Den Haag, 6 juli 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
EU
FIN
J&V
KR
OCW
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 juli
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.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

35
35
35, 37, 38, 39, 40
17
10
32
35
38

Mededelingen
1.

Agendapunt:

De kenniscoördinator en EU-specialist van de commissie OCW zullen een korte
notitie schrijven over de (mogelijke) gevolgen van de Brexit voor commissie
OCW (focus op de O en de W)

2.

Agendapunt:

De commissie stemt in met het voornemen om na het zomerreces aan beide
ministers OCW een planningsbrief te verzoeken, te ontvangen voor de OCWbegrotingsbehandeling. Het gaat dan om de planning van wetsvoorstellen en
brieven in 2019.

Besluitenlijst vorige vergaderingen
Geen agendapunten
Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
4.

Agendapunt:

Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 juni 2018
Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving - 32820-248
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 juli 2018
om 12.00 uur. Antwoorden minister uiterlijk 17 augustus 2018.
Desgewenst betrekken bij plenair debat.

Besluit:
Besluit:

5.

Agendapunt:

Besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor
onderzoeksjournalistiek

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 22 juni 2018
Besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor onderzoeksjournalistiek
- 32827-126
Betrekken bij algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek.

Besluit:

6.

7.

Agendapunt:

Onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in
Nederland

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 22 juni 2018
Onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland 32827-127
Betrekken bij algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek.

Agendapunt:

Stand van zaken lokale publieke omroepen

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 25 juni 2018
Stand van zaken lokale publieke omroepen - 32827-130
Betrekken bij algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek.

Besluit:

8.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake de financiering van de (landelijke) publieke
omroep

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 25 juni 2018
Stand van zaken inzake de financiering van de (landelijke) publieke omroep 32827-129
Betrekken bij algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Stand van zaken frictiekostenregeling regionale omroepen en
vensterprogrammering

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 25 juni 2018
Stand van zaken frictiekostenregeling regionale omroepen en
vensterprogrammering - 32827-128
Betrekken bij algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek.

Besluit:
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Rondvraag Cultuur en Media
10.

Agendapunt:

Afluisteren journalist

Zaak:

Volgcommissie(s):

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 5
juli 2018
Afluisteren journalist - 2018Z13503
Ministers OCW en J&V verzoeken de Kamer ruimschoots vóór het AO Media
algemeen en Journalistiek van 6 september a.s. de Kamer te informeren over
het opnieuw afluisteren door het Openbaar Ministerie van een journalist.
J&V

Agendapunt:

Rondetafelgesprek over de toekomst van ons medialandschap.

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul
(PvdA) - 5 juli 2018
Rondetafelgesprek over de toekomst van ons medialandschap. - 2018Z13501
De commissie stemt in met het verzoek tot het houden van een
rondetafelgesprek, begin november voorafgaand aan het WGO over het
mediadeel van de OCW-begroting. Voortrekkers de leden Van den Hul en Van
der Molen.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek Monumenten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J.M. LaanGeselschap (VVD) - 5 juli 2018
Rondetafelgesprek Monumenten - 2018Z13504
De commissie stemt in met het voorstel tot het houden van een
rondetafelgesprek Monumenten.

Besluit:

11.

12.

Besluit:

Onderwijs en Wetenschap:
13.

Agendapunt:

Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake aanvraag Erasmus College
Maurik

Zaak:

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 6 juni 2018
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs
en Media m.b.t. advies inzake aanvraag Erasmus College Maurik - 2018Z11589
T.z.t. betrekken bij het wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media m.b.t. advies 'Gelijke kans op doorstroom vmbohavo'

Zaak:

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 15 juni 2018
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs
en Media m.b.t. advies 'Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo' - 2018Z12719
T.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Gelijke kans op
doorstroom vmbo-havo.

Besluit:
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15.

Agendapunt:

Advies van de Onderwijsraad over bekostiging en sturing op kwaliteit
in het onderwijs (PO/VO/MBO/HO) n.a.v. de adviesaanvraag van de
Kamer (Kamerstuk 34550-VIII-7)

Noot:
Zaak:

Besluit:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 juli 2018
Advies van de Onderwijsraad over bekostiging en sturing op kwaliteit in het
onderwijs (PO/VO/MBO/HO) n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer
(Kamerstuk 34550-VIII-7) - 34775-VIII-141
Kabinetsreactie binnen 3 maanden verzoeken. Zie ook agendapunt 'Lumpsum'
onder het blok Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de
Kamer op deze agenda.

