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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 ons kenmerk 41664/WB/ 

 

 

1. 32360 VIII 

Jaarverslag en slotwet van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. 32500 VIII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011  

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 25 januari 2011. 

 

3. 32565 VIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

4. Beleidsdebat MBO 

De commissie besluit het voorgenomen beleidsdebat MBO op 5 april 2011 en een daaraan 

voorafgaande expertmeeting tot nader order uit te stellen. Het besluit is ingegeven door  

enerzijds de korte tijdspanne tussen het AO in de Tweede Kamer op 9 maart 2011 en het 

voorgenomen beleidsdebat, en anderzijds door de gebleken onmogelijkheid om nadien, dat 

wil zeggen nog vóór het einde van de zittingsduur van de Kamer in huidige samenstelling, 

een geschikte datum te vinden voor het beleidsdebat.  

 

5. Consultatie Leven lang leren programma 2014-2020 

Brief van de staatssecretaris van OCW van 10 januari 2011 (30012, 33) 

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 25 januari 2011.  
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6. Rondvraag 

a. Het voorstel van de NPO voor gespreksonderwerpen voor het overleg op 25 januari 

2011, kan op de instemming rekenen van de commissie, zij het dat zij zich het recht 

voorbehoudt ook andere onderwerpen te bespreken tijdens dat overleg.  

b. De commissie besluit de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32040 (Wijziging van 

diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs) op 

25 januari 2011, te houden met alleen de minister van OCW.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 

  


