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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 7 oktober 2008 

 kenmerk 39064/WB 

 

1. 31 356 Vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 20..) 

De commissie besluit naar aanleiding van het verzoek van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap d.d. 3 oktober 2008 tot een spoedige behandeling van het 

wetsvoorstel een brief te schrijven.  

 

2. Groenboek Migratie en mobiliteit: uitdagingen en kansen voor Europese 

onderwijssystemen (COM (2008) 423)1 (Kamerstukken 1/2 2007/08, 22 112, BF en nr. 

621).  

De fracties van CDA (Leunissen) en SP (Ten Horn) leveren inbreng voor vragen aan de 

regering. De totaalredactie van deze inbrengen zal ter beoordeling aan de commissie 

worden gezonden. 

 

3. De conceptvragen van de leden Linthorst en Ten Horn met betrekking tot de brief van de 

staatssecretaris van OCW d.d. 5 september 2008 (EK 31.325, G) over vergelijking van 

schoolkosten van MBO’ers en VMBO’ers zullen onder de leden van de commissie worden 

verspreid en nogmaals worden geagendeerd in de commissievergadering van 

21 oktober 2008.  

 

4. De commissie besluit, hangende de Europese herbezinning, de bestaande procedure van 

behandeling van Europese voorstellen te handhaven.  

 

5. In de rondvraag besluit de commissie:  

• in haar vergadering van 21 oktober 2008 nader te spreken over de 

onderwerpen van het voor 27 januari 2009 geagendeerde beleidsdebat; en  

• geïnformeerd te willen worden over de stand van zaken met betrekking tot de 

door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het derde kwartaal 

van 2008 toegezegde aanbieding aan de Kamer van de NWO-evaluatie (voor- en 

nadelen van het peer reviewsysteem voor onderzoeken) en het 

kabinetsstandpunt daarop (EK 31.200 VIII, D).  

 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid, 

Warmolt de Boer 

                                                
1  Zie dossier E080102 op www.europapoort.nl   

http://www.europapoort.nl/

