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Nog te plannen overleggen over aangehouden dossiers
1
  

   
primair onderwijs 

Opties voorstel van de Kamer Reactie bewindspersonen  
OCW 

Algemeen overleg  1. Dossier zwakke scholen  Betrekken bij 
OCWbegrotingsbehandeling 2011?  

Akkoord met voorstel Kamer. 

Algemeen overleg  2. Dossier openbaar onderwijs (AANHOUDEN, tot nieuw kabinet)  Betrekken bij 
OCWbegrotingsbehandeling 2011? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

Algemeen overleg  3. Passend onderwijs (CONTROVERSIEEL)  Verzoeken om tijdpad nieuwe 
beleidsvoorstellen? 

De Kamer ontvangt in 
november de 
voortgangsrapportage 
Passend Onderwijs inclusief 
een nieuw tijdpad.  

Algemeen overleg  4. Dossier Leerlingenvervoer  Verzoeken om spoedige beantwoording 
commissiebrief inzake 
kabinetsstandpunt bij onderzoek van 
Ombudsman 

Brief over het onderzoek van 
de Ombudsman op 16 
september door TK ontvangen 
(kenmerk: ah tk 20092010
3361).  

Algemeen overleg  5. Dossier Tussenschoolse opvang  Betrekken bij OCW 
begrotingsbehandeling 2011? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

   
funderend onderwijs po+vo 

  

Algemeen overleg  6. Dossier Onderwijsraadadvies "Vroeg of laat" inzake overgang po 
naar vo (AANHOUDEN, tot nieuw kabinet)  

Verzoeken om tijdstip kabinetsreactie of 
beleidsvisie ‘toekomst vo’? 

Koppelen aan nr 12, Dossier 
VMBO. Beleidsreactie wordt 
voor de zomer 2011 aan de 
Kamer gezonden. 

Algemeen overleg  7. Ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs  Verzoeken om tijdstip kabinetsreactie op 
Onderwijsraadadvies Ouders als 
partners? 

De Kamer ontvangt de 
beleidsreactie in het voorjaar 
van 2011. 

Algemeen overleg  8. Dossier: Onderwijsbegeleiding  AO plannen? Betrekken bij 
begrotingsbehandeling 2011. 

Algemeen overleg  9. Dossier onderwijskwaliteit BES landen  ? Betrekken bij plenaire 
behandeling BES wetgeving. 

Algemeen overleg  10. Dossier Voortgangsrapportage Leerkrachten  AO plannen? Akkoord met voorstel Kamer. 

Inbreng schriftelijk 
overleg  

11. De vakantiespreiding (CONTROVERSIEEL)  Betrekken bij 
OCWbegrotingsbehandeling 2011? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

   
voortgezet onderwijs 

  

Algemeen overleg  12. Dossier vmbo  Verzoeken om tijdstip De beleidsreactie op het 

                                                           
1
 een overzicht van de onderliggende stukken van deze dossiers is op papier aan het ministerie aangeleverd.   
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‘toekomstperspectieven vmbo’?  advies VO Raad “T(l) 
splitsing: van VMBO TL naar 
Havo of MBO” en advies 
“VMBO herkend” van Stichting 
Platform VMBO wordt voor de 
zomer 2011 aan TK 
gezonden.  

Algemeen overleg  13. Dossier maatschappelijke Stage  Betrekken bij w.v. Maatschappelijke 
stage? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

   
mbo en volwasseneneducatie 

  

Algemeen overleg  14. Verzamel algemeen overleg mbo  AO plannen vóór kerstreces? De TK ontvangt voor 1 
februari 2011 een 
beleidsreactie op de 
Commissie Oudeman 
(Onderwijs en besturing BVE) 
en het inspectierapport 
bestuurskracht mbo. Na 
ontvangst hiervan kan de 
Kamer desgewenst een 
verzamel ao mbo plannen. 

Algemeen overleg  15. Toekomst rugzak in het mbo (CONTROVERSIEEL)  Verzoeken om tijdpad nieuwe 
beleidsvoorstellen? 

Betrekken bij het dossier 
Passend Onderwijs. In de 
voortgangsrapportage 
Passend Onderwijs die in 
november aan de Kamer 
wordt aangeboden wordt ook 
ingegaan op het tijdpad 
rugzak mbo.   

