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1. 33336 

Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  

Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking  

van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte  

overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen  

naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de  

naamgeving van de ministeries aan te passen 

 

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

hamerstuk.  

 

2. 33453 

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de 

mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering 

 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 12 februari 2013.  

 

3. E1200491 

Commissiemededeling: een andere kijk op onderwijs: investeren in competenties voor betere 

sociaal-economische resultaten  

 

De commissie besluit dat de brief namens de commissie kan worden verzonden en stelt de 

brief verder ongewijzigd vast.  

 

4. Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten 

doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (Besluit experimenten doorlopende leerlijnen 

vmbo-mbo 2014-2022) 

 

De commissie besluit dat de brief namens de commissie kan worden verzonden en stelt de 

brief verder ongewijzigd vast.  
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5. Passend onderwijs 

Brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 22 januari 2013 in reactie op de commissiebrief 

d.d. 18 december 2012 (33106, N) 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt toezeggingen T01571 en 

T01572 als voldaan. De commissie merkt op dat zij de brief over het leerwegondersteunend 

onderwijs en praktijkonderwijs met belangstelling tegemoet ziet. In afwachting van de 

relevante stukken laat zij toezeggingen T01575 en T01576 als openstaand geregistreerd 

staan.  

 

6. 32641 

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet  

Brief van de minister van OCW d.d. 25 januari 2013 (32641, G) 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en stelt voor het wetsvoorstel voor 

stemming - in plaats van plenaire behandeling - te agenderen op 5 februari 2013. 

 

7. Rondvraag en mededelingen 

De commissie stelt onverminderd prijs op een informele ontmoeting met de bewindslieden 

OCW en verzoekt de griffie het voorstel te doen om de ontmoeting te laten plaatsvinden op 

12 februari 2013 van 17.30-19.00 uur. 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


