Den Haag, 9 juli 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 juli
2021

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

30
40
19

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 8 juli 2021

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, E.C.E. de Kler - 8
juli 2021
Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 8 juli 2021 - 2021Z12591
Ter informatie.

Besluit:

2.

Agendapunt:

Verzoek vh lid Werner om rondetafel te organiseren: Brede kijk op
media

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, L.M.
Werner (CDA) - 8 juli 2021
Verzoek vh lid Werner om rondetafel te organiseren: Brede kijk op media 2021Z13109
Besloten wordt om dit verzoek samen te voegen met eerder verzoek van het lid
De Hoop om rondetafel Media (omroepbestel), dat in het najaar wordt
georganiseerd. Een voorbereidingsgroep wordt samengesteld uit de leden De
Hoop, Werner, Van Strien en Wuite.

Besluit:

Mededelingen
3.

Agendapunt:
Noot:

Planning onderdelen begrotingsbehandeling in wetgevingsoverleggen

op maandag 22 november 2021 wetgevingsoverleg van 11.00 tot
17.00 uur over Cultuur

op maandag 29 november 2021 wetgevingsoverleg van 11.00 tot
17.00 uur over Media

op maandag 6 december 2021 wetgevingsoverleg van 11.00 tot 17.00
uur over Emancipatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen
Geen agendapunten

Brievenlijst
4.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
5.

Agendapunt:

Intensivering restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 juni 2021
Intensivering restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog - 25839-49
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW, onderdeel Cultuur.

Besluit:
Besluit:

6.

Agendapunt:

Gewijzigde planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur
en Erfgoedbalans

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 juni 2021
Gewijzigde planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en
Erfgoedbalans - 32820-437
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

Rondvraag Cultuur en Media
Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
7.

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op
het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in
verband met de afschaffing van het lerarenregister en het
registervoorportaal

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 18 februari 2019
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op
het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet
onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de
afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal - 35145
Ter informatie.
Wetsvoorstel is op 22 juni 2021 aangenomen.

Besluit:
Noot:
Zaak:
Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 22 juni 2021
Nota van wijziging - 35145-14
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 18 juni
2021
Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij over
inwerkingtreding per de eerstvolgende 1 januari of 1 augustus volgend op de
plaatsing in het Staatsblad (Kamerstuk 35145-12) - 35145-13
Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel.
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8.

9.

Agendapunt:

Advies 'Tijd voor focus' van Onderwijsraad

Zaak:

Besluit:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t.Den Haag - 22 juni 2021
Advies van de Onderwijsraad 'Tijd voor focus' n.a.v. de adviesaanvraag van de
Kamer (Kamerstuk 35300-VIII-149) - 35570-VIII-254
Kabinetsreactie verzoeken.

Agendapunt:

Advies 'Nationaal Programma' van de Onderwijsraad

Zaak:

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 3 juni 2021
Aanbieding briefadvies 'Nationaal Programma' van Onderwijsraad 2021Z11420
Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg van 7 juni jl. inzake corona
en het funderend onderwijs.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer,
over het rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke
omroep

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 13 februari 2020
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over
het rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep - 32827183
Niet controversieel verklaren.
Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW, onderdeel Media.

Besluit:
Besluit:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
11.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 31 mei 2021
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 35850-VIII
Ter informatie.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

12.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 juni 2021
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35850-VIII-4
Betrokken bij de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen samenhangende
met de Voorjaarsnota.

Agendapunt:

Reactie op gewijzigd amendement van het lid Kwint over een
acceptatieplicht voor bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs die
onderdeel zijn van een verticale scholengemeenschap

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 juni 2021
Reactie op gewijzigd amendement van het lid Kwint over een acceptatieplicht
voor bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs die onderdeel zijn van een
verticale scholengemeenschap (Kamerstuk 35606-22) - 35606-28
Desgewenst betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel Bestuurlijke
harmonisatie beroepsonderwijs.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend
studieadvies (bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage
selectieprocedures

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 juni 2021
Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bindend studieadvies
(bsa), Ad-monitor en evaluatie eigen bijdrage selectieprocedures - 31288-914
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 15 september 2021 om 10.00 uur.

Besluit:
Besluit:

14.

