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1. 32134 

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 15 maart 2011.  

 

2. E1100041 

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

schoolverlaten COM(2011)19. 

De commissie besluit dit voorstel opnieuw voor procedure te agenderen zodra wetsvoorstel 

32 3562 aan de Eerste Kamer is gezonden. Indien dit niet gebeurt ruim voor mei 2011 - 

wanneer dit voorstel wordt besproken op de OJCS-Raad in mei 2011 - zal het voorstel op een 

nader te bepalen datum in april worden geagendeerd.  

 

3. T01129 

Evaluatie good governance voortgezet onderwijs (31828) 

Brief d.d. 2 februari 2011 (met bijlagen) van de minister van OCW met eindrapport 

implementatie Code Goed Onderwijsbestuur (31828, F)  

De commissie beschouwt de toezegging als voldaan en bespreekt op 15 februari 2011 een 

conceptbrief in reactie op de brief van de minister en het eindrapport.    

 

4. Onderwijsraad: Advies Onderwijs en Vorming3 

Verzoek van de Onderwijsraad aanbieding Advies aan de Kamer en inventarisatie behoefte 

aan conferentie o.i.d. 

De commissievoorzitter meldt dat de nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad graag kennis 

zou maken met de commissie. De commissie staat daar positief tegenover evenals tegenover 

de aanbieding van het advies door de voorzitter van de Onderwijsraad aan (de voorzitter 

van) de commissie. De commissie stelt voor de aanbieding van het advies te combineren 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  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. 

3  Werkprogramma Onderwijsraad 2010, blz. 26-28. Het advies verschijnt in de tweede helft van 
maart 2011 
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met de kennismaking met de nieuwe voorzitter. Na ontvangst van het advies zal de 

commissie zich beraden over een passend vervolg. 

 

5. Interparlementaire vergadering Commissie rechten van de vrouw, 3 maart 2011 

Uitnodiging voor de interparlementaire vergadering van de Commissie rechten van de vrouw 

(FEMM) van het Europees parlement op donderdag 3 maart 2011 (ochtend) te Brussel over 

de politieke rol van de vrouw in de toekomst van de Europese Unie.  

Geen van de aanwezige leden van de commissie wenst op de uitnodiging in te gaan. De staf 

zal nog via de e-mail nagaan of de leden Tan en Dupuis belangstelling hebben voor de 

bijeenkomst.  

 

6. Mededelingen en rondvraag  

• De griffier deelt mee dat er nog niet bekend is wanneer de memorie van antwoord bij 

wetsvoorstel 32 176 de Kamer zal bereiken.4  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

                                               
4  Na de vergadering heeft het ministerie van OCW laten weten er naar te streven de memorie van 
antwoord voor 1 april 2011 aan de Kamer te sturen.  


