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1. 32760 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van 

dislocaties 

 

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

als hamerstuk.  

 

2. 32176 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 

voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging 

Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij 

onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen 

Brief van de minister van OCW d.d. 8 februari jl. in reactie op brief van de commissie 

(32176, F) 

 

De commissie besluit de bespreking aan te houden tot 21 februari 2012.  

 

3. E1200061 

Europese Commissiemededeling betreffende het Europees programma voor monitoring van 

de aarde (GMES) en zijn operationele diensten (vanaf 2014) COM(2011)831  

 

De fracties van de PvdA (Koole) en GroenLinks (Ganzevoort) sluiten zich aan bij de inbreng 

van de fractie van de SP (Smaling). De brief zal in overleg met de commissievoorzitter en 

genoemde fractieleden worden vastgesteld, alvorens te worden verzonden naar de minister 

van EL&I vóór de Concu-Raad op 20 en 21 februari a.s. 

 

 

 

 

 

 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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4. T00954 

De «kan»-bepaling in de artikel 38 van de Monumentenwet (31345) 

Brief met bijlagen d.d. 7 februari 2012 van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (29259, J en ondernummer 31345) 

 

De commissie neemt de brief met bijlagen voor kennisgeving aan en beschouwt de 

toezegging als voldaan.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

 

De commissie verzoekt de staf het vastgestelde voorlopig verslag bij wetsvoorstel 32.640 

(Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs inzake onderwijskwaliteit, onderwijstijd en 

vakanties) per e-mail te zenden aan de leden van de commissie.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 

 

 