Agendapunt:

Gevolgen COVID-19-pandemie in mbo en ho

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 juni 2021
Gevolgen COVID-19-pandemie in mbo en ho - 31524-493
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 5 juli jl. inzake onderwijs en corona
mbo en ho.

Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Reactie op het evaluatierapport van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): 'De nieuwe weg van NWO'

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 juni 2021
Reactie op het evaluatierapport van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): 'De nieuwe weg van NWO' - 29338-247
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 16 september 2021 om 10.00 uur.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het Evaluatierapport ‘De
nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 juni 2021
Antwoorden op vragen commissie over het Evaluatierapport ‘De nieuwe weg
van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’ (Kamerstuk 29338-221)
- 29338-248
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 16 september 2021 om 10.00 uur.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 oktober 2020
Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en
samenleving’ - 29338-221
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 16 september 2021 om 10.00 uur.
Niet controversieel verklaren.
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17.

Agendapunt:

Reactie op "Uit het oog, (niet) uit het hart" van de Nationale
ombudsman

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 juni 2021
Reactie op "Uit het oog, (niet) uit het hart" van de Nationale ombudsman 24724-175
Controversieel verklaren.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van
het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 juni 2021
Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het
overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld - 35570-VIII-256
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 21 september 2021 om 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

19.

Agendapunt:

Voorhang Besluit tot wijziging van onder andere het Examen- en
kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de
uitwerking van het taalschakeltraject als opleiding educatie en de
onderwijsroute in het inburgeringsstelsel

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 juni 2021
Voorhang Besluit tot wijziging van onder andere het Examen- en
kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de uitwerking van
het taalschakeltraject als opleiding educatie en de onderwijsroute in het
inburgeringsstelsel - 31288-915
Niet controversieel verklaren.
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan
de Kamer overgelegd tot en met 16 september 2021.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 9 september 2021 om 10.00 uur.
SZW

Agendapunt:

Toezending van het jaarverslag Rathenau Instituut 2020

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 juni 2021
Jaarverslag Rathenau Instituut 2020 - 35570-VIII-257
Niet controversieel verklaren.
Toevoegen aan het dossier Wetenschapsbeleid.

Agendapunt:

Recente resultaten en ontwikkelingen Nationale Wetenschapsagenda

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 juni 2021
Recente resultaten en ontwikkelingen Nationale Wetenschapsagenda - 29338249
Niet controversieel verklaren.
Toevoegen aan het dossier Wetenschapsbeleid.

Besluit:
Noot:
Besluit:

20.

Besluit:

21.

Besluit:
Besluit:
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22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de heer Van der
Vorm over het verkrijgen van vrijstelling in het mbo met vmbo-diploma

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 juni 2021
Reactie op verzoek commissie inzake de brief van het Deltion College over het
verkrijgen van vrijstelling in het mbo met vmbo-diploma - 31524-494
Niet controversieel verklaren.
Reactie op brief derde met kenmerk 2021D13121.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Noot:
Besluit:

23.

Agendapunt:

Toelichting op de begrippen bestuursoverdracht en bestuurlijke fusie in
het kader van het wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie
beroepsonderwijs (Kamerstuk 35606)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 juni 2021
Toelichting op de begrippen bestuursoverdracht en bestuurlijke fusie in het
kader van het wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs 35606-29
Desgewenst betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel bestuurlijke
harmonisatie beroepsonderwijs (Kamerstuk 35 606).

Besluit:

24.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele
Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal
Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak)

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 juni 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting
inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra
middelen boekenvak) - 35877
Niet controversieel verklaren.
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 september
2021 om 14.00 uur.

Besluit:
Besluit:

25.

Agendapunt:

Toekenningen en afwijzingen Lerarenbeurs schooljaar 2021-2022

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 juni 2021
Toekenningen en afwijzingen Lerarenbeurs schooljaar 2021-2022 - 27923-419
Niet controversieel verklaren.
Een evaluatie onderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. Het streven is dat dit
najaar de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn.
Toevoegen aan het dossier leraren.

Besluit:
Noot:
Besluit:
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26.

