Den Haag, 13 december 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EZK
FIN
I&W
OCW
SZW
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13
december 2018

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

7, 37
37
37
37
14, 37
37
37
37
37
18, 32, 37

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:

Wijziging gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 27 november 2018
Wijziging gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief - 34680-2
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Nazending rapport validatie begroting pilot regionale
vensterprogrammering

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 30 november 2018
Nazending rapport validatie begroting pilot regionale vensterprogrammering 35000-VIII-140
Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 3 december jl. over de
onderwijsbegroting, onderdeel media.

Besluit:

Rondvraag Cultuur en Media
Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
4.

Agendapunt:

Aanbieding factsheet Rathenau Instituut m.b.t. open access

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 5 december 2018
Aanbieding factsheet Rathenau Instituut m.b.t. open access - 2018Z23088
Bewindspersoon verzoeken de Kamer per brief te informeren waarom de
ambitie op het terrein van open access achterblijft.

Besluit:

5.

Agendapunt:

Ambassadeursconferentie 31 januari 2019

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 5 december 2018
Ambassadeursconferentie 31 januari 2019 - 2018Z23105
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Een eerste inventarisatie
levert een groot aantal onderwerpen op. De leden die de vraag stellen kunnen
in de vergadering met de ambassadeurs hun vraag toelichten, waarna de
ambassadeurs vervolgens een beeld geven van de ontwikkelingen op dat
onderwerp in hun land.
• Onderwijsachterstandenbeleid, UK-Schotland
• Aanpak lerarentekort in omringende landen
• Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in Oostenrijk, Zwitserland en
Scandinavische landen
• Emancipatiebeleid, VS
• Nederlands erfgoed in andere landen

Besluit:

Noot:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
6.

Agendapunt:

Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 november 2018
Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS) - 35000-VIII-112
Minister verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over de uitkomsten
van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Besluit:

7.

Agendapunt:

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de
rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 november 2018
Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de
rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs - 35089
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 januari 2019 te 10.00 uur.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 7 december 2018
Wetgevingsrapport - Wetsvoorstel i.v.m. de normalisering van de rechtspositie
van ambtenaren in het onderwijs (35 089) - 2018Z23245
Ter informatie.
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8.

Agendapunt:

Planning Wetenschapsbrief

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 november 2018
Planning Wetenschapsbrief - 31288-668
Voor kennisgeving aangenomen. In het voorjaar AO plannen na ontvangst van
de visiebrief.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar
2019

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 november 2018
Nota van wijziging - 35000-VIII-114
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

10.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg inzake voorhang accreditatiekader
en uitwerking Wet accreditatie op maat (Kamerstuk 31288-661)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 november 2018
Antwoorden op vragen commissie inzake voorhang accreditatiekader en
uitwerking Wet accreditatie op maat - 31288-669
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een vervolg schriftelijk overleg
vaststellen op 19 december 2018 om 10.00 uur.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

11.

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 - 35000-VIII
De stemmingen hebben plaatsgevonden.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 oktober 2018
Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat - 31288661
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een vervolg schriftelijk overleg
vaststellen op 19 december 2018 om 10.00 uur.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over inzake de gegevens van de
doorberekening van de effecten van de rentemaatstaf (Kamerstuk
35007-9)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 november 2018
Beantwoording vragen commissie over de wijziging van de Wet
studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor
de lening hoger onderwijs - 35007-11
Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel in verband met
een wijziging van de Rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35 007).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 16 november 2018
Beantwoording vragen commissie over de wijziging van de Wet
studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor
de lening hoger onderwijs - 35007-9
Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel in verband met
een wijziging van de Rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35 007).
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12.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 november 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) - 35095-VIII
Feitelijke vragen, limiet inbreng was op 6 december 2018.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op
besteding van de middelen voor passend onderwijs’

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 3 december 2018
Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding
van de middelen voor passend onderwijs’ - 35000-VIII-145
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 15 januari 2019 om 14.00 uur.

Besluit:

14.

