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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2011–2012 

33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in 
verband met een herziening van de organisatie 
en financiering van de ondersteuning van 
leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs 

32 812 Wijziging van onder meer de Wet op de 
expertisecentra in verband met de kwaliteit van 
het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

D1  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 4 mei 2012  

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap2 heeft in 
haar vergadering van 3 april 2012 een inbrengdatum vastgesteld voor de 
voorlopige verslagen van de wetsvoorstellen 32 812 (wet expertisecentra 
i.v.m. kwaliteit van het speciaal en voortgezet onderwijs) en 33 106 
(passend onderwijs). Het betreft de datum van 22 mei 2012. Besloten is de 
behandeling van deze wetsvoorstellen synchroon te laten verlopen. 

Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap op 17 april 2012 een brief gestuurd. 

De minister heeft op 27 april 2012 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap,
Fred Bergman 

 

1  De letter D heeft alleen betrekking op 
wetsvoorstel 33 106. 
2  Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD), Linthorst (PvdA), 
Kox (SP), Sylvester (PvdA), Essers (CDA), 
Engels (D66), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), 
Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), 
Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), 
Kuiper (CU) Schaap (VVD), Smaling (SP), 
Flierman (CDA), (voorzitter), Lokin-Sassen 
(CDA), Backer (D66), Ganzevoort (GL), 
(vice-voorzitter), De Lange (OSF), Ter Horst 
(PvdA), Koole (PvdA), Sent (PvdA), Van Strien 
(PVV), Sörensen (PVV), Frijters-Klijnen (PVV). 
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP  

Den Haag, 17 april 2012 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar 
vergadering van 3 april 2012 een inbrengdatum vastgesteld voor de 
voorlopige verslagen van de wetsvoorstellen 32 812 (wet expertisecentra 
i.v.m. kwaliteit van het speciaal en voortgezet onderwijs) en 33 106 
(passend onderwijs). Het betreft de datum van 22 mei 2012. Besloten is de 
behandeling van deze wetsvoorstellen synchroon te laten verlopen. 
Gebleken is dat de commissieleden – gelet op de complexiteit en 
vertakking naar andere wetsvoorstellen – over beide wetsvoorstellen ook 
graag op korte termijn door ambtenaren van het ministerie een feitelijke, 
technische briefing zouden willen ontvangen. Gelet op de hierboven 
genoemde planning, zou het streven erop gericht zijn deze briefing – zo 
mogelijk – te laten plaatsvinden op 8 mei 2012. De commissie verzoekt u 
de Kamer hierin te bewilligen. 
Met betrekking tot organisatorische aspecten kunnen uw ambtenaren 
contact opnemen met de commissiestaf. De leden van de vaste 
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zien uw antwoord met 
belangstelling tegemoet. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap,
A. H. Flierman 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 april 2012 

Uw Kamer heeft verzocht om een feitelijke, technische briefing op 8 mei 
2012 over de wetsvoorstellen kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs 
(32 812) en passend onderwijs (33 106). 
Graag verzorgen mijn ambtenaren deze technische briefing. Ambtelijk zal 
contact worden opgenomen met uw commissiestaf om nadere afspraken 
te maken over de organisatorische aspecten. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Eerste Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 106, D 3