Algemeen overleg  16. Dossier: Laaggeletterdheid  Betrekken bij 
OCWbegrotingsbehandeling 2011? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

Algemeen overleg  17. Dossier Onderwijs en Ondernemen  Betrekken bij 
OCWbegrotingsbehandeling 2011? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

   
hoger onderwijs en wetenschapsbeleid 

  

Algemeen overleg  18. Toekomst Hoger Onderwijs  Betrekken bij wgo hoger onderwijs en 
wetenschapsbeleid? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

Algemeen overleg  19. Dossier: Bachelor masterstructuur en de Voortgang Bologna 
Proces  

Betrekken bij wgo hoger onderwijs en 
wetenschapsbeleid? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

Algemeen overleg  20. Dossier: Wetenschapsbeleid  Betrekken bij wgo hoger onderwijs en 
wetenschapsbeleid? + brieven met 

Akkoord met voorstel Kamer. 
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strategisch plan TNO en kabinetsreactie 
overhevelen naar cie EZ/Lb/Innov?  

Algemeen overleg  21. Dossier: de toegankelijkheid voor studenten met een 
functiebeperking in het hoger onderwijs  

Betrekken bij wgo hoger onderwijs en 
wetenschapsbeleid? 

Akkoord met voorstel Kamer. 
De Kamer ontvangt een plan 
van aanpak in november.  

Algemeen overleg  22. Macrodoelmatigheid (CONTROVERSIEEL)  Betrekken bij wgo hoger onderwijs en 
wetenschapsbeleid? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

   
cultuur 

  

Algemeen overleg  23. Dossier Cultuurparticipatie  Betrekken bij wgo cultuur? Akkoord met voorstel Kamer. 

Algemeen overleg  24. Nieuwe archiefregeling (AANHOUDEN, tot nieuw kabinet)  Verzoeken om tijdstip toegezegde 
visiebrief inzake nieuwe archiefregeling? 

De visiebrief inzake de nieuwe 
archiefregeling zal voor 1 april 
2011 naar de Kamer gestuurd 
worden. 

Algemeen overleg  25. Dossier: Creatieve Industrie  Verzoeken om tijdstip kabinetsreactie 
Groenboek creatieve industrie en 
antwoord op commissiebrief inzake 
relatie FES? 

Kabinetsreactie Groenboek is 
aan de Kamer verstuurd op 
25 oktober. Medio november 
2010 volgt de reactie op de 
commissiebrief over de 
toekenningen van de FES  
aanvragen. 

Hoorzitting / 
rondetafelgesprek  

26. Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs (AANHOUDEN, tot nieuw 
kabinet)  

Betrekken bij wgo cultuur? 
(voorafgegaan door rondetafelgesprek) 

Akkoord met voorstel Kamer. 

   
media 

  

Algemeen overleg  27. Toekomstverkenning publieke omroep (CONTROVERSIEEL)  Betrekken bij wgo media? 
Wanneer visiebrief? 

De Kamer ontvangt voor het 
WGO Media een brief met 
hoofdlijnen en planning. Over 
de nadere uitwerking van de 
paragraaf publieke omroep uit 
het regeerakkoord zal de 
Kamer per brief voor het 
zomerreces worden 
geïnformeerd. 

   

emancipatie 

  

Algemeen overleg  28. Emancipatiebeleid (CONTROVERSIEEL)  Verzoeken om st.v.zaken brief en dan 
AO plannen? 

Akkoord met voorstel Kamer. 

   
kinderopvang 

  

Algemeen overleg  29. Dossier Kinderopvang/gastouderopvang  Betrekken bij wgo kinderopvang en Dossier kinderopvang valt 
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voortouw overdragen aan cie. SZW? onder verantwoordelijkheid 
Minister SZW. 

  overig   

Algemeen overleg  30. Voortgangsrapportage Lastendruk OCW (CONTROVERSIEEL)  Betrekken bij 
OCWbegrotingsbehandeling 2011? 