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
16.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over de evaluatie nieuwe bekostiging voor het
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 19 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie nieuwe bekostiging voor
het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) - 31524-369
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

17.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht
'Uitwonende studenten kunnen ze bijna niet correct verzekeren'

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 juni 2018
Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht 'Uitwonende
studenten kunnen ze bijna niet correct verzekeren' - 34775-VIII-140
Voor kennisgeving aangenomen.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D24349.
FIN

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):

18.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 april 2018
Evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo) - 31524-360
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Toezeggingen over de dienstverlening van de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 juni 2018
Toezeggingen over de dienstverlening van DUO - 25268-163
Betrekken bij het dossier DUO.
De minister zal de Kamer op de hoogte houde van de monitoring van de
effecten van het nieuwe studiefinancieringssysteem en welke inzet nodig is.

Besluit:
Noot:
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19.

Agendapunt:

Resultaten onafhankelijk onderzoek Overeenkomsten Rotterdam School
of Management – bedrijfsleven en reactie op artikel Follow the Money

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 juni 2018
Resultaten onafhankelijk onderzoek Overeenkomsten RSM – bedrijfsleven en
reactie op artikel Follow the Money - 31288-640
De minister OCW verzoeken de Kamer te zijner tijd te informeren over de
bevindingen van de inspectie.
Betrekken bij algemeen overleg Wetenschapsbeleid.

Agendapunt:

Nieuwe regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 juni 2018
Nieuwe regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs - 31288-641
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Tussenevaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 juni 2018
Tussenevaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo - 31288-642
Toevoegen aan het dossier hoger onderwijs.
Na het zomerreces en voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Kamer een
uitgebreide visiebrief toegankelijkheid en kansengelijkheid hoger onderwijs,
waarbij onderhavige tussenevaluatie zal worden betrokken.
Toevoegen aan nog te maken dossier toegankelijkheid en kansengelijkheid
hoger onderwijs.

Besluit:

20.

21.

Besluit:
Noot:

Besluit:

22.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen samenhangende met de
Voorjaarsnota

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 juni 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34960-VIII-3
Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota (Kamerstuk 34960-VIII).

Besluit:

Zaak:

23.

Besluit:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 34960-VIII
Betrokken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota.

Agendapunt:

Nota van wijziging inzake Wet register onderwijsdeelnemers

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 27 juni 2018
Nota van wijziging - 34878-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
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Zaak:

24.

Besluit:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 februari 2018
Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot
onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) - 34878
Wetsvoorstel is reeds aangemeld als gereed voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Regionaal Investeringsfonds 2019-2022

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 juni 2018
Regionaal Investeringsfonds 2019-2022 - 31524-370
Agenderen voor het algemeen overleg mbo en vmbo op 12 september a.s.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Beleidsreactie rapport “Financiële positie en ontwikkeling van de
agrarische opleidingscentra”

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 april 2018
Beleidsreactie rapport “Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische
opleidingscentra” - 34284-12
Betrekken bij algemeen overleg Groen Onderwijs (vmbo/mbo/hbo/wo) vóór de
OCW-begrotingsbehandeling.
Ministers verzoeken de Kamer voor de begrotingsbehandeling OCW te
informeren over het verloop van de gesprekken met de aoc's en de hierbij
gemaakte afspraken.

Besluit:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Monitor beleidsmaatregelen en in- en doorstroommonitor in het hoger
onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 juni 2018
Monitor beleidsmaatregelen en in- en doorstroommonitor in het hoger
onderwijs - 31288-648
Toevoegen aan dossier toegankelijkheid en kansengelijkheid hoger onderwijs.

Besluit:

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
27.

Agendapunt:

Nog te ontvangen verslag schriftelijk overleg over Besluit tot wijziging
van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in
verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 6 juni 2018
Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging
WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen - 31293-392
Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering in afwachting van de
antwoorden op het schriftelijk overleg (mogelijk snel VSO na zomerreces).

Besluit:
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28.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg geactualiseerd bestuursakkoord po en
sectorakkoord vo

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 5 juni 2018
Geactualiseerd sectorakkoord VO - 31289-369
Agenderen voor AO Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO na zomerreces
(27 september 2018).
In de p.v. van 21 juni jl. is reeds besloten hierover een algemeen overleg te
plannen na het zomerreces.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:
Noot:

29.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken moties en
toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 22 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken moties en
toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs - 31497-261
Betrokken bij het notaoverleg van 2 juli jl. over passend onderwijs.

