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1. 33116
Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag
voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)
De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 mei 2012.
2. 32641
Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet
De fracties van de VVD (Dupuis) en GroenLinks (Ganzevoort) leveren inbreng voor het
nader voorlopig verslag.
3. 33106
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
Brief van de minister van OCW d.d. 11 mei 2012 in reactie op de brief van de commissie van
9 mei j (33106, E).
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit het datumvoorstel - 22 mei
a.s. - voor het voorbereidend onderzoek van 33106, te handhaven. De commissie
herbevestigt de synchrone behandeling van dit wetsvoorstel met wetsvoorstel 32812
(Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs). Ook voor dit
wetsvoorstel stelt zij derhalve voorbereidend onderzoek op 22 mei 2012 voor.
4. Mededelingen en rondvraag
Ter vergadering komt de brief van de staatssecretaris d.d. 7 mei jl. (ontvangst 11 mei jl.)
over het wetsvoorstel 'studeren is investeren' aan de orde. De commissie constateert dat de
brief van de bewindspersoon de brief van de commissie d.d. 11 mei 2012 heeft gekruist. De
commissie besluit de brief van de staatssecretaris vooralsnog voor kennisgeving aan te
nemen en spreekt uit het nog bij de Tweede Kamer aanhangig te maken wetsvoorstel
voortvarend en zorgvuldig te behandelen
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