Agendapunt:

Reactie op de brief van de MBO Raad over het rapport ‘Toereikendheid,
doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 1 juli 2021
Reactie op de brief van de MBO Raad over het rapport ‘Toereikendheid,
doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o - 31524-496
Niet controversieel verklaren.
Het rapport en mijn reactie op de brief van de MBO Raad bieden naar de
mening van de minister voldoende aanknopingspunten tot zorgvuldige
besluitvorming door een volgend kabinet.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2021D15257.
Toevoegen aan het dossier mbo.

Agendapunt:

Cultuuronderwijs in het mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 1 juli 2021
Antwoorden schriftelijk overleg over cultuuronderwijs in het mbo
(Kamerstukken 31524/32820-471) - 31524-497
Niet controversieel verklaren.
Toevoegen aan het dossier mbo.

Besluit:
Noot:

27.

Besluit:
Besluit:
Zaak:

Besluit:
Besluit:

28.

Agendapunt:

Resultaten en bevindingen pilots (snel)testen in mbo en hoger
onderwijs en distributie zelftesten in en na de zomer

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 1 juli 2021
Resultaten en bevindingen pilots (snel)testen in mbo en hoger onderwijs en
distributie zelftesten in en na de zomer - 25295-1340
Niet controversieel verklaren.
Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 5 juli jl. inzake onderwijs en corona
mbo en ho.

Besluit:
Besluit:

29.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 juli 2020
Cultuuronderwijs in het mbo - 31524-471
Niet controversieel verklaren.
Toevoegen aan het dossier mbo.

Agendapunt:

Reactie op de moties en toezeggingen m.b.t. middelbaar
beroepsonderwijs en de aanpak van stagediscriminatie

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 juli 2021
Reactie op moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar
beroepsonderwijs en de aanpak van stagediscriminatie - 31524-495
Niet controversieel verklaren.
Toevoegen aan het dossier mbo.

Besluit:
Besluit:
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Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
30.

Agendapunt:

Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel Doorstroomtoetsen en
leerlingvolgsystemen

Zaak:

Nota van wijziging - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 juni 2021
Tweede nota van wijziging - 35671-8
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Stand van zaken betreffende de uitvoering van de aangenomen moties
die zijn ingediend bij het notaoverleg Passend onderwijs op 16
november 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 11 juni 2021
Stand van zaken betreffende de uitvoering van de aangenomen moties die zijn
ingediend bij het notaoverleg Passend onderwijs op 16 november 2020 31497-408
Niet controversieel verklaren.
Toevoegen aan dossier Passend onderwijs.

Besluit:
Besluit:

32.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand
van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 14 juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 14 mei 2019, over de achterstand van leerlingen op
basisscholen in achterstandswijken - 27020-104
Niet controversieel verklaren.
Toevoegen aan het dossier Achterstandenbeleid.

Besluit:
Besluit:

33.

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9
december 2020
Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het
gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en
toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het
basisonderwijs - 35671
Ter informatie.
BiZa

Agendapunt:

Rapport ‘Resultaten Programme for International Student Assesment
(PISA) 2018 in vogelvlucht’

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 3 december 2019
Rapport ‘Resultaten Programme for International Student Assesment (PISA)
2018 in vogelvlucht’ - 35300-VIII-135
Niet controversieel verklaren.
T.z.t. betrekken bij de OCW begrotingsbehandeling.

Besluit:
Besluit:
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34.

Agendapunt:

Verkenning reiskostenvergoeding voor leerlingen in het
praktijkonderwijs en vavo-studenten

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 24 juni 2021
Verkenning reiskostenvergoeding voor leerlingen in het praktijkonderwijs en
vavo-studenten - 31289-474
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:

35.

Agendapunt:

Kaderbrief 2022-2023 Wet Subsidiëring Landelijke
Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 25 juni 2021
Kaderbrief 2022-2023 Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende
Activiteiten (SLOA) - 35570-VIII-258
Niet controversieel verklaren.
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Besluit:

36.

Agendapunt:

Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan
door de coronacrisis te voorkomen

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 25 juni 2021
Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de
coronacrisis te voorkomen - 35570-VIII-255
Niet controversieel verklaren.
Na de zomer zal de minister de Kamer informeren over het verrichte
monitoringsonderzoek tot dan toe in het kader van het Nationaal Programma
Onderwijs, waarin ook nader zal worden ingegaan op de uitkomsten van dit
onderzoek.
Aanhouden in afwachting het monitoringsonderzoek.

