldaan.  

 

6.  Mededelingen en rondvraag 

- De commissie stelt vast dat wetsvoorstel 33145 (Wijziging Wet studiefinanciering 

2000 inzake inkorten studentenreisrecht en vervallen bijverdiengrens) als hamerstuk 

kan worden afgedaan.  

- De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 25 juni jl. met 

een wijziging in de Beleidsregel 'doelmatigheid in het hoger onderwijs', voor 

kennisgeving aan.  

  

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