Agendapunt:

KNAW-rapport “Wederzijdse versterking - hoe publieke en private
investeringen in onderzoek en ontwikkeling samenhangen”

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 6 december 2018
KNAW-rapport “Wederzijdse versterking - hoe publieke en private investeringen
in onderzoek en ontwikkeling samenhangen” - 28753-45
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Wetenschapsbeleid.
EZK

Besluit:
Volgcommissie(s):

15.

Agendapunt:

Reactie op vragen, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 4
september 2018, over de radio-uitzending van Argos over de
promotiefabriek

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 7 december 2018
Reactie op vragen, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 4 september
2018, over de radio-uitzending van Argos over de promotiefabriek - 31288-670
Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Wetenschapsbeleid.

Besluit:

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
16.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport sociale veiligheid op Cheider

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 21 november 2018
Onderzoeksrapport sociale veiligheid op Cheider - 29240-86
Minister verzoeken de uitkomsten van het vierjaarlijkse bestuursonderzoek van
de inspectie naar de Kamer te zenden.

Besluit:
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17.

18.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Een krachtige rol
voor schoolleiders'

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 21 november 2018
Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Een krachtige rol voor
schoolleiders' - 31293-420
Agenderen voor algemeen overleg Leraren.

Agendapunt:

Onderwijs en Zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 23 november 2018
Onderwijs en Zorg - 31497-282
Een algemeen overleg onderwijs en zorg plannen, waarvoor ook minister van
VWS wordt uitgenodigd. Op de volgende procedurevergadering wordt een
stukkenoverzicht + datum geagendeerd.
VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

19.

20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het eindrapport 'De
medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten
en oplossingen' van Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 27 november 2018
Reactie op verzoek commissie inzake het eindrapport 'De
medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten en
oplossingen' van Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen - 2018Z22284
Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D48066.

Agendapunt:

Evaluatie project Versterking Medezeggenschap

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 28 november 2018
Evaluatie project Versterking Medezeggenschap - 33223-7
Toevoegen aan het dossier medezeggenschap in het onderwijs, in afwachting
van nadere informatie.

Besluit:

21.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit in verband met het
aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid
in het primair onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 28 november 2018
Antwoorden op vragen commissie over het besluit van 27 augustus 2018
houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het
aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het
primair onderwijs - 31293-421
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 5 oktober 2018
Besluit van 27 augustus 2018 houdende wijziging van het Besluit bekostiging
WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en het
onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs - 31293-415
Voor kennisgeving aangenomen.
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22.

Agendapunt:

Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de
voorschoolse educatie

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 29 november 2018
Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de
voorschoolse educatie - 27020-90
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 22 januari 2019 om 10.00 uur.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift reactie op de brief van
de Landelijke Vereniging van Vakcolleges over het wetsvoorstel
vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 29 november 2018
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift reactie op de brief van de
Landelijke Vereniging van Vakcolleges over het wetsvoorstel vereenvoudiging
bekostiging voortgezet onderwijs - 2018Z22540
T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel voor het
vereenvoudigde bekostigingsmodel.

Besluit:

24.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D49247.

Agendapunt:

Schooladviezen en resultaten op eindtoets in schooljaar 2017-2018

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 29 november 2018
Schooladviezen en resultaten op eindtoets in schooljaar 2017-2018 - 31293422
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg (eind januari, begin
februari) 'Overgang po en vo', samen met de brief over de eerste
tussenrapportage 10-14 onderwijs (zie ook het volgende agendapunt).

Besluit:

25.

Agendapunt:

Eerste tussenrapportage 10-14 onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 29 november 2018
Eerste tussenrapportage 10-14 onderwijs - 31293-423
Agenderen voor het algemeen overleg 'Overgang po en vo'.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Rog over ondersteunen van het
RespectPact (Kamerstuk 35000-VIII-52)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 30 november 2018
Uitvoering van de motie van het lid Rog over ondersteunen van het RespectPact
(Kamerstuk 35000-VIII-52) - 29240-87
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

6

27.

Agendapunt:

Wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30 november 2018
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en
enkele andere wetten in verband met actualisering van de
deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en
vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs,
alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering
deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) - 35102
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Een technische briefing vindt
heden plaats.

