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1. 31989

Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet

op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het
onderwijsachterstandenbeleid
De commissie besluit op 11 mei 2010 inbreng te leveren voor het nader voorlopig
verslag.
2. 32270

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de
mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs
De commissie besluit eindverslag uit te brengen teneinde het wetsvoorstel af te doen als
hamerstuk, tenzij vanuit de fractie van de PvdA een andersluidend bericht volgt.1
3. 32290

Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en

rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen)
De commissie stelt eindverslag vast, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.
4. Voortgang implementatie gastouderopvang (31874)
De commissie besluit op 27 april 2010 een reactie te agenderen op de brief van de
minister van OCW d.d. 12 april 2010 over voortgang van de implementatie van de
gastouderopvang.
5. Koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslaguren (31874, N)
De commissie neemt de brie f van de minister van OCW naar aanleiding van commissiebrief
van 30 november 2009 (31874, N) voor kennisgeving aan.
6. Mededelingen en rondvraag
a.

De commissie neemt de voorgehangen Tijdelijke subsidieregeling restauratie

speciale projecten (brief van de minister van OCW d.d. 13 april 2010) voor kennisgeving
aan.
b.

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek bij wetsvoorstel 32210 tot

wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
1

Na de vergadering is vast komen te staan dat de leden van de fractie van de PvdA kunnen
instemmen met afdoening als hamerstuk.
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met aanpassing van het accreditatiestelsel te verplaatsen van 27 april 2010 naar 11 mei
2010.
c.

Op 27 april 2010 vindt aan de hand van een beknopte notitie met criteria en

informatie over de regeringsappreciatie en de selectie in de Tweede Kamer besluitvorming
plaats over prioritaire Europese dossiers op het terrein van OCW.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid,
Warmolt de Boer

