Den Haag, 27 september 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
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EU
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS
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Mededelingen
Geen agendapunten
Besluitenlijst vorige vergaderingen
Geen agendapunten
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
2.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over advies van de Raad voor Cultuur en
Raad voor het Openbaar Bestuur inzake organisatie en financiering
lokale publieke omroepen

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 10 september 2019
Reactie op verzoek commissie over advies van de Raad voor Cultuur en Raad
voor het Openbaar Bestuur inzake organisatie en financiering lokale publieke
omroepen - 32827-161
Betrokken bij het AO Visiebrief mediabeleid van 11 september jl.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D33821.

Besluit:
Noot:

3.

Volgcommissie(s):

BiZa

Agendapunt:

Werkprogramma 2019-2020 Raad voor Cultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2019
Werkprogramma 2019-2020 Raad voor Cultuur - 35300-VIII-5
Desgewenst betrekken bij het dossier Cultuur.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media
van de begroting van OCW

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 18 september 2019
Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de
begroting van OCW - 31511-35
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 oktober
a.s. te 10.00 uur.
Een stafnotitie wordt nagezonden.

Besluit:
Noot:

Rondvraag Cultuur en Media
Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
5.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 5 augustus 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies - 2019Z15519
Voor kennisgeving aangenomen.
Een OCW-begrotingsonderzoek wordt gepland op woensdag op woensdag 30
oktober a.s. 10.15-13.15 uur.
De leden Smals (VVD) en Van den Berge (GL) melden zich aan als rapporteur.
Noot: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen ontwerpbegroting OCW 2020 is 4
oktober 2019;
Reeds besloten is tot 2 wetgevingsoverleggen over Cultuur (maandag 18
november a.s. van 11.00-16.00 uur) en Media (maandag 25 november a.s.
van 10.30 - 17.00 uur); tevens wordt besloten tot een WGO Emancipatie op
maandag 2 december a.s. 14.30-18.00 uur.
Nagegaan wordt of er behoefte is aan een technische briefing door de Algemene
Rekenkamer.
BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
6.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek
Internationalisering van het (hoger) onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 6 september 2019
Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek
Internationalisering van het (hoger) onderwijs - 31288-782
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 11
oktober a.s. te 11.00 uur.

Besluit:

Zaak:

7.

8.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 25 september 2019
IBO Internationalisering in het (hoger) onderwijs - 2019Z17897
Ter informatie.

Agendapunt:

OESO-rapport Education at a Glance 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 september 2019
OESO-rapport Education at a Glance 2019 - 35000-VIII-230
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2020.

Agendapunt:

Wet taal en toegankelijkheid

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 september 2019
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen
van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs
en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet
taal en toegankelijkheid) - 35282
In de procedurevergadering van 12 september is reeds de inbrengdatum voor
het verslag vastgesteld op 30 september te 17.00 uur.

Besluit:

Zaak:

9.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 19 september 2019
Tijdlijn bij het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid - 2019Z17514
Ter informatie.

Agendapunt:

Planningsbrief OCW najaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 september 2019
Planningsbrief OCW najaar 2019 - 35000-VIII-231
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Opzet beleidsdoorlichting Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie
Wet studievoorschot hoger onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 september 2019
Opzet beleidsdoorlichting Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie Wet
studievoorschot hoger onderwijs - 31511-34
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 oktober te
14.00 uur.

Besluit:
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Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

11.

Besluit:

Agendapunt:

Monitor beleidsmaatregelen 2018-2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 september 2019
Monitor beleidsmaatregelen 2018-2019 - 31288-783
Betrekken bij de behandeling van de brief over de hoofdlijnen van de
strategische agenda.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over een onderzoek
naar de herverdeling van de bèta/techniekmiddelen richting algemene
universiteiten (Kamerstuk 31288-757)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 september 2019
Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de
herverdeling van de bèta/techniekmiddelen richting algemene universiteiten 31288-784
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2020.

Besluit:

13.

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 29 september 2016
Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake het werkprogramma
rijksuitgavenonderwerpen - 31597-11
Ter informatie.
FIN
Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J.
Harbers (VVD) - 12 februari 2015
Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen;
handreiking beleidsdoorlichtingen - 2015Z02621
Ter informatie.

