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1. 318741 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het 

stelsel van gastouderopvang 

De fracties van CDA (Goyert), VVD (Dupuis), PvdA (Linthorst), SP (Meulenbelt) en 

ChristenUnie (mede names de fractie van de SGP) (De Boer) leveren inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

 

2. 318291 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 fracties van PvdA (Linthorst) en SP (Ten Horn) leveren inbreng voor het nader 

voorlopig verslag. 

 

3. Voorhang2 

Bespreking brief van staatssecretaris Dijksma van OCW van 15 juni 2009 inzake 

voorhang van het ontwerpbesluit tot wijzigng van het Besluit kinderopvang en 

tegemoetkoming in kosten kinderopvang alsmede tot intrekking van het Tijdelijke besluit 

innovatieve kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van 

gastouderopvang 

De commissie plaatst kanttekeningen bij de procedurele gang van zaken met betrekking 

tot deze voorhang en overweegt het ministerie hiervan schriftelijk in kennis te stellen.     

 

4. Voorhang3 

Bespreking brief van de minister van OCW van 15 juni 2009 inzake voorhang van het 

ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling 

van uitvoeringsvoorschriften inzake de erkenning en de financiering van de publieke 

omroep. 

De commissie besluit in een brief bezwaar te maken tegen deze vroegtijdige voorhang. 

                                               
1  Vermeld op lijst Balkenende  
2  Artikel 114 Wet kinderopvang 
3  Artikel 9.15 Mediawet (versie zoals opgenomen in Kamerstukken 31804, A)  



 datum 23 juni 2009 

 kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

In deze brief zal inhoudelijk worden aangesloten bij de nog lopende briefwisseling over 

dit onderwerp. 

 

5. Toezegging T00985 

De commissie neemt de brief (met bijlagen) van staatssecretaris Van Bijsterveldt-

Vliegenthart van OCW van 19 juni 2009 naar aanleiding van toezegging T00985 

(competentiegericht onderwijs) voor kennisgeving aan. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a.  De commissie bespreekt in de vergadering van 30 juni 2009 de ‘bouwstenen’ ten 

behoeve van een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het algemene vorming 

(‘Bildung’) in het onderwijs. De staf zal de beschikbare inbrengen meezenden met het 

convocaat. 

b. De commissie besluit in verband met de plenaire behandeling van de 

Erkenningenwet (31804) op 30 juni 2009 de minister van OCW per brief te verzoeken 

om voor vrijdag 26 juni 2009 12:00 uur de volgende stukken aan de Eerste Kamer te 

doen toekomen: 

- de aangekondigde rapportage over topinkomens bij de publieke omroep; 

- de beloningscode publieke omroep, en 

- de uitkomsten van het onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar 

aanleiding van berichtgeving in NRC (d.d. 13 juni 2009) over misstanden bij de publieke 

omroep en overtredingen van de gedragscode NPO. 

 

 

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

Warmolt de Boer 

 

 


