Den Haag, 6 april 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):
Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van maandag 6 april
2020

Mededelingen
1.

Agendapunt:
Noot:

Procedurevergadering in verband met planning van de behandeling van
spoedeisende wetsvoorstellen
De voorzitter deelt mee dat deze vergadering een besloten karakter heeft,
omdat deze verloopt via een videoconferentie. De Dienst Verslag en Redactie
maakt een woordelijk verslag hiervan. De agenda, de besluitenlijst en het
verslag zijn openbaar, met het oog op de gewenste transparantie.
Brievenlijst

2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)
Onderwijs en Wetenschap:

3.

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
maart 2020
Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020 - 2020Z05758
Ter informatie.

Besluit:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
4.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 13 november 2019
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) - 35336
Agenderen voor wetgevingsoverleg te plannen vóór 29 mei a.s.

Besluit:

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
5.

Agendapunt:

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in
verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet
onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 6
december 2019
Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing
rekentoets vo) - 35357
Agenderen voor zeer beknopt wetgevingsoverleg, te plannen vóór 29 mei a.s.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de
Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de
grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten
van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging
grondslagen bekostiging vo-scholen)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 2
december 2019
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet
voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen
van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor
voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) 35354
Aanhouden tot na ontvangst van de nota n.a.v. het nader verslag en dan via
een e-mailprocedure over het vervolg besluiten (betreft uitgebreid
wetsvoorstel).

Besluit:

Planning van werkzaamheden
7.

Agendapunt:
Noot:

Stand van zaken wetsvoorstel Implementatie audiovisuele
mediadienstenrichtlijn
Besluit: De griffier wint nadere informatie in wanneer de nota n.a.v. verslag bij
de Kamer kan worden verwacht en in hoe strak de planning is t.a.v.
implentatietermijnen.
Volledige titel: Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de
implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de
Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele
mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een
veranderende marktsituatie 35361 (inbreng verslag bij wetsvoorstel
op 14-2-2020)

8.

Agendapunt:
Noot:

Mogelijkheden voor debat/verzamel-AO over de effecten van de
COVID-19-maatregelen op het onderwijs
Besluit: de commissie is zich bewust van de beperkte vergadertijd en het
voornemen om hier als Kamer in zijn geheel gezamenlijk in op te trekken;
toch wordt verzocht om de mogelijkheden na te gaan van een
debat/verzamel-AO (in mei) over de effecten van de COVID-19-maatregelen
op het onderwijs.
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Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2020A01507
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