Besluit:

12.

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 19 september 2019
Stafnotitie opzet beleidsdoorlichting artikel 11 - 2019Z17512
Ter informatie.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg inzake RIVM-onderzoek mentale
gezondheid van jongeren

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 juni 2019
RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren - 31288-740
Voor kennisgeving aangenomen.
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.
VWS

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 augustus 2019
Antwoorden op vragen commissie over het RIVM-onderzoek mentale
gezondheid van jongeren - 31288-781
Voor kennisgeving aangenomen.
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14.

Agendapunt:

Reactie op KNAW-inventarisatie 'Het belang van dierproeven en
mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteelneurowetenschappelijk onderzoek’

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 juli 2019
Reactie op KNAW-inventarisatie 'Het belang van dierproeven en mogelijkheden
tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek’ 32336-106
De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen en de commissie
OCW als volgcommissie aan te merken.
OCW

Agendapunt:

Hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 13 september 2019
Hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek - 31288-786
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2020. Over de Strategische
agenda zelf (die in december verschijnt) wordt naar verwachting na in januari
een overleg gepland.

Besluit:

15.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage implementatie slaag-zakregeling keuzedelen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 16 september 2019
Voortgangsrapportage implementatie slaag-zakregeling keuzedelen - 31524440
Betrokken bij het algemeen overleg middelbaar beroepsonderwijs van 25
september jl.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Waarschuwing Islamic University of Applied Sciences Rotterdam
(IUASR)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 16 september 2019
Waarschuwing Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) 31288-785
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Werkprogramma 2020-2021 van de Adviesraad voor Wetenschap
Technologie en Innovatie

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2019
Werkprogramma 2020-2021 van de Adviesraad voor Wetenschap Technologie
en Innovatie - 35300-VIII-4
Kennismakingsgesprek met AWTI plannen.
De Kamer voorstellen advies te vragen aan de AWTI: Verzoek om een
verdieping van het aangekondigde advies over valorisatie en verspreiding van
innovaties 2020/2021 in de zin van speciale aandacht voor welke hindernissen
kunnen worden weggenomen om meer startups te laten groeien naar
levensvatbare bedrijven die ook voor meer werkgelegenheid gaan zorgen.
EZK

Besluit:
Besluit:

Volgcommissie(s):
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19.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 - 35300-VIII
Middels een ad hoc-besluitvorming wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan
een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.

Besluit:

20.

21.

22.

Agendapunt:

Maatwerk deeltijd-lerarenopleidingen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2019
Maatwerk deeltijd-lerarenopleidingen - 27923-370
Agenderen voor het algemeen overleg Leraren op 9 oktober a.s.

Agendapunt:

Werkprogramma Onderwijsraad 2020

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2019
Werkprogramma Onderwijsraad 2020 - 35300-VIII-12
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

MBO-traineeprogramma van start gegaan

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 september 2019
MBO-traineeprogramma van start gegaan - 31524-439
Betrokken bij het algemeen overleg van 25 september jl. over het middelbaar
beroepsonderwijs.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

23.

Agendapunt:

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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 oktober a.s. te 10.00 uur.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 24 september 2019
Wetgevingsrapport - verstrekken van aanvullende middelen i.v.m. bijzondere
omstandigheden - 2019Z17872
Ter informatie.
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Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
24.

Agendapunt:

Aanpak van de tekorten in het onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 11 september 2019
Aanpak van de tekorten in het onderwijs - 2019Z16889
Agenderen voor het algemeen overleg Leraren.
Bewindspersoon verzoeken om brief met lange termijn visie inzake het
lerarentekort in het funderend onderwijs, te ontvangen vóór het AO Leraren van
9 oktober a.s.

Besluit:
Besluit:

25.

Agendapunt:

Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 1 juli 2019
Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo - 30079-108
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Nagaan dossier overgang
vmbo-mbo.
Is aangehouden in de procedurevergadering van 12 september jl.

Besluit:
Noot:

26.

Agendapunt:

Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal
onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 19 april 2019
Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs 30079-104
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Nagaan dossier overgang
vmbo-mbo.

Besluit:

27.