Besluit:
Zaak:

30.

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 5 februari 2018
Stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet
onderwijs - 31497-258
Betrokken bij het notaoverleg van 2 juli jl. over passend onderwijs.

Agendapunt:

Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 25 juni 2018
Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-262
Betrokken bij het notaoverleg van 2 juli jl. over passend onderwijs.

Besluit:

31.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 15 juni 2018
Geactualiseerd bestuursakkoord primair onderwijs - 31293-395
Agenderen voor AO Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO na zomerreces
(27 september 2018).
In de p.v. van 21 juni jl. is reeds besloten hierover een algemeen overleg te
plannen na het zomerreces.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Licht op
schaduwonderwijs’

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 25 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over het rapport ‘Licht op schaduwonderwijs’
- 31289-371
Een algemeen overleg schaduwonderwijs wordt gepland.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 24 januari 2018
Rapport 'Licht op schaduwonderwijs' - 31289-358
Een algemeen overleg schaduwonderwijs wordt gepland.
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32.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking
van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 25 juni 2018
Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de
bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland - 34980
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 september a.s. te
10.00 uur.
KR

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

33.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 28 juni 2018
Wetgevingsrapport - Herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch
Nederland - 2018Z12735
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Onregelmatigheden examens vmbo-leerlingen in Maastricht

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 22 juni 2018
Onregelmatigheden examens vmbo-leerlingen in Maastricht - 30079-73
Betrokken bij het algemeen overleg over onregelmatigheden bij examens van
vmbo-leerlingen in Maastricht.

Besluit:

34.

Agendapunt:

Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 27 juni 2018
Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht - 30079-74
Betrokken bij het algemeen overleg over onregelmatigheden bij examens van
vmbo-leerlingen in Maastricht.

Besluit:

Emancipatie
Geen agendapunten
Europa
35.

Agendapunt:

Mededeling over een Europese aanpak van desinformatie en voortgang
van de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kwint en
Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 18 juni 2018
Mededeling over een Europese aanpak van desinformatie en voortgang van de
uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius
over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290) - 2150134-299
Betrekken bij het AO Media algemeen en Journalistiek.
Betrekken bij het overleg over de OJCS Raad van 26 en 27 november a.s.
BuZa, OCW, EU, BiZa

Besluit:
Besluit:
Volgcommissie(s):
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36.

Agendapunt:

Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van
voorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027

Zaak:

Brief Kamer - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M.
Azmani (VVD) - 22 juni 2018
Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van voorstellen
inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027 - 2018Z12183
Voor kennisgeving aangenomen. Er zal een stafnotitie worden gemaakt over de
verordeningen inzake het programma Creatief Europa en "Erasmus".

Besluit:

37.

Agendapunt:

Fiche: Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het
onderwijzen en leren van talen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018
Fiche: Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen
en leren van talen - 22112-2613
Agenderen voor algemeen overleg OJCS-raad.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

38.

Agendapunt:

Fiche: Aanbeveling betreffende stelsels voor onderwijs en opvang van
hoge kwaliteit voor jonge kinderen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018
Fiche: Aanbeveling betreffende stelsels voor onderwijs en opvang van hoge
kwaliteit voor jonge kinderen - 22112-2612
Agenderen voor algemeen overleg OJCS-raad.
SZW, EU

Agendapunt:

Fiche: Aanbeveling automatische wederzijdse erkenning van diploma’s

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018
Fiche: Aanbeveling automatische wederzijdse erkenning van diploma’s - 221122611
Agenderen voor algemeen overleg OJCS-raad.
EU

Agendapunt:

Fiche: mededeling Een nieuwe Europese agenda voor cultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018
Fiche: mededeling Een nieuwe Europese agenda voor cultuur - 22112-2609
Agenderen voor algemeen overleg OJCS-raad.
EU

Besluit:

39.

Besluit:

40.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Planning van werkzaamheden
41.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 10-07-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van
de Aanpassingswet studiefinanciering BES
• wo 05-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Aanpassen
Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van
de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak
Cees H. (Kamerstuk 34362-21)
• wo 05-09-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het
onderwijs
• do 06-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 12-09-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg mbo en vmbo
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•
•

42.

Agendapunt:
Noot:

do 20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
wo 26-09-2018 15.00 - 18.30 Algemeen overleg Leven Lang Leren

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
OCW)
35. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over
creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
41. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen)
(minister BVO en Media)
45. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)
30. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu)
(minister OCW)
34. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet
onderwijs (Kwint) (minister BVO en media) (ingetrokken)
74. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok)
(minister OCW)
76. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de
studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)

Rondvraag Overig
43.

