Commissie OCW

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Plaats en datum:
Betreft:
Ons kenmerk:

Den Haag, 20 juni 2019
Verzoek aan minister om vóór 1 september een aantal stukken betreffende het
hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen
2019D26429

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
20 juni 2019 is gesproken over een aantal documenten inzake het hoger onderwijs.
De commissie heeft besloten u te verzoeken om vóór 1 september a.s. de volgende documenten
betreffende het hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

IBO internationalisering in het onderwijs;
Doorlichting van het bestaand aanbod hoger onderwijs;
Verkenning instellingsaccreditatie;
Informatie over het afgeven van bijzondere kenmerken door de NVAO, naar aanleiding van een
aangehouden motie (Kamerstuk 31288, nr. 707 ) tijdens het VAO toegankelijkheid en
kansengelijkheid;
Informatie over het omgaan van deficiënties naar aanleiding van de aangehouden motie van
het lid Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en
groene opleidingen (Kamerstuk 35000-VIII, nr. 53). De minister heeft toen toegezegd dat de
Kamer in het voorjaar een brief ontvangt hoe met deze problematiek wordt omgaan en wat de
meest gewenste manier is om dit op te pakken. En uiteraard, als dat nodig is, gaat de minister
de ministeriële regeling aanpassen.
Informatie over de uitvoering van de motie van het lid Van der Molen over taalkeuze en
naamgeving van opleidingen in relatie tot arbeidsmarktperspectief (Kamerstuk 22452, nr. 63).
Deze motie is tijdens het VAO internationalisering van 3 juli 2018 ingediend en gaat over de
CDHO die kijkt naar de taal van de opleidingsnaam;
De uitvoering van de aanpak Beter Benutten voor Beter Onderwijs. Tijdens het debat over het
wijzigen van de rentemaatstaf van 5 december 2018 heeft de minister toegezegd dat ze de
Kamer in het voorjaar van 2019 hierover informeert.

Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.
Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Drs. E. (Eveline) C.E. de Kler
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