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1. 32812 
Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

 

De fracties van de VVD (Huijbregts-Schiedon), de PvdA (Linthorst), het CDA (Flierman), de 

SP (Smaling), D66 (Backer) en GroenLinks (Ganzevoort) leveren inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

 

2. 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 

 
De fracties van de VVD (Huijbregts-Schiedon), de PvdA (Linthorst), het CDA (Flierman), de 

SP (Smaling), D66 (Backer) en GroenLinks (Ganzevoort) leveren inbreng voor het 

voorlopig verslag.  

 

3. 33019 
Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de 
rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio 
Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard  

 

De fracties van de PvdA (Ter Horst), het CDA (Flierman) en D66 (Van Boxtel) leveren 

inbreng voor het voorlopig verslag. Andere fracties kunnen zich desgewenst aansluiten bij de 

gestelde vragen. 
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4. 33116 
Wijziging van enkele onderwijswetten om te voorzien in een brede en duurzame grondslag 

voor innovatie experimenten (Innovatieve experimenteerruimte onderwijs)   

 

De fractie van GroenLinks (Ganzevoort) levert inbreng voor het voorlopig verslag. Eén 

vraag zal als commissievraag worden gesteld. De fractie van de PvdA sluit zich bij de overige 

inbreng van de GroenLinks-fractie aan.  

 

5. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 

Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 15 mei 2012 in reactie op de brief van de vaste 

commissie OCW d.d. 27 april 2012 (wordt gepubliceerd als 31288, D) 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


