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1. 33157 

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en 

de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de 

invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van 

bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor 

basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) 

 

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 10 september 2013. 

 

2. 335581 

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet 

subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

3. 335412  

Wijziging Mediawet 2008 inzake modernisering stelsel landelijke publieke omroep 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 10 september 2013 te houden. 

 

4. 334263  

Wijziging Mediawet 2008 inzake verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen 

 

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 10 september 2013 te houden.  

                                                
1 De regering staat inwerkingtreding per 1 januari 2014 voor ogen (33400 VIII, H) 
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5. Experiment bindend studieadvies 

De commissie bespreekt de brief van de minister van OCW d.d. 4 juli 2013 inzake toezending 

van een brief aan de Tweede Kamer betreffende deelname experiment bindend studieadvies 

(wordt gedrukt als 33400 VIII, J). De leden Lokin-Sassen (CDA) en Ganzevoort 

(GroenLinks) leveren vóór donderdagochtend 11 juli 2013 inbreng voor een brief. De 

staf verwerkt deze inbreng tot een conceptbrief. Deze wordt rondgemaild aan de overige 

leden van de commissie, zodat de brief op korte termijn kan worden verzonden. 

 

6. T01263 

Toevoeging vraag arbeidsmarktbarometer over het aannemen van onbevoegde leraren in 

plaats van bevoegde (31700 VIII) 

 

Bespreking van de brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 28 juni 2013 inzake deze 

toezegging (33400 VIII, I) wordt aangehouden tot 10 september 2013. 

 

7. Spoedeisende wetsvoorstellen 

De brief van de bewindslieden van OCW d.d. 2 juli 2013 (33400 VIII, H) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

8. 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 

 

Nabespreking van de briefing van de Algemene Rekenkamer wordt aangehouden tot 10 

september 2013. 

 

9. 33640 VIII  

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013 (voorjaarsnota) 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

10. 33605 VIII  

Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 

 

11. 33537 

Wijziging van de Leerplicht 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de 

registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht  

 

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden 

afgedaan. 
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12. De commissie neemt kennis van de concept kabinetsreactie op het groenboek “Voorbereiding 

op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: Groei, creatie en waarden” (COM(2013) 

231 def). De door de Europese Commissie gestelde deadline voor reacties is 31 augustus 

2013. Leden van de commissie die inbreng willen leveren melden dit uiterlijk vrijdag 12 

juli 2013 aan de commissiestaf. 

 

13. De commissie neemt kennis van de in het College van Senioren voorgestelde datum van 24 

september 2013 voor het beleidsdebat over cultuur. De commissie gaat in meerderheid 

akkoord met deze datum. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 

 


