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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 
 datum 20 mei 2008 
 Kenmerk 38677 

 
 

 1.  
30599 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur 

en raden van toezicht 
 
De fracties van PvdA (Meurs), Groen Links (Laurier), SP (Ten Horn) en CDA (Dölle) 
leveren inbreng voor het voorlopig verslag. 
 

2. 
30853 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake 

deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL) 
   
  De fracties van CDA (Goyert), PvdA (Meurs) en Groen Links (Laurier) leveren inbreng 

voor het voorlopig verslag. 
 
3.  
  31310* Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, 

vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij 
scholen 
 
De commissie stelt voor inbreng voor het nader voorlopig verslag op 3 juni 2008 te 

  doen plaatsvinden. 
 
4. 
  De commissie neemt met waardering kennis van het memo over de aandachtspunten voor 

de kwaliteit van wetgeving. 
 
5. 
  De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van onderwijs van 14 mei 2008 over 

de kaderstrategie meertaligheid voor kennisgeving aan. 
 
 
*   vermeld op “lijst Balkenende” 



 datum 20 mei 2008 
 blad 2 

 

 

6. 
  De voorzitter deelt mee dat de staatssecretaris van OCW bereid is de woordvoerders 

vertrouwelijk inzage te verlenen in de ‘second opinion’ over de aanbesteding van 
lesmateriaal en de brief van het directoraat-generaal Interne Markt van de Europese 
Commissie over dit onderwerp. De commisie ontvangt nog bericht of deze stukken ook 
openbaar zullen worden gemaakt.  

 
7.  

Het lid Ten Horn vraagt of er bij leden van de commissie behoefte is aan inbreng op het 
wetsvoorstel  31346 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek in verband met de uitbreiding van de groep van personen die het collegegeld 
dat is vastgesteld bij wet, verschuldigd zijn. Dit blijkt niet het geval.  

 
   
De griffer a.i. van de commissie, 
Peter van Oort  


