Korte aantekeningen

Vergadering van de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
21 juni 2011

aan

De leden van de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
i.a.a. aan de beoogde leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en
Ruimtelijke Ordening (IMRO) i.v.m. agendapunt 7

datum
kenmerk

21 juni 2011
43087/FB/

1. 32253
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met
het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het
collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor
aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)
De commissie stelt eindverslag vast en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op
5 juli 2011. De commissie zou voorafgaand aan de plenaire behandeling graag beschikken
over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs.
2. 32531
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de
invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs
De commissie heeft de memorie van antwoord nog niet mogen ontvangen en besluit de
nadere procedure aan te houden tot 28 juni 2011, onder voorbehoud van de tijdige
ontvangst van de memorie van antwoord.
3. 32618
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere
wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet
verhoging collegegeld langstudeerders)
De commissie besluit inbreng te leveren voor het (nader voorlopig) verslag op 28 juni
2011. De commissie verzoekt de staf bij het ministerie te informeren naar de redenen van
spoedeisendheid van dit wetsvoorstel, de eventuele negatieve consequenties wanneer dit
wetsvoorstel niet op 1 september 2011 in werking kan treden en de wijze waarop deze
eventuele negatieve consequenties anderszins zouden kunnen worden gerepareerd.
4. 32316
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte
kwalificatiestructuur
De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 28 juni 2011.
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5. 32587
Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van
het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen
volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering
De fractie van de VVD (Dupuis) levert inbreng voor het voorlopig verslag. Fracties die dat
willen kunnen zich na verschijning van de proef aansluiten bij de inbreng van de leden van
de VVD-fractie.
6. Motie Meindertsma c.s. (32433, E)
Brief van de staatssecretaris van OCW van 27 mei 2011 (32433, G) naar aanleiding van de
plenaire behandeling van wetsvoorstel 32433 op 24 mei 2011
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en te verwerken in de
toezeggingenregistratie.
7. T01143
Monitoring en evaluatie van de invoering van de collegegeldsystematiek, ingrijpen bij
algemene maatregel van bestuur in het convenant tussen de HBO-raad en de VSNU (31821)
Brief van de staatssecretaris van OCW van 9 juni 2011 (31821, G).
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en te verwerken in de
toezeggingenregistratie.
8. T01327
Brief - met bijlage1 - van de minister van OCW van 31 mei 2011 (32040, G)
De commissie besluit de bespreking van deze brief aan te houden tot 28 juni 2011.
Onderwijsraad
Brief Onderwijsraad d.d. 26 mei 2011 (griffienr. 148614) inzake Werkprogramma 2012
De commissie besluit de Onderwijsraad te laten weten prijs te stellen op een
kennismakingsgesprek in september/oktober 2011. Bij die gelegenheid kan ook van
gedachten worden gewisseld over de aandachtspunten van de commissie en eventuele
advisering terzake door de Onderwijsraad.
9. Rondvraag
De commissie zou graag na het zomerreces kennismakingsgesprekken voeren met de
bewindslieden van OCW.
De waarnemend griffier van de commissie,
Fred Bergman

1

Concept Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs.

