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1. 318041 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en 

de financiering van de publieke omroep (31.804, C) 

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen 

op 30 juni 2009. 

 

2. 31829 1 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, 

de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op 

het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de 

procedure voor verzuimmelding 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 16 juni 

2009. 

 

3. 31868 1 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en 
beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen in het 

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

Het lid Goyert (CDA) levert inbreng voor het verslag (volgt 10 juni 2009). 

 

4. 31874 1 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het 

stelsel van gastouderopvang  

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 23 juni 

2009. In verband daarmee zal de staf het stenografisch verslag en het Gewijzigd voorstel 

van wet aan de leden van de commissie doen toekomen. 

 

5. E0801062 

De commissie neemt met waardering kennis van de brief van staatssecretaris Van 

Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW van 3 juni 2009 over het Groenboek Auteursrecht in de 

kenniseconomie (EK 22.112, CT).  

 
6. Uitvoering motie Linthorst c.s. (30.652, G) en toezegging T00562 

De conceptbrief aan de staatsecretaris van OCW (Dijksma) over de uitvoering van de 
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motie-Linthorst (30652, G) over het thuisonderwijs wordt met enkele wijzigingen 

vastgesteld. 

 

7. Uitnodiging voor 35e Algemene Vergadering UNESCO (Parijs, 6-23 okt. 2009)  

Het lid Tan meldt zich aan als deelnemer voor de onderdelen media, cultuur & 

communicatie. 
 

8. Uitnodiging voor werkbezoek aan Google Nederland (Amsterdam) 

De commissie OCW zal geen werkbezoek brengen aan de Google Nederland. Bij de leden 

Goyert, Tan, Ten Horn, Slager, Meulenbelt en Smaling bestaat interesse om als Kamerlid 

een bezoek te brengen aan Google Nederland, eventueel samen met leden van de 

commissies EZ en Justitie . De commissie zal kennisnemen van de uitkomst van de 

beraadslagingen in de commissies EZ en Justitie  en de uitnodiging nogmaals agenderen in 

de commissievergadering van 16 juni 2009. 

 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 


