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1. 32770 

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse 

maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs1 

 

Na lezing van de nota naar aanleiding van het verslag stelt de commissie voor het 

wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.   

 

2. 32193 

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 toezichtproces2 

 

De fracties van de VVD (Dupuis), de PvdA (Linthorst), het CDA (Van Bijsterveld) en de 

ChristenUnie (Kuiper) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. Fracties worden in de 

gelegenheid gesteld om zich bij vragen aan te sluiten. 

 

3. E1100463 

Europese Commissiemededeling: Ondersteuning van groei en werkgelegenheid - een agenda 

voor de modernisering van de Europese hoger onderwijssystemen COM(2011)567 

Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap "Kwaliteit in 

verscheidenheid" 

 

De fracties van de PvdA (Koole), het CDA (Essers) en GroenLinks (Ganzevoort) leveren 

inbreng voor de brief aan de regering. De commissie bespreekt de conceptbrief in de 

vergadering van 15 november 2011.  

 

4. Rondvraag en mededelingen 

De commissie bespreekt het voorstel van de PvdA-fractie - toegelicht door het lid Sylvester - 

om in 2012 op een nader te bepalen moment een beleidsdebat over cultuurbeleid te houden. 

                                               
1 Spoedeisend volgens brief van de minister d.d. 31 oktober jl. 
2 Spoedeisend volgens brief van de minister d.d. 31 oktober jl. 
3 Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
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De commissie zal aan de hand van een schriftelijk voorstel van de PvdA-fractie daarover 

definitief besluiten in een komende commissievergadering, maar uiterlijk op 22 november 

2011.  

 

De griffier van de commissie, 

Fred Bergman 


