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1. 31266 1 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de 

ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in 

de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs) 

Het voorbereidend onderzoek wordt aangehouden tot 29 september 2009. 

  

2. Voorhang Ontwerpbesluit experiment excellentie in het hoger onderwijs 

De commissie stemt in met de conceptbrief over voortijdige voorhang. Deze brief is 

opgesteld naar aanleiding van de brief van de minister van OCW van 7 september 2009 

(TK 31.288, 62) inzake voorhang ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een 

experiment met het oog op het bevorderen van excellentie in het hoger onderwijs (Besluit 

excellentie in het hoger onderwijs)  

 

3. Motie Linthorst c.s. (31874, I)  

Dit agendapunt wordt verbreed met de reactie op de urennorm uit de algemene maatregel 

van bestuur. De commissie besluit in een brief om nadere informatie ter onderbouwing van 

de urennorm zoals de staatssecretaris die voorstaat, alsmede een reactie op berichten uit 

het veld dat de motie-Linthorst c.s. niet zal worden uitgevoerd. Voorts zal nagegaan 

worden of de toegezegde informatie van de GGD al ontvangen is. 

 

4. Halfjaarlijks rappel toezeggingen (EK 31.700 VIII, L) 

Afhankelijk van de besluitvorming in de commissie SZW van heden, zal nog schriftelijke 

navraag worden gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen 

T00937 en T01002. 

 

5. Lijst Balkenende 

De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. Mededelingen en rondvraag 

Het lid Ten Horn informeert naar de stand van zaken met betrekking tot presentatie van 

Google Nederland aan de Eerste Kamer (op 6 oktober 2009) en het werkbezoek aan 

                                               
1  Lijst Balkenende (C) 



 datum 22 september 2009 

 kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

Google Nederland (op 12 oktober 2009). Binnenkort zal hierover nadere informatie 

verstrekt worden. 

 

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

Warmolt de Boer  