Akkoord met voorstel Kamer 
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Vanaf het voorjaar 2010 ontvangen kabinetsstukken met het besluit ‘overleg met nieuwe kabinet’ 
 

   
primair onderwijs 

Eerder besluit Opties voorstel van 
de Kamer 

Reactie 
bewindspersonen  
OCW 

31293
75  

28
05
2010 

Reactie op verzoek commissie over de onderzoeksvraag 
bekostiging per vestiging  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet.  

 Betrekken bij  
begrotingsbehandeling 
2011. 

31322
85  

18
05
2010 

Inspectierapport ‘Aansluiting onderwijs en 
buitenschoolse opvang in de schoolgids’  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet. 

 Valt onder 
verantwoordelijkheid 
Minister SZW. 

.   
voortgezet onderwijs 

   

30079
25  

15
06
2010 

Doorstroom  en stapelmogelijkheden in het voortgezet 
onderwijs.  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet. 

Betrekken bij nog te  
ontvangen toekomst  
visie vo? 

Akkoord met voorstel 
Kamer. 
 

31289
88  

15
06
2010 

Betere beoordeling van opbrengsten in het voortgezet 
onderwijs  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet. 

Betrekken bij nog te  
ontvangen toekomst  
visie vo? 

Akkoord met voorstel 
Kamer.  
 

31289
86  

28
04
2010 

Opbrengsten van de eerste fase van de pilot horizontale 
verantwoording onderwijstijd  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet. 

Verzoeken om tijdpad  
na het zomerreces 
toegezegde w.v.?  

Het wetsvoorstel 
wordt in maart 2011 
aan de Kamer 
aangeboden. 

27923
99  

02
09
2010 

Afwikkeling motie Kamerstuk 27923, nr. 61 en de 
toezegging gedaan in Kamerstuk 27923, nr. 85 om te 
voorkomen dat de beloningsleidraad van de VO raad  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet. 

AO plannen vóór  
kerstreces? 

Betrekken bij 
wetgeving rond de 
beloning van 
topfunctionarissen 
(semi) publieke 
sector.  
  

   
mbo en volwasseneneducatie 

   

31524
65  

20
05
2010 

Urennorm voor begeleide onderwijsuren bbl  Te zijner tijd betrekken bij w.v.  
Modernisering bekostiging mbo.  

Verzoeken om tijdpad  
w.v. bekostiging mbo 

Planning is het 
wetsvoorstel 
Bekostiging mbo in 
september 2011 bij de 
Kamer in te dienen.  

31524
66  

20
05

Onderzoek onderwijstijd bij de niet bekostigde 
instellingen (NBI's)  

Te zijner tijd betrekken bij uitkomsten  
van nalevingsonderzoek 850 urennorm. 

 Uiterlijk februari 2011 
volgt de beleidsreactie 
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2010 op rapport Cie. 
Oudeman met daarin 
de evaluatie 850 
urennorm en een 
reactie op onderzoek 
“onderwijstijd bij 
bekostigde 
instellingen”. 

   
cultuur 

   

32327
2  

10
06
2010 

Evaluatie flankerend beleid WWIK (Wet werk en 
inkomen kunstenaars)  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet. 

 Betrekken bij WGO 
Cultuur. 

31482
66  

19
08
2010 

Stand van zaken aansluiting kunstvakonderwijs
arbeidsmarkt  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet nadat een reactie 
van het nieuwe kabinet is ontvangen. 

 Betrekken bij WGO 
Cultuur. 

   
media 

   

32500
VIII 4  

21
09
2010 

Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke 
Omroep (BPPO)  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet als de antwoorden 
op het schriftelijk overleg binnen zijn. 

 Eerste rapportage 
over het BPPO is in 
september naar de 
Kamer  
gestuurd. Voor 1 
januari 2011 volgt de 
evaluatie van de NPO 
van het BPPO. 

  overig    

32335
2  

26
04
2010 

Toezegging van een lijst van subsidies in de 
onderwijssector  

In het najaar van 2010 wordt een apart  
algemeen overleg georganiseerd over de 
 onderwijssubsidies. De minister wordt  
verzocht de Kamer zo spoedig als mogelijk 
 inzicht te verschaffen in de appreciatie en 
de effectmetingen van de subsidies. 

Verzoeken om antwoord 
commissiebrief? 

