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1. 32356 

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de 

expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs 

in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van 

verzuim en voortijdig schoolverlaten. 

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 22 maart 2011.  

 

2. E1100041 

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig 

schoolverlaten COM(2011)19 

De commissie besluit dit E-dossier te betrekken bij het voorbereidend onderzoek naar 

aanleiding van wetsvoorstel 32356, te houden op 22 maart 2011.  

 

3. E1100082 

Groenboek: Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader 

voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 

De commissie besluit - onder voorbehoud dat de kabinetsreactie op het Groenboek dan reeds 

ontvangen is - op 5 april 2011 inbreng te leveren voor een brief aan de regering of de 

Europese Commissie. Mocht de kabinetsreactie op een latere datum worden ontvangen, dan 

wordt de inbreng op de eerstvolgende dinsdag daarna geleverd, mits die datum dan nog 

ruim voor 20 mei 2011 (afloop consultatietermijn groenboek) valt.  

 

4. T01142 

Benoeming in het College van Bestuur boven de drie ton (31821) 

Brief van de staatssecretaris van OCW van 18 februari 2011 (31821, F) 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging als 

voldaan.  
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5. Mededelingen en rondvraag  

a. De brief aan de minister van OCW met betrekking tot de beleidsreactie aanvullend 

onderzoek thuisonderwijs zal door de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de 

SP en GroenLinks worden ondertekend. 

b. In de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer, d.d. 17 februari 2011, 

met betrekking tot voortijdig schoolverlaten (32356, 20) wordt op pp. 7-8 verwezen 

naar het rapport 'Focus op vakmanschap 2011-2015' (31524, 88). Dit rapport zal 

onder de leden van de commissie worden verspreid. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer  

 


