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1. 32040 

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het 

onderwijs (fusietoets in het onderwijs) 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

25 januari 2011. De staf zal de leden het aan de Tweede Kamer aangeboden advies van de 

Onderwijsraad, getiteld 'Verzelfstandiging in het onderwijs II', toesturen (31135, 30).   

 

2. Beleidsreactie aanvullend onderzoek thuisonderwijs 

Brief van de minister van OCW van 13 december 2010 (32500 VIII, 123) met beleidsreactie 

inzake het onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een 

richtingbezwaar; aanvullend onderzoek’ (32123 VIII, 144)  

De commissie besluit een reactie te sturen naar aanleiding van de brief van de minister. Op 

18 januari 2011 zal daartoe een conceptbrief worden geagendeerd. De staf wordt verzocht 

een overzicht van onder andere de belangrijkste (elementen uit) wetgeving die betrekking 

heeft op het thuisonderwijs, te sturen naar de commissie.   

 

3. Beleidsdebat MBO 

Terugkoppeling naar aanleiding van de besluitvorming in College van Senioren op 

21 december 2010 

Naar aanleiding van de terugkoppeling van de besluitvorming in het College van Senioren, 

besluit de commissie, onder voorbehoud dat het 'Actieplan MBO 2011-2015' de Kamers in 

februari 2011 heeft bereikt én de Tweede Kamer over het Actieplan overleg heeft gevoerd 

met de regering, op 5 april 2011 een beleidsdebat over het MBO te houden.  

De commissie verzoekt de staf na te gaan op welke datum de Kamer het Actieplan over het 

MBO kan verwachten en wanneer de Tweede Kamer daarover zal debatteren.  

De commissie besluit op 18 januari 2011 verder te spreken over de planning van het 

beleidsdebat, alsmede over de datum van en uitnodigingen voor de voorgenomen expert-

meeting.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


