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1. 318211 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 stelt voor de plenaire behandeling te laten plaatsvinden op 21/22 

december 2009. 

 

2. 318761 Wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de 

richtlijn Audiovisuele mediadiensten 

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor de plenaire behandeling te laten 

plaatsvinden op 7/8 december 2009. 

 

3. 321462 Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en 

beroepsonderwijs in verband met een tijdelijke verlenging van de oormerking educatie 

en de bestedingsverplichting bij roc’s 

De fractie van de PvdA (Tan, volgt) levert inbreng voor het nader voorlopig verslag.  

 

4. E0900813 

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

Conceptreactie op het Groenboek, d.d. 6 november 2009 

De bespreking wordt aangehouden tot 1 december 2009, zodat de commissie kennis 

kan nemen van Kamerstukken II, 22112 nr. 964. 

 

5. Gastouderopvang en uitvoering motie Linthorst c.s. (31874, I) 

De commissie stemt in met de conceptbrief. 

 

6. Gastouderopvang: koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslag uren;  

motie Linthorst c.s. (31874, H) 

De commissie besluit een brief te sturen in reactie op de brief van staatssecretaris 

                                               
1  Lijst Balkenende (C) 
2  Lijst Balkenende (B) 
3  Zie dossier E090081 op www.europapoort.nl  



 datum 24 november 2009 

 kenmerk /WB/FB 

 blad 2 

 

 

Dijksma d.d. 6 november 2009. De conceptbrief zal vóór verzending aan het ministerie 

per mail voor commentaar aan de commissie worden voorgelegd. 

 

7. Mededelingen en rondvraag 

De staf wordt verzocht bij het ministerie navraag te doen naar de termijn waarop de 

commissie de memorie van antwoord mag verwachten met betrekking tot wetsvoorstel 

31 828. 

 

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

Warmolt de Boer  

 

 


