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1. Inventarisatie beleidsdebatten  

De CDA-fractie (Lokin-Sassen) stelt voor een beleidsdebat te houden over cultuur. De fractie 

van GroenLinks (Ganzevoort) stelt voor om een beleidsdebat te houden over media en de 

publieke omroep. De commissie besluit om op 22 januari 2013 verder te spreken over de 

voorstellen. 

 

2. 33400 VIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.  

 

3. E120049 

Commissiemededeling: een andere kijk op onderwijs: investeren in competenties voor betere 

sociaal-economische resultaten 

 

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 22 januari 2013. 

 

4. 33356 
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in 

verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud)studenten van 

de lerarenopleiding omgangskunde   

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 5 februari 2013 en de 

commissie KOREL te betrekken bij de (verdere) behandeling van het wetsvoorstel.  
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5. 33336 
Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  

Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking  

van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte  

overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen  

naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de  

naamgeving van de ministeries aan te passen 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 29 januari 2013. 

 

6. T00983 

Evaluatie adviesrecht, voordracht en one-tiermodel (30599) 

en 

T01120 

Evaluatie medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (31266) 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en houdt de toezeggingen, in 

afwachting van de evaluatie, geregisteerd als openstaand. 

 

7. T01499 

brief met opzet onderzoek differentiatie leerlingenpopulatie (32193) 

Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 9 januari jl. met afschrift van brief aan de 

Tweede Kamer d.d. 7 januari jl. en onderzoek 'Differentiatie van het opleidingsniveau van 

ouders bij het beoordelen van opbrengsten van basisscholen' 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

8. Mededelingen en rondvraag 

• De commissie besluit het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent 

experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, ter bespreking te agenderen op 22 januari 

2013. 

• Uit inventarisatie per e-mail is gebleken dat geen behoefte bestaat aan een plenair debat 

over wetsvoorstel 33452 (Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken 

van de langstudeerdersmaatregel). De fractie van OSF heeft te kennen gegeven af te willen 

zien van een debat, nu bij andere fracties daartoe geen behoefte bestaat. De commissie stelt 

voor om op 22 januari 2013 te stemmen over wetsvoorstel 33452 (en geen plenair debat 

te houden). 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 


