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Aanhangige wetgeving (met uitzondering van initiatiefwetgeving) 
 

 

Nummer 

 

Behandelstatus  Onderwerp  Startdatum 

 

Planning OCW 

32540  Inbrengdatum nog 
vast te stellen in p.v. 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra 
teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking 
van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen  

18 10 2010   

32531  Inbrengdatum nog 
vast te stellen in p.v. 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in 
verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet 
onderwijs  

09 10 2010   

32433  Nota n.a.v. verslag is 
ontvangen op 13 10
2010 

Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg  

01 07 2010   
 

32396  Inbreng geleverd op 
7 9 2010 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de 
Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet 
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet 
medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie 
van personeel dat is belast met het geven van onderwijs  

28 05 2010  Indiening NnavV eind 
nov 

     

32356  Op 20 5 2010 
aangemeld voor 
plenaire behandeling  

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de 
Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet 
studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen 
van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en 
voortijdig schoolverlaten  

01 04 2010   

32316  Op 4 3 2010 
controversieel 
verklaard 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de 
invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het 
beroepsonderwijs (controversieel verklaard) 
(zie ook brief d.d. 31 8 2010 inzake invoering per 1 januari 2011, 31 524, nr. 75) 

10 02 2010   

32253  Op 4 3 2010 
controversieel 
verklaard 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in 
verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en 
van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van 
de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het 
wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) (controversieel verklaard) 

07 12 2009  Indiening NnavV  
eind nov. 2010 

32193  Op 4 3 2010 
controversieel 
verklaard 

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband 
met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de 
Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces (controversieel verklaard) 

31 10 2009  Indiening NnavV  
medio november 2010 

32134  Op 20 5 2010 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen  17 09 2009   
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aangemeld voor 
plenaire behandeling 

32032  Plenaire behandeling 
geschorst ivm 
adviesaanvrage RvS. 
Behandeling uitgesteld 

in afwachting van 
nieuwe kabinets
plannen 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de 
wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij 
scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend 
beroepsonderwijs  

18 08 2009   

31997  Op 4 3 2010 
controversieel 
verklaard 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de 
Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband 
met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair 

onderwijs (controversieel verklaard) 

01 07 2009  Indiening NnavV begin 
dec 2010 

30246  Besluit op 4 3 2010: 
wachten op reactie  
nieuwe kabinet 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra 
onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse 
prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen  

14 09 2005 Indiening 
beleidsreactie maart 
2011  

 


