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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 29 september 2009 

 kenmerk 40207/WB 
 

 

1. 31266 1 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 fracties van CDA (Dölle), PvdA (Meurs), SP (Ten Horn) en ChristenUnie (De Boer, 

mede namens SGP) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. 

 

2. 31828 2 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, 

de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de 

Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor 

minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het 

kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht  

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te laten plaatsvinden op 27 oktober 

2009.  
 

3. 31944 2 Intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging 

van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) 

De commissie besluit de procedurevergadering aan te houden tot 6 oktober 2009.

  

4. Toezegging inzake gastouderopvang op één locatie (31.874, K) 

In verband met de stemmingen in de Tweede Kamer over moties die gerelateerd zijn aan 

de brief van staatssecretaris Dijksma van OCW van 23 september 2009 inzake 

gastouderopvang op één locatie , wordt dit onderwerp aangehouden tot 6 oktober 2009. 

 

5. Verzoek tot gesprek met LSVb over wetsvoorstel 31.821 (versterking besturing) 

De commissie zal niet ingaan op het verzoek om in commissieverband te overleggen met 

de LSvB. Wel kunnen de diverse woordvoerders individueel benaderd worden. De namen 

zullen aan de LSvB doorgegeven worden. 
 

 

                                                 
1  Lijst Balkenende (C) 
2  Lijst Balkenende (B) 



 

 datum 29 september 2009 

 kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

a. Het lid Asscher (VVD) stelt aan de orde dat het wetgevingsrapport over de 

wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn 

Audiovisuele mediadiensten (31876) erg beknopt was. Mede daarom wordt besloten het 

voorbereidend onderzoek inzake dit wetsvoorstel uit te stellen tot 13 oktober 2009. 

b De commissie besluit het voorbereidend onderzoek bij wetsvoorstel 31821 
(versterking besturing) uit te stellen tot 13 oktober 2009. 

 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 