De subsidie 
taakstelling in de 
begroting 2001 en de 
subsidietaakstellingen 
uit het regeerakkoord 
worden in samenhang 
ingevuld. De Kamer 
wordt hierover voor 
de kerst over 
geïnformeerd. 
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Aangehouden adviezen/onderzoeken/evaluaties, etc. i.v.m. nog te ontvangen kabinetsstukken  

 
   

primair onderwijs Eerder besluit 
Opties voorstel 
van de Kamer 

Reactie 
bewindspersone
n OCW 

  Aanbieding Onderwijsraadadvies  ‘Naar een nieuwe 
kleuterperiode’  
 

Het Onderwijsraadadvies is 
aangehouden in afwachting van een 
reactie van het nieuwe kabinet. 

 De Kamer 
ontvangt in 
februari 2011 de 
kabinetsreactie. 

31700
VIII 184  

19 05
2009 

Aanbieding onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs aan 
kinderen van ouders met een richtingbezwaar’  

Aanhouden in afwachting van het 
onderzoek inzake thuisonderwijs en 
de beleidsreactie hierop. 

 Rapport is in juni 
aan TK gezonden 
(Kamerstuk 31700 
VIII  184). De 
Kamer ontvangt 
een beleidsreactie 
voor 1 januari 
2011. 

32123
VIII 144  

12 07
2010 

Aanvullend onderzoek thuisonderwijs (po/vo) 

Aanhouden in afwachting van beleids
reactie nieuwe kabinet. 

 Rapport is in juli 
aan TK verzonden 
(Kamerstuk 
32123 VIII nr. 
144). De Kamer 
ontvangt een 
beleidsreactie voor 
1 januari 2011. 

31322 71  18 12
2009 

Toezegging om te verkennen of er bij scholen behoefte is aan 
regels voor de kwaliteit van TSO opleidingen gericht op 
tussenschoolse opvang  

Aanhouden in afwachting van de 
aangekondigde brief over sluitende 
arrangementen en de School voor de 
Toekomst. 

Verzoeken om 
tijdpad? 

Eind 2010 
ontvangt de 
Kamer een 
kabinetsreactie 
n.a.v. toezegging. 

31135 28  20 05
2010 

Toezending advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het 
onderwijs I (opting out po/vo) 

Aanhouden, in afwachting van deel II 
van het Onderwijsraadavies (najaar 
2010) en de integrale reactie van het 
volgend kabinet. 

 Tweede helft van 
november 2010 
verschijnt het 
advies van de OR 
“Verzelfstandiging 
in het onderwijs 
II”. 
De kamer 
ontvangt vóór 1 
februari 2011 
samenhangende 
beleidsreactie op 
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de delen I en II. 
 
 

   
voortgezet onderwijs 

 
  

32123
VIII 139  

01 07
2010 

ITS rapport 'De achterstand van jongens' (po/vp) Aangekondigde nadere informatie 
afwachten: de beleidreactie bij dit 
onderzoeksrapport wordt overgelaten 
aan het nieuwe kabinet. 

 De Kamer 
ontvangt begin 
2011 een 
beleidsreactie. 

   
mbo en bve 

 
  

31524 37  16 12
2009 

Advies Onderwijsraad 'De weg naar de hogeschool’  
Aanhouden: advies aansluiting mbo
4 hbo komt in februari 2011. 

 Beleidsreactie op 
het advies komt in 
februari 2011. 

31368 6  15 05
2009 

Beantwoording van vragen n.a.v. AO 18 9 2008 inzake 
Rekenkamerrapport over Beroepspraktijkvorming in het mbo 
(beperking probleem tweede werkgever) in relatie tot de Wet 
vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen (WVA)  

Aanhouden in afwachting van de 
toegezegde nadere informatie. 

 De Kamer 
ontvangt voor het 
kerstreces een 
stand van zaken 
brief. 

31524 72 24 08
2010 

Voortgang acties n.a.v. verkennend onderzoek Inspectie van 
het Onderwijs naar zorgplicht arbeidsmarktperspectief  

Aangehouden. 

Betrekken bij 
verzamel AO 
mbo? 

Akkoord voorstel 
Kamer. Een mbo
verzamel ao 
inplannen ná 
ontvangst 
beleidsreactie op 
Cie Oudeman 
(Onderwijs en 
besturing BVE) dit 
zal zijn: uiterlijk 1 
februari 2011. 