Agendapunt:

Kinderhoorzitting Passend onderwijs

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer)
Heerema (VVD) - 3 juli 2018
Kinderhoorzitting Passend onderwijs - 2018Z13091
De commissie stemt in met het verzoek tot het houden van een besloten
rondetafelgesprek.

Besluit:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
44.

Agendapunt:

Voorstel Wetenschapsbeleid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 29 juni 2018
Stafnotitie - Voorstel Versterking Kennispositie Wetenschapsbeleid 2018Z12887
Er wordt ingestemd met het voorstel van de voorbereidingsgroep, met de
aanvulling dat ook interviews worden gehouden met CTO's en CEO's over wat
bedrijven toevoegen aan wetenschapsbeleid en het profijt daarvan.
De voorbereidingsgroep stelt voor om in januari 2019 een conferentie te
organiseren met als titel de (economische) Waarde van Wetenschap,
waarbij vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland gevraagd
zullen worden hun visie te geven op de rapporten van de KNAW en het CPB
over de waarde van wetenschap.

Besluit:

Noot:
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45.

Agendapunt:

Stand van zaken Lumpsum
Deelvragen rondetafel I Financiering (zicht op de middelen):
1. In hoeverre herkent u het beeld dat uit de internetconsultatie naar voren
komt?
2. Wat werkt op dit moment wel en wat werkt niet in de lumpsumbekostigingssystematiek?
3. Welke onderwijsbekostigingssystematiek ziet u als best passend?
4. Welke rol moet de overheid bij de financiering van het onderwijs spelen?
(neutraal stelsel of aansturende rol)
2018A00273 14-03-2018 11.15 - 12.30
van het funderend onderwijs

Rondetafelgesprek Financiering

Deelvragen nog te plannen rondetafel II Verantwoording (toezicht op
de middelen)
in afwachting van verzoekadvies aan de Onderwijsraad 'Inzicht in en
verandering van onderwijsgelden':
1. Zijn er volgens u binnen de huidige lumpsum-bekostigingssystematiek
veranderingen nodig, zodat scholen zich beter kunnen verantwoorden wat
er met het geld is gebeurd? Zo ja, welke?
2. Hoe is betere verantwoording mogelijk zonder extra administratieve
lasten?
3. Wat betalen scholen allemaal (extra) uit de lumpsum in vergelijking met
de bekostigingseisen? (inzet geld voor buitenschoolse activiteiten,
plusklassen, aanleggen van reserves e.d.)
Besluit: - Conform eerdere planning, rondetafel II plannen in
september (opzet rondetafel 1e p.v. na reces).
- AO of notaoverleg plannen na ontvangst van kabinetsreactie op
Onderwijsraadadvies (naar verwachting
begin oktober).
Zaak:

46.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 29 juni 2018
Stafnotitie - Tweede RTG lumpsum Verantwoording en medezeggenschap
versie 16 april 2018 - 2018Z12893
Ter informatie.

Agendapunt:

Voorstel Versterking Kennispositie Emancipatie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 29 juni 2018
Stafnotitie - Voorstel Versterking Kennispositie Emancipatie - 2018Z12889
Akkoord met planning en procedurevoorstel (voortrekkers de leden Van den
Hul, Geluk en Ozutok), in nauwe samenwerking met commissie SZW.

Besluit:
Noot:

Beslispunten
1. Akkoord met de twee inhoudelijke onderwerpen, namelijk:
• gendersensitief beleid, voorbeelden op diverse beleidsterreinen en wat leren
we ervan
(hieraan vooraf gaat de vraag wat de waarde is van gendersensitief beleid)
• financiële onafhankelijkheid vrouwen: profielen binnen de groep bepalen
met eigen redenen en behoeften
2. Akkoord dat bij beide inhoudelijke onderwerpen het aspect van
intersectionaliteit meegenomen wordt.
3. Invulling van het onderzoek middels: desk research, interviews experts,
werkbezoek en/of conferentie
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Overig (besloten)
47.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 29 juni 2018
Stafnotitie - Voorstel rondetafelgesprek bewegingsonderwijs - 2018Z12891
De genodigdenlijst wordt vastgesteld en het rondetafelgesprek wordt gepland
op 10 september a.s.

Besluit:

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2017A03275
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