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 ons kenmerk 41523/WB/ 

 

1. Mogelijk beleidsdebat MBO 

a. Brief van de minister van OCW van 25 november 2010 inzake beleidsdebat MBO 

(32500 VIII, A)  

 b. Conceptbrief aan het College van Senioren inzake doel en afbakening van het 

 onderwerp van het beleidsdebat  

Naar aanleiding van de brief van de minister besluit de commissie de vaststelling van de brief 

aan het College van Senioren uiterlijk twee weken aan te houden zodat de leden van de 

commissie desgewenst met Leden van de commissie OCW van de Tweede Kamer kunnen 

overleggen over de vervolgacties van de zijde van de Tweede Kamer naar aanleiding van het 

(voor februari 2011 aangekondigde) Actieplan MBO 2011-2015. Vooralsnog is de commissie 

voornemens aan het College van Senioren voor te stellen het debat over het MBO vlak voor 

het paasreces 2011 te houden.   

 

2. Ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal 

Brief van de minister van OCW van 22 november 2010 (31989, J) 

De commissie overweegt bezwaar te maken tegen het in de brief vermelde voornemen om het 

Besluit van 7 juli 2010 (Stb. 2010, 297; inwerkingtreding van de Wet OKE) zo te wijzigen dat 

een artikellid (artikel 166, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs) niet in werking zal 

treden per 1 januari 2011. De commissie besluit een brief op te stellen in reactie op de brief 

van de minister en deze op 7 december 2010 ter vaststelling te agenderen.  

 

3. T01121 

Flitsenregeling (31876) 

Brief van de minister van OCW van 19 november 2010 (31876, E) 

In verband met afwezigheid van het lid aan wie deze toezegging is gedaan, wordt de 

bespreking van de brief aangehouden tot 7 december 2010.  

 

4. T01129 

Evaluatie good governance voortgezet onderwijs (31828) 

Brief van de minister van OCW van 23 november 2010 (31828, E) 

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als 

openstaand geregistreerd te laten. 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 