28760 21  04 06
2010 

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en 
Monitor Lees  en Schrijfonderwijs over het jaar 2009  

Te zijner tijd agenderen voor overleg  
met nieuwe kabinet. 

AO plannen? Betrekken bij 
Begrotingsbehand
eling. 

   
hoger onderwijs en wetenschapsbeleid 

 
  

31288 63  16 09
2009 

Afschrift van antwoord op een advies van de commissie 
experimenten open bestel over de mogelijkheden voor een 
opener bestel in het Nederlandse hoger onderwijs  

Aanhouden. In 2010 zal de 
Commissie Experimenten Open Bestel 
verslag doen van de stand van zaken 
met de lopende experimenten met 
een open bestel gevolgd door een 
kabinetsreactie. De eindevaluatie van 

Betrekken bij wgo 
hoger onderwijs? 

De tussenevaluatie 
van de Commissie 
Openbestel is op 
14 april 2010 aan 
de TK gezonden. 
Zij zal de 
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de experimenten open bestel volgt in 
2015. 

beleidsreactie 
ontvangen in het 
voorjaar. 

29388 17  16 01
2009 

Beleidsreactie Inspectierapport Buitenlandse studenten in het 
hoger onderwijs  

Aanhouden in afwachting van de 
resultaten van het overleg en de 
eventueel te treffen vervolgacties. 

Verzoeken om 
st.v.zaken brief? 

Akkoord met 
voorstel Kamer. 

29355 42  02 11
2009 

Onderzoek Studeren met een functiebeperking in het hoger 
onderwijs  

Aanhouden in afwachting van het 
aangekondigde advies in maart 2010. 

Verzoeken om 
st.v.zaken brief? 

In november zal 
de kamer een plan 
van aanpak 
ontvangen. Kan 
desgewenst 
betrokken worden 
bij wgo HO. 

   
cultuur 

 
  

31482 58  18 01
2010 

Verslag schriftelijk overleg inzake brandveiligheids  en ARBO
voorschriften voor de specifiek culturele instellingen (31428, 
nr. 46).  

Aanhouden in afwachting van de 
uitkomst van de evaluatie van de 
regeling van de Mondriaan Stichting, 
die in het voorjaar wordt verwacht. 

Verzoeken om 
st.v.zaken brief? 

Als de Kamer 
verzoekt om een 
stand van zaken 
brief, wordt de 
Kamer uiterlijk 1 
februari 2011 
geïnformeerd. 

   
media 

 
  

32123
VIII 154  

10 09
2010 

Schriftelijk overleg inzake de Tijdelijke Wet 
Mediaconcentraties en de prestatieovereenkomst en de 
reactie op het concessiebeleidsplan van de publieke omroep 
2010 2016  

Aanhouden tot nieuwe kabinet  

Betrekken bij wgo 
media? 

Conform voorstel 
Kamer alleen het 
concessie 
beleidsplan 
betrekken bij het 
wgo media. Als de 
Kamer verzoekt 
om een stand van 
zaken brief dan 
gaat het nieuwe 
kabinet in op 
toekomst Tijdelijke 
Wet Media 
concentraties.  

32123
VIII 137  

28 06
2010 

Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan van 
de publieke omroep 2010 2016  

idem 
idem Ja, betrekken bij 

WGO Media. 

32123
VIII 136  

21 06
2010 

Schriftelijk overleg over modernisering Tijdelijke wet 
mediaconcentraties  

Aanhouden tot nieuwe kabinet 
(staatssecretaris wilde besluit over de 

Verzoeken om 
st.v.zaken brief? 

Als de Kamer 
verzoekt om een 
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Tijdelijke wet mediaconcentraties 
overlaten aan volgend kabinet). 

stand van zaken 
brief, wordt de 
kamer hierover in 
het voorjaar van 
2011 
geïnformeerd.  

   
overig 

 
  

31135 29  17 06
2010 

Toezending van het rapport Onderzoek naar de relatie tussen 
financiële prikkels en schaalgrootte in het onderwijs  

Aanhouden en het nieuwe kabinet om 
een uitgebreide beleidsreactie 
verzoeken. 

