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 kenmerk 40395/WB/ 
 

 

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)  

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen 

op 8 december 2009.  

 

2. 31821 1 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de 

instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van 

studenten (versterking besturing) 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen 

op 22 december 2009. 

 
3. E0900812 

Groenboek: de leermobiliteit van jongeren bevorderen (COM(2009) 329) 

Bespreking conceptreactie op het Groenboek, d.d. 6 november 2009 

De fracties van het CDA (Flierman) en de SP (Ten Horn) besluiten vragen te stellen naar 

aanleiding van de conceptreactie op het groenboek. De vragen zullen worden opgenomen 

in een conceptbrief die zal worden geagendeerd in de commissievergadering van 

24 november 2009.  

 

4. Gastouderopvang en uitvoering motie Linthorst c.s. (31 874, I) 

Bespreking brief van staatssecretaris Dijksma van 6 november 2009 (31874, L) inzake de 

motie Linthorst c.s. De commissie  besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en 

besluit tevens de staatssecretaris per brief te laten weten de voor komend voorjaar 

aangekondigde rapportage met belangstelling tegemoet te zien. De conceptbrief zal 

worden geagendeerd in de commissievergadering van 24 november 2009.   

 
 

                                                 
1  Lijst Balkenende (C) 
2  Zie dossier E090081 op www.europapoort.nl  
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5. Gastouderopvang: koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslag uren; 

motie Linthorst c.s. (31 874, H) 

De commissie besluit de b espreking van de brief van staatssecretaris Dijksma van 

6 november 2009 (31874, M) inzake koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslag 

uren aan te houden tot 24 november 2009. 

 
6. Beleidsdebat voorjaar 2010 

De commissie wacht het advies van de Commissie toekomstbestendig hogeronderwijs-

stelsel (commissie Veerman) af en overweegt – rekening houdend met de Tweede Kamer - 

daarover in de tweede helft van 2010 een beleidsdebat te houden. De commissie  Veerman 

zal naar verwachting in februari 2010 haar advies presenteren. 

 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 


