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1. E1100761 

Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie 

 

De commissie prioriteert geen initiatieven uit het Werkprogramma 2012 van de Europese 

Commissie. 

 

2. 32640 

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met 

onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 31 januari 2012. De 

commissie verzoekt de staf om een informatiedossier bij dit wetsvoorstel, te ontvangen bij 

voorkeur medio januari.  

 

3. T01395 

Toezenden brief ter verduidelijking en concept-AMvB aan de Kamer (32176) 

Brief van de minister van OCW d.d. 2 december 2011 met de concept-AMvB (32176, E) 

 

De fracties van de VVD (Dupuis) en de SP (Slagter-Roukema) leveren inbreng voor een brief 

aan de regering. Een conceptbrief zal op 20 december 2011 worden besproken in de 

commissie.  

 

4. E1100812 

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van Horizon 2020; een Kaderprogramma voor 

Onderzoek en Innovatie 2014-2020 COM(2011)809 

 

De commissie houdt in afwachting van het BNC-fiche de procedure aan tot 17 januari 

2012.  
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5. Aanvullend onderzoek thuisonderwijs 

Brief van de minister van OCW aan de TK d.d. 7 december jl. over thuisonderwijs, met 

bijlage  

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht met belangstelling de 

aangekondigde wetswijziging af.  

 

6. Mededelingen en rondvraag 

• De commissie stelt voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32.193 (Wijziging Wet op 

het onderwijstoezicht inzake gewijzigde rol Inspectie van het onderwijs bij het 

toezichtproces) een week te verplaatsen van 17 januari 2012 naar 24 januari 2012.  

• De commissie besluit de motie-Ganzevoort (32618, I) ter bespreking te agenderen op 17 

januari 2012, mede tegen de achtergrond van berichtgeving in pers over bijscholende 

leraren die zich geconfronteerd zien met de gevolgen van de Wet verhoging collegeld 

langstudeerders.  

• In de commissievergadering van 17 januari 2011 neemt de commissie bij de voorbereiding 

van het plenaire debat over cultuurbeleid het in het College van Senioren opgebrachte punt 

mee over eventuele koppeling van het debat aan op handen zijnde wetgeving over cultuur.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


