Den Haag, 29 november 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 5 december 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m. agendapunt
i.v.m. agendapunt

6
26

Mededelingen

Geen agendapunten
Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Cultuur en Media
2.

3.

Agendapunt:

Mediabegroting 2020

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 15 november 2019
Mediabegroting 2020 - 35300-VIII-106
Betrokken bij het Wetgevingsoverleg Media van 25 november 2019.

Agendapunt:

Commissariaat voor de Media

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 20 november 2019
Commissariaat voor de Media - 32827-177
Betrokken bij het Wetgevingsoverleg Media van 25 november 2019.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Financieringsbasis landelijke publieke omroep

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 november 2019
Financieringsbasis landelijke publieke omroep - 2019Z23078
Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 25 november jl. inzake de begroting
OCW, onderdeel Media.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe
stimuleringsmaatregelen voor het Nederlandse culturele audiovisuele
aanbod

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 november 2019
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe
stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele
audiovisuele aanbod (Kamerstuk 35300-VIII-121) - 32820-326
Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de moties, ingediend tijdens
het Wetgevingsoverleg Cultuur van 18 november jl.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over besluit vaststelling beleidsregels
instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 november 2019
Beantwoording vragen commissie over besluit vaststelling beleidsregels
instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (Kamerstuk 32820-320)
- 2019Z23688
Ter bespreking (v.k.a.?)
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 oktober 2019
Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten - 32820-320
Ter bespreking (v.k.a.?)
BiZa

Agendapunt:

Beantwoording feitelijke vragen over verlenging Subsidieregeling
instandhouding monumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 november 2019
Beantwoording vragen commissie over verlenging Subsidieregeling
instandhouding monumenten - 32156-103
Ter bespreking (v.k.a.?)

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 oktober 2019
Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten - 32156-101
Ter bespreking (v.k.a.?)
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8.

Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over voorlichting Raad van
State aan Eerste Kamer over twee aanvaarde amendementen in het
wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in
verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure
(Kamerstuk 35042)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 29 november 2019
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over voorlichting Raad van State
aan Eerste Kamer over twee aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot
wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van
de nieuwedienstenprocedure (Kamerstuk 35042) - 2019Z23734
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

De nog te ontvangen Voorhang Wijziging Gemeenschappelijke
regeling Historisch Centrum Limburg i.v.m. toetreding gemeente
Heerlen

Rondvraag Cultuur en Media
10.

Agendapunt:
Noot:

Planning van de vervolgvergaderingen na het WGO Cultuur
In de OCW-procedurevergadering van 21 november jl. is gesproken over de
planning van de vervolgvergaderingen na het WGO Cultuur.
Ambtelijk is vernomen wanneer de eerstvolgende volgende brieven te
verwachten zijn:
• Brief over Fair Practice/zzp wordt in februari aan de Kamer gestuurd.
• Brief over aantal subsidieaanvragen komt in maart naar de Kamer.
Opties:
1. AO plannen in maart, na ontvangst van eerstgenoemde brief
2. AO plannen in begin april over beide brieven.

Onderwijs en Wetenschap:

Geen agendapunten
Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
11.

Agendapunt:

Reactie op commissiebrief inzake numeri fixi bij opleidingen
Kunstmatige intelligentie op een aantal universiteiten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 november 2019
Reactie op verzoek commissie over het bericht in de NRC van 9 oktober jl.
over numeri fixi bij opleidingen Kunstmatige intelligentie op een aantal
universiteiten en een overzicht te geven van de door universiteiten ingestelde
numeri fixi bij bovengenoemde opleidingen - 31288-795
Agenderen voor het notaoverleg van 10 februari 2020 over de Strategische
agenda.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D40222.

Voorstel:
Noot:
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12.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over een zevental documenten
betreffende het hoger onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 19 november 2019
Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over een
zevental documenten betreffende het hoger onderwijs aan de Kamer te doen
toekomen - 31288-796
Ter bespreking (v.k.a. of een VSO?)

Voorstel:
Zaak:

13.

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 27 augustus 2019
Reactie op verzoek commissie over een zevental documenten betreffende het
hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen - 31288-780
Ter bespreking (v.k.a. of een VSO?)

