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1. 32356 

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de 

expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs 

in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van 

verzuim en voortijdig schoolverlaten 

 

Met betrekking tot wetsvoorstel 32356 wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd 

door de fracties van het CDA (Flierman), de VVD (Duthler), de SP (Ten Horn), mede 

namens de fractie van de PvdA en door de fractie van de ChristenUnie (De Boer), mede 

namens de fractie van de SGP. Mogelijk sluit de fractie van GroenLinks (Thissen), na het 

verschijnen van de proef van het voorlopig verslag, zich nog aan bij enkele vragen.  

De commissie betrekt bij de vragen in het voorlopig verslag ook het voorstel voor een 

aanbeveling van de Raad (zie agendapunt 2).   

 

2. E1100041 

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig 

schoolverlaten COM(2011)19 

Diverse fracties leveren inbreng voor het voorlopig verslag bij wetsvoorstel 32356 (zie 

agendapunt 1) en betrekken daarbij - overeenkomstig hetgeen besloten is tijdens de 

vergadering van 22 februari jl. - mogelijk dit voorstel voor een aanbeveling van de Raad. 

  

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen  

Brief van de minister van OCW van 11 maart 2011 met een reactie op het 

toezeggingenrappel (32500 VIII, E) 

De commissie besluit het ambtelijk advies bij de toezeggingen over te nemen en het advies 

ten aanzien van de toezeggingen T01205 en T01206 per brief te communiceren naar het 

ministerie van SWZ.  

Op verzoek van het lid Slager (SP) zal bij toezegging T00956 nader worden gekeken naar 

de wijze waarop deze toezegging is geregistreerd en met name naar de vraag of het deel van 

het debat over de inwerkingtreding daarin is verwerkt.  
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Het lid Dölle (CDA) geeft aan graag nog een toezegging geregistreerd te willen zien over 

onderzoek naar de aanstelling van onbevoegde leerkrachten. Het betreft een toezegging 

gedaan tijdens het beleidsdebat "Sturing en botsende beleidsdoelstellingen in het primair, 

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs" op 17 februari 2009.  

 

4. Rondvraag 

Met het oog op het bezoek aan de Russische Federatie dat een delegatie (vanuit ondermeer 

de Eerste Kamer) in de nabije toekomst zal afleggen, geeft het lid Tan (PvdA) aan dat 

vanmidag bij de ontvangst van de Russische minister voor Cultuur is gebleken dat er in 

Rusland interesse bestaat voor opleidingen op het gebied van cultuur in brede zin; dat wil 

zeggen zowel cultuureducatie als professionele educatie op het gebied van cultuur. Ook 

bestaat er aan Russische zijde interesse voor de wijze van financiering van dergelijke 

opleidingen.    

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


