Den Haag, 4 oktober 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

EU

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 10 oktober 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

i.v.m. agendapunt

13

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.

Agendapunt:

Wob-verzoek uitreiking Canon van Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 september 2019
Wob-verzoek uitreiking Canon van Nederland - 32820-318
Ter bespreking (agenderen voor het wetgevingsoverleg begroting OCW,
onderdeel cultuur op 18 november a.s.).
In het najaar zal de minister de Kamer informeren over de voortgang van de
uitreiking van de Canon van Nederland.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Aanbieding advies 'Hoe cultuurgoederen en verzamelingen onder de
Erfgoedwet adequaat te beschermen' van Adviescommissie
Bescherming Cultuurgoederen van RvC en tevens aanbod voor briefing

Zaak:

Brief derden - Raad voor Cultuur (RvC) te Den Haag - 30 september 2019
Aanbieding advies 'Hoe cultuurgoederen en verzamelingen onder de
Erfgoedwet adequaat te beschermen' van Adviescommissie Bescherming
Cultuurgoederen van RvC en tevens aanbod voor briefing - 2019Z18676
Een technische briefing organiseren.
Volgens de planningsbrief ontvangt de Kamer de kabinetsreactie in het vierde
kwartaal.
Bij RvW is plenair debat aangevraagd.

Voorstel:
Noot:

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
4.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 2 oktober 2019
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 35300-VIII-13
Ter bespreking (per mail is behoefte aan een technische briefing
geïnventariseerd)

Voorstel:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
5.

Agendapunt:

Latere afronding ICT-werkplek OCW

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 oktober 2019
Latere afronding ICT-werkplek OCW - 26643-637
Agenderen voor het algemeen overleg Dienst Uitvoering Onderwijs van 16
oktober a.s.

Voorstel:

22.

Agendapunt:
Noot:

Nog te ontvangen Wijziging WHW ivm studiekeuze-informatie en
studentenenquête
Datum van ontvangst is nog niet bekend.
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Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
6.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over uitstel inwerkingtreding
urenuitbreiding voorschoolse educatie

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 25 september 2019
Antwoorden op vragen commissie over uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding
voorschoolse educatie - 27020-105
Ter bespreking (vka of VSO?).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs
en (v)so en bekostiging materiële instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 25 september 2019
Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so
en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO
2020 - 31293-483
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

8.

Noot:

De wens dat over de regeling overleg gewenst wordt kan door of namens de Kamer te
kennen worden gegeven uiterlijk op 23 oktober 2019

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
Ter bespreking (een AO of een schriftelijke overleg plannen?).
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering. Er zijn twee
regeringsbrieven over het vmbo (zie ook het volgende agendapunt)

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Noot:

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
Ter bespreking (een AO of een schriftelijke overleg plannen?).
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Agendapunt:

School in Amsterdam sluit vanwege lerarentekort

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 27 september 2019
School in Amsterdam sluit vanwege lerarentekort - 31293-484
Betrokken bij het algemeen overleg over Leraren van 9 oktober jl.

Voorstel:

9.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 21 mei 2019
Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie - 27020-103
Ter bespreking (vka of VSO?).

Voorstel:
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10.

Agendapunt:

Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel
Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 27 september 2019
Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Wetsvoorstel meer
ruimte voor nieuwe scholen - 35050-45
Betrokken bij de stemmingen over onderhavig wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

11.

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 2 oktober 2018
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) - 35050
De stemming over het wetsvoorstel heeft inmiddels plaatsgevonden.

Agendapunt:

Evaluaties van de Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en
licentie Topsporttalentschool VO

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 2 oktober 2019
Evaluaties van de Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en licentie
Topsporttalentschool VO - 2019Z18654
Ter bespreking (een schriftelijk overleg plannen?).

Voorstel:

Emancipatie
12.

Agendapunt:

Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 20 september 2019
Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019 - 30420-331
Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 2 december a.s. inzake het
onderdeel emancipatie van de OCW-begroting 2020.

Voorstel:

Europa
13.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering
10 oktober 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, E.C.E. de Kler - 4 oktober 2019
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 10
oktober 2019 - 2019Z18919
Ter informatie.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Planning van werkzaamheden
14.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
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)
32. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en
Media)
33. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister
OCW, staatssecretaris SZW)
41. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO
en Media)
48. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
(Futselaar) (minister OCW)
50. 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)
62. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de
Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
66. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in
achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
67. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een
betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
74. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen
diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en
Media)
82. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in
het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
85. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)
113. 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)
67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs
(Van den Hul) (minister BVO en Media)

15.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• 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 - 18.00 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
• vr 11-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Opzet en
vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de
begroting van OCW
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16.

Agendapunt:
Noot:

17.

Agendapunt:
Noot:

18.

Agendapunt:
Noot:

vr 11-10-2019 11.00 - 11.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie op
het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het
(hoger) onderwijs
di 15-10-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Opzet
beleidsdoorlichting Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie Wet
studievoorschot hoger onderwijs
wo 16-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verstrekken
van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden
wo 16-10-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg DUO
do 17-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg 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
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 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
2020
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 31-10-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Bestuursakkoord PO en
Sectorakkoord VO
do 31-10-2019 19.30 - 22.30 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten
en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
do 07-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
di 12-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Verslag OJCS
Raad van 22 en 23 mei 2019 (onderdelen Jeugd en Sport)
ma 18-11-2019 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Cultuur
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
ma 02-12-2019 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
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
wo 22-01-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Sociale Veiligheid in het
onderwijs

Planning van AO Reserves mbo en ho
Antwoord op feitelijke vragen is nog niet ontvangen.
Medio oktober komt er nog een brief over reserves in het onderwijs (breed).

Overleg over Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
Notaoverleg plannen eind januari?

Curriculum.nu
Is er behoefte aan planning van een briefing door Curriculum.nu?
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Rondvraag Overig
19.

Agendapunt:

Intimidatie op universiteiten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 3 oktober 2019
Intimidatie op universiteiten - 2019Z18760
Ter bespreking.

Voorstel:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten
Overig (besloten)
20.

Agendapunt:

Vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs

Zaak:

Noot:

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

Agendapunt:

Rondetafelgesprek praktijkonderwijs

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 19 september 2019
Rondetafelgesprek praktijkonderwijs - 2019Z17515
Ter bespreking.
(De laatste versie van de opzet van de rondetafel wordt woensdag verspreid
en rondgedeeld in de procedurevergadering).

Voorstel:

21.

Voorstel:
Noot:

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2019A01079
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