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1.

31981 1

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering

van de OV-chipkaart
De commissie stelt eindverslag vast teneinde het voorstel als hamerstuk af te doen. De
fractie van de SP zal aantekening vragen bij de plenaire behandeling.
2.

32146 1

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) levert inbreng voor het voorlopig verslag. Onder voorbehoud
van tijdige en adequate beantwoording stelt de commissie voor de plenaire behandeling te
laten plaatsvinden op 1 december 2009.
3.

Voorhang Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs (31.288, 62)
Op 22 september 2009 heeft de commissie per brief aan de minister van OCW laten weten
bezwaar te maken tegen voorhang gedurende de periode dat de funderende wet (in casu
wetsvoorstel 31821) nog bij de Eerste Kamer aanhangig is. De commissie heeft zich het
recht voorbehouden te reageren tot een week nadat het funderende wetsvoorstel plenair is
afgehandeld.
De commissie is thans in afwachting van de memorie van antwoord bij wetsvoorstel 31821
en neemt het verslag van het schriftelijk overleg (30844, R) van de commissie OCW van
de Tweede Kamer met de minister over het ontwerpbesluit experiment excellentie in het
hoger onderwijs voor kennisgeving aan.

4.

Gastouderopvang en uitvoering motie Linthorst c.s. (31 874, I)
De commissie besluit de bespreking van de brief van staatssecretaris Dijksma van
6 november 2009 (31874, L) inzake de uitvoering van de motie Linthorst c.s. (31 874, I)
aan te houden tot 17 november 2009.

5.

Gastouderopvang: koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslag uren;
motie Linthorst c.s. (31 874, H)
De commissie besluit de bespreking van de brief van staatssecretaris Dijksma van
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6 november 2009 inzake de motie Linthorst c.s. (31 874, H: koppeling gewerkte uren met
kinderopvangtoeslag uren) aan te houden tot 17 november 2009.
6.

Beleidsdebat voorjaar 2010
De commissie zal op 17 november 2009 besluiten of zij het wenselijk acht in het
voorjaar van 2010 een beleidsdebat te houden over het hoger onderwijs. Bij die afweging
zal ook betrokken worden het feit dat de Commissie toekomstbestendig hogeronderwijsstelsel (commissie Veerman) naar verwachting in februari 2010 haar advies zal
presenteren.

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