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1. 327701 

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse 

maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs 

 

De commissie besluit direct voorbereidend onderzoek te houden. De fractie van GroenLinks 

(Ganzevoort) levert inbreng voor het verslag. 

 

2. 321932 

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de 

invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs 

bij het toezichtproces 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 november 2011. 

 

3. 323163 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte 

kwalificatiestructuur  

 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.  

 

4. Mededelingen en rondvraag 

• De commissie besluit een brief te schrijven aan de minister over de planning van het 

wetgevings- en implementatietraject van het wetsvoorstel over passend onderwijs. De staf 

zal daartoe een conceptbrief voorbereiden, die aan de commssieleden ter vaststelling wordt 

voorgelegd. 

• De commissie verzoekt de staf ambtelijk na te gaan of zij de brief en de concept-AMvB, 

toegezegd tijdens het plenaire debat op 27 september jl. over wetsvoorstel 321764, nog 

steeds eind november kan verwachten.  

                                               
1 Wetsvoorstel is spoedeisend volgens het ambtelijk verkregen overzicht met spoedeisende voorstellen. 
2 Wetsvoorstel is spoedeisend volgens brief minister (EK 32500 VIII, D) en het ambtelijk verkregen 
overzicht met spoedeisende voorstellen. 
3 Wetsvoorstel is spoedeisend volgens brief minister (EK 32500 VIII, D) en het ambtelijk verkregen 
overzicht met spoedeisende voorstellen. 
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• De commissie verzoekt de staf het ambtelijk verkregen overzicht van spoedeisende 

wetsvoorstellen - inclusief de Kamerstuknummers van de wetsvoorstellen - te voegen bij de 

vergaderstukken van aankomende vergadering (lijst was tevens bij agendapunt 2 gevoegd). 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

                                                                                                                                       
4 Het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en 
begeleidingsgegevens van leerlingen. 