Besluit:

28.

Agendapunt:

Vervolg praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 4 december 2018
Vervolg praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs - 31289-389
Agenderen voor het algemeen overleg Passend onderwijs.

Besluit:

29.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het
voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet
medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de
fusietoets in het funderend onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 3
december 2018
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op
scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend
onderwijs - 35104
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 13 februari 2019 te
14.00 uur.

Besluit:

Zaak:

30.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 7 december 2018
Wetgevingsrapport - Wetsvoorstel i.v.m. het afschaffen van de fusietoets in het
funderend onderwijs (Kamerstuk 35 104) - 2018Z23248
Ter informatie.

Agendapunt:

Verschillen in toezicht op bekostigd en particulier onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 5 december 2018
Verschillen in toezicht op bekostigd en particulier onderwijs - 31289-388
Betrekken bij het dossier Onderwijstoezicht.

Besluit:
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31.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rond
activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen
(Kamerstuk 34638-3) en reactie op verzoek commissie inzake
wettelijke regelingen voor leerlingen met dyscalculie in voortgezet
onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 5 december 2018
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken rond activiteiten om
de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen en over de reactie op
verzoek commissie inzake wettelijke regelingen voor leerlingen met dyscalculie
in voortgezet onderwijs - 34638-4
VSO, te voeren vóór het kerstreces, met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Besluit:
Zaak:

32.

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 7 september 2018
Stand van zaken rond activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te
dringen - 34638-3
VSO, te voeren vóór het kerstreces, met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Agendapunt:

Advies ‘Mét andere ogen’ van de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 6 december 2018
Advies ‘Mét andere ogen’ van de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd - 31497-283
Agenderen voor het algemeen overleg Onderwijs en Zorg
De Kamer wordt in het voorjaar van 2019 geïnformeerd over wat het advies
van de heer Peeters en de concrete aanpak van de deelnemers in de coalitie
Onderwijs, Zorg, Jeugd gaat opleveren.

Besluit:
Noot:

33.

Volgcommissie(s):

VWS

Agendapunt:

Reactie op het vertrek van PO in actie en AOb uit het landelijk overleg
lerarentekort

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 6 december 2018
Reactie op het vertrek van PO in actie en AOb uit het landelijk overleg
lerarentekort - 27923-339
Agenderen voor het algemeen overleg Leraren van 24 januari a.s.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D54561.

Besluit:
Noot:

Emancipatie
34.

Agendapunt:

Stand van zaken regenboog stembusakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 27 november 2018
Stand van zaken regenboog stembusakkoord - 30420-297
Agenderen voor een in het voorjaar te plannen het algemeen overleg
Emancipatiebeleid (na ontvangst van de voortgangsrapportage).

Besluit:
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35.

Agendapunt:

Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie
(DE)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 november 2018
Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie (DE) 31511-31
Aanhouden tot een volgende procedurevergadering en een stafnotitie
verzoeken.
De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de
rijksuitgaven om over een beleidsdoorlichting feitelijke vragen te stellen. Ter
voorbereiding hierop kunt u een kort advies van de commissiestaf vragen
(2015Z02621). De leden van de commissie kunnen het advies van de
commissiestaf desgewenst betrekken bij het stellen van feitelijke vragen over
de beleidsdoorlichting.

Besluit:
Noot:

Europa
36.

Agendapunt:

Kennisgeving interparlementaire EU-bijeenkomsten voor eerste helft

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, F.
van Oosten (VVD) - 23 november 2018
Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van
2019 - 2018Z22047
Ter informatie en agendering in de commissieagenda. Wanneer het programma
van de conferentie bekend is, zal belangstelling voor deelname worden
geïnventariseerd.

Besluit:

Noot:

Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten
behoeve van deelname en een actieve delegatie-inbreng vanuit de Kamer.
Voor OCW betreft het: de Interparlementaire commissievergadering op
donderdag 7 maart 2019 te Brussel inzake deelname van vrouwen aan politieke
besluitvorming.
37.