Agendapunt:

Inspectierapport Cheider

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 16 september 2019
Uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over de
sociale veiligheid op de joods-orthodoxe school Cheider in Amsterdam - 29240107
Betrekken bij het plenair debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het
onderwijs (Kwint).

Besluit:

28.

Agendapunt:

Aanwijzing bestuur Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 16 september 2019
Aanwijzing bestuur Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam - 29614-135
Betrekken bij het plenair debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het
onderwijs (Kwint).

Besluit:

29.

Agendapunt:

Vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 16 september 2019
Vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs - 35000-VIII-232
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
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30.

Agendapunt:

ABD rapport review incident toetsadviezen

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 17 september 2019
ABD rapport review incident toetsadviezen - 31293-482
T.z.t. betrekken bij de behandeling van de wetswijziging inzake de eindtoets.

Besluit:

31.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor
makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar
rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of
(hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 19 september 2019
Reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor
makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de
ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het
onderwijs - 2019Z17518
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 17 oktober a.s. te 10.00 uur.

Besluit:

32.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief actieplan
Taskforce Internationaal Onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 20 september 2019
Antwoorden op vragen commissie over de Voortgangsbrief actieplan Taskforce
Internationaal Onderwijs - 22452-77
Onderdeel mbo betrekken bij inbreng verslag bij wetsvoorstel Wet Taal en
toegankelijkheid (ho en mbo) op 30 sept. a.s.
Onderdeel po en vo toevoegen aan dossier Internationalisering in po en vo
(bevat twee stukken uit 2017).

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18
januari 2019
Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs - 22452-72
Onderdeel mbo betrekken bij inbreng verslag bij wetsvoorstel Wet Taal en
toegankelijkheid (ho en mbo) op 30 sept. a.s.
Onderdeel po en vo toevoegen aan dossier Internationalisering in po en vo
(bevat twee stukken uit 2017).
EZK

Emancipatie
33.

Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van
gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie (Kamerstuk 30420324)

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31 juli
2019
Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde
rechercheurs bij discriminatie (Kamerstuk 30420-324) - 29628-899
Agenderen voor nog te plannen WGO begin december.
Brief is overgedragen door de commissie Justitie Veiligheid.
Planning:
• De brief over economische zelfstandigheid komt voor de
begrotingsbehandeling.
• De brief over Topvrouwen komt naar verwachting halverwege december.
• De brief over IBO deeltijd komt naar verwachting halverwege december.

Besluit:
Noot:
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Volgcommissie(s):

• De voortgangsrapportage Emancipatie komt in januari 2020.
OCW

Europa
34.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering
26 september 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 17 september 2019
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 26
september 2019 - 2019Z17378
Het afschrift van de consultatie en evaluatie afwachten (betreft de raadpleging
'Validering van niet-formeel en informeel leren – evaluatie')
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Verslag OJCS Raad van 22 en 23 mei 2019 (onderdelen Jeugd en
Sport)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 13 september 2019
Verslag OJCS Raad van 22 en 23 mei 2019 (onderdelen Jeugd en Sport) 21501-34-316
Betrekken bij inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 12 november 2019
(Cultuur, Jeugd en Sport).
EU, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Planning van werkzaamheden
36.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
14. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint)
(minister BVO en Media)
22. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
23. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
36. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en
Media)
37. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister
OCW, staatssecretaris SZW)
46. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en
Media)
49. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt
met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
55. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
(Futselaar) (minister OCW)
57. 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)
72. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de
Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
76. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in
achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
77. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een
betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
84. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen
diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en
Media)
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93.
98.

Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in
het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)

Dertigledendebatten
13. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen
(Kuzu) (minister BVO en Media)
34. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische
klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister
OCW)
73. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister
BVO en Media, minister OCW)
83. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs
(Van den Hul) (minister BVO en Media)

