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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 

 datum 5 april 2011 

 ons kenmerk 41945/WB/HdM 

 

 

1. 322531 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met 

het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het 

collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor 

aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)  

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 10 mei 2011.  

 

2. Diverse acties naar aanleiding van halfjaarlijks rappel toezeggingen  

 

a. T01205 en T01206 

T01205 (Ten Hoeve, OSF) 

Monitoring verdeelsleutel middelen VVE (31989) 

T01206 (Linthorst, PvdA) 

Overgangsrecht kwaliteitseisen peuterspeelzalen (31989) 

 

De commissie stelt de brief ongewijzigd vast. 

 

b. T00956 

T00956 (Slager, SP; Schouw, D66; Dölle, CDA) 

Proportionaliteit van het uitzendverbod (31356) 

 

De commissie besluit over de aanvulling en correctie van deze toezegging in de registratie 

een brief te sturen aan de regering. Deze brief zal per e-mail worden afgestemd met het lid 

Slager (SP) en het lid Dölle (CDA).  

 

c. Nieuwe toezegging inzake 'onbevoegde leerkrachten' 

Nieuwe toezegging op verzoek van het lid (Dölle, CDA)    

 

De toezegging kan aldus worden geregistreerd. 

                                               
1  De minister van OCW heeft op 8 maart 2011 verzocht dit voorstel vóór het zomerreces te 

behandelen (32500 VIII, D) 



 

 datum 5 april 2011 

 ons kenmerk 41945/WB/ 

 blad 2 

 

 

 

 

 

 

3. T01129 

Evaluatie good governance voortgezet onderwijs (31828) 

Brief van de minister van OCW van 1 april 2011 in reactie op brief van 15 februari 2011 

(31828, G) 

 

De commissie verzoekt de staf van de commissie contact op te nemen met het ministerie 

over de implementatie van het integriteitsbeleid en de code good governance en daarover 

terug te koppelen in de volgende vergadering. 

 

4. Rondvraag 

Op verzoek van de commissie zal de staf doorgeven aan het ministerie dat de commissie 

uitziet naar spoedige verzending aan de Kamer van de memorie van antwoord bij 

wetsvoorstel 32176 (Het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de 

uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen).   

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