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 19 november 2019
Voortgangsrapportage Gelijke Kansen Alliantie (GKA) - 35300-VIII-120
Toevoegen aan het dossier Achterstandenbeleid.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten OCW samenhangende met de
Najaarsnota

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 november 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 35350-VIII
De limiet inbreng voor het verslag houdende een lijst van feitelijke vragen is
op 5 december 2019 te 10.00 uur.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Versterken
positie mbo-studenten

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 11 juli 2019
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere
wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de
positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) - 35252
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35252-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 november 2019
Nota van wijziging - 35252-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
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16.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel inzake het
verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere
omstandigheden

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 september 2019
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en
beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in
verband met bijzondere omstandigheden - 35289
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

17.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35289-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel i.v.m. het
verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen
van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger
onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 oktober 2019
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en
het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het
hoger onderwijs - 35310
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 november 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35310-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
18.

Agendapunt:

Dossier Onderwijsachterstandenbeleid

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 10 oktober 2019
Monitoring onderwijsachterstandenbeleid - 27020-106
Ter bespreking.
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:
Zaak:

Voorstel:
Noot:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 31 oktober 2019
CBS-rapport ‘Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement’ - 27020107
Ter bespreking.
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.
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19.

20.

Agendapunt:

Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 november 2019
Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum - 29614-144
Dossier Cornelius Haga Lyceum maken en onderhavige brief aan toevoegen.

Agendapunt:

Feitelijke vragen en antwoorden over de uitkomsten van TALIS 2018

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 27 november 2019
Beantwoording vragen commissie over de uitkomsten van TALIS 2018
(Kamerstuk 27923-368) - 2019Z23412
Betrekken bij het dossier Leraren.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met
verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het
funderend onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 28 november 2019
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van
de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs - 35352
Ter bespreking.
Wetgevingsrapport volgt.

Voorstel:
Noot:

22.

23.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 19 juni 2019
Uitkomsten van TALIS 2018 - 27923-368
Betrekken bij het dossier Leraren.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over onderzoek naar doelmatigheid en
toereikendheid van de bekostiging

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 27 november 2019
Reactie op verzoek commissie over onderzoek naar doelmatigheid en
toereikendheid van de bekostiging - 2019Z23436
Betrekken bij het dossier bekostiging in het funderend onderwijs.

Noot:

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D37571.

Agendapunt:

Totaalpakket vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 28 november 2019
Totaalpakket vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 2019Z23546
Ter bespreking.
• Relevante stukken uit dossier bekostiging funderend onderwijs betrekken.
• Relevante stukken uit dossier krimp in het onderwijs betrekken (AO Krimp
d.d. 22 mei 2019 geannuleerd in afwachting van Vereenvoudiging
bekostiging vo).

Voorstel:
Noot:
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24.

Agendapunt:

Nog te ontvangen wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging
voortgezet onderwijs

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over problemen bij herintreding
voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 29 november 2019
Reactie op verzoek commissie over problemen bij herintreding voortgezet
onderwijs - 2019Z23761
Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren.
Reactie op brief derde met kenmerk 2019D43856.

Voorstel:
Noot:

Emancipatie
26.

Agendapunt:

Economische zelfstandigheid van vrouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 november 2019
Economische zelfstandigheid van vrouwen - 2019Z23601
Betrokken bij wetgevingsoverleg Emancipatie van 2 december jl.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

27.

Agendapunt:

Rapport ‘Representatie van mannen en vrouwen in Nederlandse nonfictie televisieprogramma’s’

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 november 2019
Rapport ‘representatie van mannen en vrouwen in Nederlandse non-fictie
televisieprogramma’s’ - 2019Z23753
Betrokken bij wetgevingsoverleg Emancipatie van 2 december jl..

