Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
Dinsdag 26 februari 2008

aan

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

datum
kenmerk

26 februari 2008
38404/PvO

1.
31048

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet
studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten en de Les- en cursusgeldwet in verband met regeling in de
Wet educatie en beroepsonderwijs van een minimumomvang van het in
instellingstijd verzorgde onderwijsprogramma (850 urennorm)

De commissie stelt voor op 11 maart 2008 het voorbereidend onderzoek te houden.
2.
De commissie neemt de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d.
12 februari 2008 over de reikwijdte van de bevoegdheden van de Europese Commissie op
onderwijsterrein voor kennisgeving aan.
3.
31200 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008

Gezien de behandeling van het rapport van de Commissie-Dijsselbloem in de Tweede
Kamer, stelt de commissie voor het beleidsdebat te verplaatsen naar januari 2009.*
De commissie zal te zijner tijd de thema’s vaststellen.
4.
De commissie neemt de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d.
19 februari 2008 over de stand van zaken ten aanzien van de nakoming van aan de Eerste
Kamer gedane toezeggingen voor kennisgeving aan. De commissie verzoekt de griffier de
afdoening van de bij toezegging 16 en 19 genoemde brieven na te gaan.**

datum
blad

26 februari 2008
2

5.
Met het oog op een mogelijke behandeling van een reeks wetsvoorstellen betreffende de
MBO-sector die nu nog in de Tweede Kamer in behandeling zijn, stelt de commissiestaf een
informatiedossier samen met een korte notitie over de onderlinge samenhang van de
wetsvoorstellen.

De griffier a.i. van de commissie,
Peter van Oort

*

De datum 27 januari 2009 is gereserveerd in de agenda van de OCW-bewindslieden.

** De in toezegging 16 bedoelde brief betreft de aanbieding van de notitie Het Hoogste
Goed, Strategische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid.
De in toezegging 19 bedoelde brief bevat het Kabinetsstandpunt over het KNAW-advies
Wetenschap op bestelling.

