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1. Besluit van 5 oktober 2012 tot wijziging van het Formatiebesluit W.V.O. in verband
met het budgetteren van de bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs en
praktijkonderwijs en van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een
technische aanpassing (TK 31.289, 136)
De commissie besluit een brief te sturen aan de regering.
2. Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van
bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en
rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (TK 33.458, 1)
De commissie besluit het voorgehangen besluit voor kennisgeving aan te nemen.
3. Ontwerp van het besluit houdende wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO,
het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Besluit kerndoelen WEC, het Besluit kerndoelen
WPO BES en het Besluit kerndoelen onderbouw VO BES in verband met aanpassing van de
kerndoelen op het gebied van seksuele diversiteit (33.421, A/1 met bijlage)
De commissie besluit de brief van de minister (33.421, B) voor kennisgeving aan te nemen.
4. 32641
Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet
De commissie bespreekt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Naar aanleiding van
het besluit de Algemene Politieke Beschouwingen op 4 december 2012 te laten plaatsvinden,
stelt de commissie voor - in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde datum van 4
december 2012 - het wetsvoorstel plenair te behandelen op 17/18 december 2012. Indien
een volle plenaire agenda op 17/18 december 2012 noodzaakt tot heroverweging van dit
voorstel, stelt de commissie als terugvaloptie voor plenaire behandeling op 5 februari 2013.
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5. Mededelingen en rondvraag
De voorzitter stelt voor een kennismakingsgesprek te houden met de nieuwe bewindslieden
en verzoekt de griffie dit te organiseren - in ieder geval vóór het eerste plenaire debat met
een van de bewindslieden.
De griffier van de commissie,
Fred Bergman

