
Korte aantekeningen 
 

Vergadering van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
dinsdag 10 juli 2012    
 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

 

 

 datum 10 juli 2012 

 ons kenmerk 44288/FB/HdM 

 

 

1. T00956 

Proportionaliteit van het uitzendverbod (31356) 

Brief van de minister van OCW d.d. 3 juli 2012 inzake toezegging over wetsartikelen 

betreffende haatzaaien 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T00956 als 

voldaan. 

 

2. T01499 

Toezegging brief met opzet onderzoek differentiatie leerlingenpopulatie (32193) 

Brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer d.d. 3 april 2012 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T01499 als 

voldaan. 

 

3. T00983 

Evaluatie adviesrecht, voordracht en one-tiermodel (30599) 

Brief van de minister van OCW d.d. 4 juli 2012 over de evaluatie inzake colleges van bestuur 

en intern toezicht bve-sector 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en laat toezegging T00983 in 

afwachting van de evaluatie openstaand.  

 

4. 33146 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs en overige educatie 

 

De commissie brengt eindverslag uit en acht het wetsvoorstel gereed voor plenaire 

agendering. De commissie laat uiterlijk vrijdag 13 juli weten of zij de voorkeur geeft aan 

plenaire beraadslagingen óf dat het wetsvoorstel kan worden afgedaan als hamerstuk.  



 datum 10 juli 2012 

 ons kenmerk /FB/HdM 

 blad 2 

 

 

 

 

5. 33280 VIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.  

 

6. 33240 VIII 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als 

hamerstuk.  

 

7. Mededelingen en rondvraag 

- De commissie stelt voor het wetsvoorstel over passend onderwijs (33106), alsmede het 

wetsvoorstel over kwaliteitsverbetering (32812) plenair te behandelen op 2 oktober 2012.  

- De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer 

inzake het voorgehangen ontwerpbesluit over 'prestatiebekostiging' en zal met belangstelling 

de verdere procedure volgen. Zodra het advies van de Raad van State en het nader rapport 

van de regering gepubliceerd zijn, zal het de leden per mail ter kennisname worden 

toegezonden.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