Voorstel:

Europa

Geen agendapunten
Planning van werkzaamheden
28.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)
13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint)
(minister BVO en Media)
20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en
Media)
32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister
OCW, staatssecretaris SZW)
40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en
Media)
47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
(Futselaar) (minister OCW)
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49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden
gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en
Media, minister VWS, minister RB)
61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de
Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in
achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een
betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in
het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)
97. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met
democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
105. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de
bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)
Dertigledendebatten
11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen
(Kuzu) (minister BVO en Media)
27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten
ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister
BVO en Media, minister OCW)
66. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs
(Van den Hul) (minister BVO en Media)
VAO's
• VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)
• VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)
• VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de
arbeidsmarkt (AO d.d. 31/10)

29.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• ma 02-12-2019 14.30 - 19.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
• wo 04-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang
Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021
• do 05-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
• do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• vr 06-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de
motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een
startkwalificatie voor iedere jongere
• wo 11-12-2019 10.15 - 11.15 Technische briefing Algemene Rekenkamer
over onderzoek naar publieke omroep
• do 12-12-2019 10.15 - 12.30 Rondetafelgesprek Praktijkonderwijs
• vr 13-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van
onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking
van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van
doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)
• wo 18-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Digitalisering in
het funderend onderwijs
• do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 15-01-2020 13.30 - 14.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies
Curriculumherziening
• wo 15-01-2020 14.00 - 15.00 Technische briefing Curriculum.nu
• wo 15-01-2020 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Curriculum.nu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do 16-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
ma 20-01-2020 10.00 - 17.00 Hoorzitting Curriculum.nu
wo 22-01-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overlegSociale Veiligheid in het
onderwijs
do 23-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
ma 27-01-2020 10.00 - 17.00 Hoorzitting Curriculum.nu
wo 05-02-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijs en Zorg
ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda
wo 12-02-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 12
februari 2020 (Onderwijs)
do 13-02-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
ma 17-02-2020 11.00 - 18.00 Notaoverleg Curriculum.nu
do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
wo 18-03-2020 10.15 - 12.45 Algemeen overleg Evaluatie Erfgoed
do 26-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
do 09-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
do 23-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
do 14-05-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 18 en 19
mei 2020
wo 20-05-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
do 04-06-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

30.

Agendapunt:

Planning AO Wetenschapsbeleid
In de vorige procedurevergadering is verzocht om planning AO
Wetenschapsbeleid in eerste kwartaal 2020.
Ambtelijk is vernomen dat in januari/februari 2020 het rapport van de
commissie Weckhuyzen uitkomt over de verhouding tussen de diverse
onderzoeksprogramma's van NWO. De kabinetsreactie op dit rapport
verschijnt in april 2020.
Voorstel: In deze procedurevergadering besluit nemen of gewacht wordt op
rapport Weckhuyzen + beleidsreactie, of dat AO gepland wordt in eerste
kwartaal.

31.

Agendapunt:

Dossier Studentenwelzijn

Zaak:

Brief derden - Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) te Utrecht - 13
november 2019
Aanbieding rapport 'Analyse Studentenwelzijn' van ISO - 2019Z22454
Ter bespreking (in de Strategische agenda hoger onderwijs wordt de werkdruk
en studentenwelzijn ook aan de orde gesteld).
Het ISO attendeert nog op onderstaande rapporten:
• Student Wellbeing report, door Universiteit Twente (2019) (zie bijlage, en
ook hun persbericht)
• Impact van leenstelsel op welbevinden studenten, door Motivaction (2019)
(zie bijlage)
• SER-rapport "Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor
jongeren in 2019" (te vinden onder deze link)

Voorstel:
Noot:

32.

Agendapunt:
Noot:

Rondetafelgesprek richtlijn audiovisiuele mediadiensten
Voorstel volgt.
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Rondvraag Overig
33.

Agendapunt:

Aanmelden bijzondere procedure lid Van den Hul: het lerarentekort,
specifiek de crisis in Amsterdam Nieuw West waar 16 scholen
overgaan tot een 5-daagse sluiting

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul
(PvdA) - 29 november 2019
Aanmelden Bijzondere Procedure lid Van den Hul: het lerarentekort, specifiek
de crisis in Amsterdam Nieuw West waar 16 scholen overgaan tot een 5daagse sluiting - 2019Z23726
Ter bespreking.

Voorstel:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten
Overig (besloten)
34.

Agendapunt:

Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 1 november 2019
Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu - 2019Z20971
Ter bespreking (zie met name de voorlopige indeling van leden bij de
hoorzittingsdagen op p. 6 v.d. notitie; moet spoedig worden vastgesteld).

Voorstel:

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2019A01083

10