Agendapunt:

EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2019, COM (2018)
800

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 oktober 2018
EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2019, COM (2018) 800 2018Z19488
Voor kennisgeving aannemen, geen prioriteiten op OCW-terrein.
BiZa, BuZa, BuHa-OS, EZK, DEF, FIN, I&W, OCW, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):

Planning van werkzaamheden
38.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 11-12-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Nadere informatie
ruimtebrief
• di 11-12-2018 13.45 - 14.00 Petitie Beroepsvereniging Opleiders MBO
over meetellen rekenen in het mbo
• wo 12-12-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging
van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het
in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en
bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw
onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)
• wo 12-12-2018 10.30 - 14.00 Algemeen overleg Toekomst van rekenen in
het vo en mbo
• do 13-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
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•

do 13-12-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing Ambtelijke technische
briefing over het Wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen
funderend onderwijs
• wo 19-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg VMBO Maastricht (onder
voorbehoud van besluit in OCW-procedurevergadering 13 dec.)
• do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 20-12-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing SCP over de LHBTmonitor
Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari
2019
• wo 23-01-2019 11.15 - 12.15 Vergadering Planningsoverleg
• do 24-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 24-01-2019 11.15 - 15.4 5 Algemeen overleg Leraren
• do 31-01-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Passend onderwijs

39.

Agendapunt:
Noot:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve
opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
30. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en
Media)
33. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)
67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister
BVO en Media)

71. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (minister OCW, minister JV)
11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
39. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
40. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de
studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
43. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister
OCW)
71. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok)
(minister OCW)

96. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten
op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (minister OCW)

Rondvraag Overig
40.

Agendapunt:
Noot:

41.

AO VMBO Maastricht wordt gepland op woensdagochtend 19 december
10.00-14.00 uur.
De commissie besluit om het debat over de afrekenbaarheid van bestuurders
in het onderwijs niet bij het AO te betrekken. Wel wordt i.v.m. de
inspectierapporten die worden verwacht, ook de minister van OCW voor het
AO uitgenodigd.

Agendapunt:

Rondvraagpunt van het lid Kwint: verzoek kabinetsreactie op het
bericht dat het Brusselse nepnieuwsbureau EUvsDisinfo fors wordt
uitgebreid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 6
december 2018
Rondvraagpunt van het lid Kwint: verzoek kabinetsreactie op het bericht dat
het Brusselse nepnieuwsbureau EUvsDisinfo fors wordt uitgebreid 2018Z23232
Rondvraagpunt komt te vervallen. In de brief van minister van BZK inzake
desinformatie en beïnvloeding verkiezingen d.d. 13 december 2018 wordt
aangekondigd dat de Kamer een nadere kabinetsappreciatie over het 'Actieplan
tegen desinformatie' zal ontvangen in de vorm van een BNC-fiche.

Besluit:
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42.

Agendapunt:

Onderzoek 'Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid
op arbeidsmarkt’

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 13 december 2018
Onderzoek 'Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op
arbeidsmarkt’ - 2018Z23671
Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Overwogen wordt om een
'AO Studenten met een beperking in mbo en ho' te plannen. (Er zijn geen
dossierstukken).

Besluit:

43.

Agendapunt:

Verzoek nadere uitleg over de brief over DUO d.d. 10 december jl.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) 12 december 2018
Verzoek nadere uitleg over de brief over DUO d.d. 10 december jl. 2018Z23645
De minister verzoeken om nadere uitleg over haar reactie op de brief van de
Nationale ombudsman over de telefonische bereikbaarheid van DUO.

Besluit:

44.

Agendapunt:

Verzoek om uitbreiding spreektijd van het AO Leraren op 24 januari
2019

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 12
december 2018
Verzoek om uitbreiding spreektijd van het AO Leraren op 24 januari 2019 2018Z23644
Algemeen overleg Leraren op 24 januari a.s. wordt met een uur verlengd. De
spreektijd bedraagt 6 minuten.

Besluit:

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

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2018A01397
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