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1. 32263 

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage 

en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 

2012 en aanpassing aanvullende beurs 

De commissie brengt eindverslag uit, teneinde het voorstel plenair te behandelen op 

30 november 2010.  

 

2. E1000621 

De commissie stelt voor om het volgende voorstel uit het Wetgevings- en werkprogramma 

2011 (WWP 2011) van de Europese Commissie COM (2010)623 als prioritair te selecteren:  

- Commission Communication on a New Competences Initiative 

 

3. Beleidsdebat(ten) 

De commissie besluit op 23 november 2010 opnieuw te spreken over de twee suggesties 

voor de thema's van een mogelijk beleidsdebat.  

Het eerste thema, 'de positie van het MBO', wordt verbreed naar 'de positie van de 

beroepspraktijk'. Gesignaleerd wordt dat de 'Commission Communication on a New 

Competences Initiative' (zie agendapunt 2) zou kunnen worden betrokken bij dit 

beleidsdebat. De leden Flierman (CDA), Linthorst (PvdA) en Ten Horn (SP) zullen het doel en 

de afbakening van het onderwerp van een beleidsdebat met dit thema volgende week ter 

vergadering beargumenteren. 

De commissie signaleert dat bij het tweede thema, 'de toename van digitale informatieopslag 

en -uitwisseling en de daarvoor noodzakelijke informatie-infrastructuur', ook het rapport van 

de commissie Brouwer Korf2 en de kabinetsreactie daarop kan worden betrokken.  

 

4. Mededelingen en rondvraag 

De commissie wenst geen stenografisch verslag van het kennismakingsgesprek met de OCW 

bewindslieden op 23 november 2010 van 15:00 - 16:00 uur. De staf zal op verzoek van de 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 
2  Op 23 november 2010 zal er een gezamenlijke commissievergadering plaatsvinden van de vaste 
commissies voor Justitie en voor BZK/AZ om de bespreking van het rapport van de commissie Brouwer 
Korf, de kabinetsreactie daarop en een schriftelijk overleg - die de commissies eerder had aangehouden 
tot het aantreden van een nieuw kabinet -te hervatten. 



 

 datum 16 november 2010 

 ons kenmerk 41455/WB/HdM 

 blad 2 

 

 

commissie nagaan of het mogelijk is het gesprek een half uur te vervroegen3 naar 14:30 

uur. Voorts verzoekt de commissie de taakverdeling van de beide bewindspersonen, evenals 

de relevante passages uit het regeerakkoord, toe te voegen aan de agenda voor het 

kennismakingsgesprek.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
3  Bij het uitbrengen van deze korte aantekeningen is reeds bekend dat het kennismakingsgesprek met 
de OCW bewindslieden een half uur kan worden vervroegd en dus zal plaatsvinden op 23 november 
2010 van 14:30 - 15:30 uur. 


