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1. 32558 

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de 

verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het 

voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede 

uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden  

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 27 september 2011.  

 

2. 32710 VIII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 

   De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk.  

 

3. 32780 VIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

De commissie stelt blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

4. 32176 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het 

voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging 

Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij 

onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen 

De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 

27 september 2011.  



 

 Datum 13 september 2011 

 Kenmerk 43191/FB/ 

 blad 2 

 

 

 

5. 32587 

Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van 

het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen 

volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering 

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

 

6. Gesprek met de Onderwijsraad op 11 oktober 2011 

De commissie besluit op 27 september 2011 verder te spreken over de onderwerpen voor 

het gesprek met de Onderwijsraad (11 oktober 2011 in de namiddag). De commissie 

verzoekt de staf het werkprogramma van de Onderwijsraad nogmaals te verstrekken.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

  


