
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor  
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 
 15 juni 2010 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 15 juni 2010 

 ons kenmerk 41107/WB/ 

 

 

1. 31989  Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet 

op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het 

onderwijsachterstandenbeleid 

De commissie stelt eindverslag vast, teneinde het voorstel plenair te behandelen op 

22 juni 2010. 

 

2. 32210  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel 

De commissie stelt eindverslag vast, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen. 

 

3. E1000141  

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van OCW van 31 mei 2010 inzake het 

Europees erfgoedlabel (22112, DT) als reactie op de commissiebrief van 13 april 2010 voor 

kennisgeving aan. 

 

4. (Voorhang) kinderopvangtoeslag 

De commissie besluit de behandeling van de brief van de minister van OCW van 11 juni 

2010 inzake kinderopvangtoeslag 2011 en de brief van de minister van OCW van 11 juni 

2010 inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en 

tegemoetkomingen in kosten kinderopvang (31322, 86) aan te houden tot 29 juni 2010 

in afwachting van de bespreking in de Tweede Kamer. In verband hiermee besluit de 

commissie de minister een brief te sturen waarin zij aangeeft zich het recht voor te 

behouden te reageren op het voorgehangen ontwerpbesluit. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie besluit naar aanleiding van de voorhang, d.d. 3 juni 2010, van de 

Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang 

vmbo-mbo2 2008-2013, geen actie te ondernemen. 

b. De commissie besluit naar aanleiding van de voorhang, d.d. 7 juni 2010, van het 

ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van 
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de criteria voor de evaluatie van de landelijke publieke media-instellingen, geen actie te 

ondernemen.  

c. Het lid Dupuis (VVD) geeft aan dat er inzake wetsvoorstel 32210 een brief te 

verwachten is. Deze brief zal, zodra ontvangen, door de griffie verspreid worden onder de 

leden van de commissie.  

    d. Het lid Ten Horn (SP) informeert naar de voortgang inzake het wetsvoorstel 

Fusietoets in het onderwijs (32040).   

e. De commissie stelt voor het Europese voorstel COM(2010)296/F voor procedure te 

agenderen op 22 juni 2010. 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 