Verzoeken om 
kabinetsreactie? 

Akkoord voorstel 
Kamer. De TK 
wordt begin 2011 
geïnformeerd. 

27017 72  24 06
2010 

Voortgangsrapportage homo emancipatiebeleid 2008  2010  
Aanhouden tot nieuw kabinet. 

AO plannen? Akkoord voorstel 
Kamer. 
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Ter informatie: Lopende schriftelijke overleggen en feitelijke vragenrondes 
 

Schriftelijke overleggen: 

 
    Reactie bewindspersonen OCW 

2010A02
759  

22 09
2010  

Inbreng 
schriftelijk 
overleg  

Reactie op motie Ten Broeke (32156, nr.8) over private co
financiering en garantstellingen bij laagrentende leningen  

De reactie op de motie Ten Broeke zal in november aan de 
Tweede Kamer gestuurd worden. 

2010A02
758  

22 09
2010  

Inbreng 
schriftelijk 
overleg  

Voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het Actieplan 
misbruik uitwonendenbeurs  

De Kamer zal in november de reactie op de inbreng van de 
Kamer ontvangen.  

2010A02
756  

23 09
2010  

Inbreng 
schriftelijk 
overleg  

Stand van zaken van de omvorming van de Stichting 
Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) 
tot een coöperatie en over de beëindiging van het Landelijk 
Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO).  

De Kamer zal in november de reactie op de inbreng van de 
Kamer ontvangen. 

2010A02
755  

23 09
2010   

Inbreng 
schriftelijk 
overleg  

Invoering nieuwe bekostiging hoger onderwijs per 2011  

De Kamer zal in november de reactie op de inbreng van de 
Kamer ontvangen. 

2010A02
754  

23 09
2010  

Inbreng 
schriftelijk 
overleg  

Voorhangprocedure subsidieregeling tweede graden hbo en 
wo  

De Kamer zal in november de reactie op de inbreng van de 
Kamer ontvangen. 

2010A01
941  

06 10
2010  

Inbreng 
schriftelijk 
overleg  

Informele Raad cultuur en audiovisueel  
De Kamer heeft in oktober een reactie ontvangen. 

2010A03
043  

06 10
2010  

Inbreng 
schriftelijk 
overleg  

Voorhang Regeling vaststelling bedragen programma’s van 
eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële 
instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011  

De antwoorden op de schriftelijke inbreng zijn op 27 oktober aan 
TK gezonden. 

 

 

Feitelijke vragenrondes: 

 

    Reactie bewindspersonen OCW 

2010A02900  01 10 2010  
Inbreng feitelijke 
vragen  

Jaarverslag van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap  

Op 29 oktober heeft de Kamer de antwoorden 
ontvangen.  

2010A02884  01 10 2010  
Inbreng feitelijke 
vragen  

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 2009  

Op 29 oktober heeft de Kamer de antwoorden 
ontvangen.   

2010A02853  01 10 2010  
Inbreng feitelijke 
vragen  

Onderwijsverslag 2008 2009 van de Inspectie 
van het Onderwijs  

Op 29 oktober heeft de Kamer de antwoorden 
ontvangen.   

2010A02757  05 10 2010  Inbreng feitelijke Bijdrage ambtsopleidingen in relatie tot de positie De Kamer zal in november de reactie op de inbreng van 



Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. 

planningsoverleg op 4 november 2010. 
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vragen  van het Hersteld Hervormd Seminarie  de Kamer ontvangen. 

2010A02854  07 10 2010  
Inbreng feitelijke 
vragen  

Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(VIII) voor het jaar 2011  

Op 29 oktober heeft de Kamer de antwoorden 
ontvangen.   

2010A02751  12 10 2010  
Inbreng feitelijke 
vragen  

OESO rapport Education at a Glance 2010  
De Kamer ontvangt in november de antwoorden op de 
vragen. 

2010A02740  13 10 2010  
Inbreng feitelijke 
vragen  

Innovatieregeling pers + Regeling jonge 
journalisten  

Er is over beide regelingen informatie opgevraagd bij het 
Stimuleringsfonds voor de Pers, de Kamer wordt half 
november hierover geïnformeerd.  

 