37.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• ma 30-09-2019 17.00 - 17.00 Inbreng verslag
(wetsvoorstel) Wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid in het hoger en
middelbaar beroepsonderwijs
• wo 02-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Besluit tot
indeplaatsstelling gemeenteraad Westland
• do 03-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) 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)
• vr 04-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(VIII) voor het jaar 2020
• di 08-10-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op
verzoek commissie over een zevental documenten betreffende het hoger
onderwijs aan de Kamer te doen toekomen
• wo 09-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Inzet van
sectorplannen voor fundamenteel onderzoek
• wo 09-10-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leraren
• do 10-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 10-10-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Rapport 'Kennis in het
vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke
kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut
• wo 16-10-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg DUO
• do 17-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• di 29-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang
onderwijs Caribisch Nederland
• di 29-10-2019 17.00 - 18.30 Werkbezoek Gesprek Onderwijsraad
• wo 30-10-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten
en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
• wo 30-10-2019 14.00 - 15.30 Gesprek Stichting van het Onderwijs
• do 31-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 8
november 2019 (Onderwijs)
• do 07-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 14-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 21 en 22
november 2019 (Cultuur, Sport Jeugd)
• ma 18-11-2019 11.00 - 16.00 WetgevingsoverlegCultuur
• do 21-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• ma 25-11-2019 10.30 - 17.00 Wetgevingsoverleg Media
• wo 27-11-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Digitalisering in het
funderend onderwijs
• wo 04-12-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Examens
• do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

10

38.

Agendapunt:

Algemeen overleg Leraren
Op verzoek commissie gepland woensdag 9 oktober, van 14.00 tot 17.00 uur
Dossier Leraren:
27923-341 - Brief regering d.d. 18-12-2018
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven Evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren
27923-357 - Brief regering d.d. 12-02-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Reactie op
het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 5 februari 2019, over zieke docenten die niet vervangen
worden op scholen vanwege het lerarentekort (Nos.nl, 4 februari 2019)
27923-366 - Brief regering d.d. 15-04-2019
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven Reactie op moties van het lid Bruins over kennistoets rekenen-wiskunde pabo
(Kamerstuk 27923-329 en Kamerstuk 27923-355)
27923-365 - Brief regering d.d. 11-04-2019
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven Publicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher Preparation'
31293-435 - Brief regering d.d. 06-03-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob Werkdrukmiddelen primair onderwijs
31293-460 - Brief regering d.d. 26-04-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob Beantwoording vragen commissie over werkdrukmiddelen primair onderwijs
31293-458 - Brief regering d.d. 23-04-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob Onderzoeksrapport ‘Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO’
27923-367 - Brief regering d.d. 07-06-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob Ondersteuning beroepsgroepvorming leraren

39.

Agendapunt:

Werkbezoek gelijke kansen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 24 september 2019
Programma Werkbezoek Gelijke kansen 27 sept 2019 - 2019Z17863
Ter informatie.

Besluit:

Rondvraag Overig
40.

Agendapunt:

Verzoek tweede rappel inzake uitvoering motie Bekostiging van
onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer)
Heerema (VVD) - 17 september 2019
Verzoek tweede rappel inzake uitvoering motie Bekostiging van onderwijs aan
kinderen met een ernstige meervoudige beperking - 2019Z17331
Aan de minister wordt een tweede rappel verzonden inzake de uitvoering van
de motie inzake bekostiging van onderwijs aan kinderen met een ernstige
meervoudige beperking (Kamerstuk 31 497, nr. 307).

Besluit:
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41.

Agendapunt:

Doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van de overzeese
gebiedsdelen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen
(D66) - 26 september 2019
Van Meenen - 2019Z18065
Minister verzoeken in het onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid van
de bekostiging ook de overzeese gebiedsdelen van het koninkrijk te betrekken.

Besluit:

42.

Agendapunt:

Rondvraagpunt reactie minister voor Begrotingsbehandeling

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte
(D66) - 25 september 2019
Rondvraagpunt reactie minister voor Begrotingsbehandeling - 2019Z17957
Minister verzoeken om uiterlijk voor de OCW-begrotingsbehandeling de
volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1) Kan een beeld worden
geschetst waaraan de opbrengst van het leenstelsel wordt besteed? en 2) Wat
is de laatste stand van zaken rondom de kwaliteitsafspraken?

Besluit:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
Geen agendapunten
Overig (besloten)
43.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek Praktijkonderwijs.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 19 september 2019
Rondetafelgesprek praktijkonderwijs - 2019Z17515
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2019A01078
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