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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 30 juni 2009 

 kenmerk 40073/WB 
 

 

1. 31266 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de 

ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers 

in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en 

beroepsonderwijs)  

De commissie besluit met betrekking tot dit wetsvoorstel het voorbereidend onderzoek te 

houden op 22 september 2009.  

 

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 commissie besluit met betrekking tot dit wetsvoorstel eindverslag uit te brengen 

teneinde het voorstel op 6 of 7 juli 2009 als hamerstuk af te doen. 
 

3. 318741 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het 

stelsel van gastouderopvang  

Hoewel niet geheel tevreden met de beantwoording van haar vragen door de regering, 

besluit de commissie niettemin eindverslag uit te brengen en stelt zij voor het 

wetsvoorstel op 6 of 7 juli 2009 voor plenaire behandeling te agenderen.  

 

4. Voorhang2 

Brief van staatssecretaris Dijksma van OCW van 26 juni 2009 inzake voorhang ontwerp-

Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang. 

Gelet op de externe correspondentie van de Kamer over premature voorhangen en het 

vooruitlopen op aanhangige wetgeving verzoekt de commissie de Griffier als centraal 

punt op te treden ten aanzien van deze onderwerpen. Voorts verzoekt de commissie de 

staf na te gaan of zich enkele maanden geleden een soortgelijke ‘premature voorhang’ 

op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voorgedaan. Het agendapunt 
wordt aangehouden tot 7 juli 2009.  
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5. Toezegging T00307 

De commissie besluit de behandeling van de brief van de minister van OCW van 19 juni 

2009 inzake overleg met de vijf archeologie universiteiten aan te houden tot 7 juli 

2009. 

 

6. Toezegging T00951 
De commissie besluit de bespreking van de brief van de Ministe r van OCW van 25 juni 

2009 (Beleidsreactie van de minister op het Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie ) aan te 

houden tot 7 juli 2009. 

 

7. Toezegging T00958 

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van OCW van 26 juni 

2009 inzake achtergronden bij het nieuws en documentaires bij de publieke omroep aan 

te houden tot 7 juli 2009. 

 

8. Toezegging T00959   

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van OCW van 26 juni 

2009 inzake publicatie contactgevens omroepen op Teletekst aan te houden tot 7 juli 

2009.  

 

9. Mogelijkheid adviesaanvraag Onderwijsraad 
De commissie besluit de inbreng van ‘bouwstenen’ voor een notitie ten behoeve van een 

adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over algemene vorming (“Bildung”) in het 

onderwijs  aan te houden tot 7 juli 2009. 

 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 

 