Agendapunt:

Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 28 juni 2021
Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx - 31293-583
Niet controversieel verklaren.
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan
de Kamer overgelegd tot en met16 september 2021.
Het Besluit bekostiging WPO 20xx zal, na vaststelling daarvan, in het kader van
de nahangprocedure nogmaals aan de Kamer worden voorgelegd, voordat het
in werking treedt.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 8 september 2021 om 10.00 uur.

Besluit:
Noot:

37.

Besluit:
Noot:

Besluit:
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38.

Agendapunt:

Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 28 juni 2021
Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx - 31497-412
Niet controversieel verklaren.
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan
de Kamer overgelegd tot en met 16 september 2021.
Het Besluit bekostiging WEC 20xx zal, na vaststelling daarvan, in het kader van
de nahangprocedure nogmaals aan de Kamer worden voorgelegd, voordat het
in werking treedt.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 8 september 2021 om 10.00 uur.

Besluit:
Noot:

Besluit:

Emancipatie
Geen agendapunten
Europa
39.

Agendapunt:

Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft
van 2021

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 4 juni 2021
Overzicht van interparlementaire activiteiten in de tweede helft van 2021 2021Z09869
De commissie J&V verzoeken de behandeling over te nemen.
Betreft : 30 november 2021 IPC Conferentie over geweld tegen vrouwen
(Videoconferentie OCW).

Besluit:
Noot:

40.

Agendapunt:

Verslag van het onderwijs en cultuur/AV-deel van de Onderwijs, Jeugd,
Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 17 en 18 mei 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 juli 2021
Verslag van het onderwijs en cultuur/AV-deel van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur
en Sport Raad (OJCS-Raad) van 17 en 18 mei 2021 - 21501-34-366
Agenderen voor het schriftelijk overleg over de OJCS-raad van 29-30 november
2021.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Planning van werkzaamheden
41.

Agendapunt:

Besluit:

Verzoek commissiedebat Mbo en digitalisering (invloed van corona)
In de OCW-procedurevergadering van 24 juni jl. is op verzoek van het lid El
Yassini gevraagd om een commissiedebat te organiseren over 'Mbo en
digitalisering'. De commissie heeft voorgesteld en besloten om de betreffende
punten aan de orde te stellen in het wetgevingsoverleg Onderwijs en corona,
mbo en ho op 5 juli 2021 èn desgewenst te betrekken bij het dossier
digitalisering. Dit besluit is bij omissie niet opgenomen in de besluitenlijst. Het
dossier Internationalisering hoger onderwijs en digitalisering is controversieel
verklaard. Er was discussie of er bepaalde stukken niet meer controversieel
moesten worden verklaard.
Aanhouden tot volgende procedurevergadering.
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42.

Agendapunt:

Commissieactiviteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

43.

wo 08-09-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Dialogic-rapport
inzake beschrijving en evaluatie over de Ruimteonderzoek in Nederland
do 09-09-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Eindrapportage
pilot 10-14 '' Een soepele overgang''
do 09-09-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering
do 09-09-2021 14.00 - 15.00 Gesprek Kennismakingsgesprek Rathenau
Instituut, Parlement en Wetenschap en AWTI (videoconferentie)
di 14-09-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Examenwerk
do 23-09-2021 09.45 - 10.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
wo 29-09-2021 13.00 - 14.00 Gesprek De Nationale- en
Kinderombudsman
vr 01-10-2021 09.30 - 14.00 Werkbezoek Nederlandse Publieke Omroep
(NPO)
do 07-10-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
do 07-10-2021 12.00 - 13.00 Technische briefing Sectorrapportages voor
het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en VO-raad
do 04-11-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
do 18-11-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
ma 22-11-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van
29-30 november 2021
do 02-12-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
do 16-12-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering

Agendapunt:

Reactie commissie OCW op verzoek commissie Digitale Zaken

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 1 juli 2021
Reactie commissie OCW verzoek commissie DiZa - 2021Z12421
Instemmen met de voorstellen in de stafnotitie.

Besluit:

Rondvraag Overig
44.

Agendapunt:

Rondvraagpunt door het lid Gündogan inzake bericht 'Sluiting scholen
door lerarentekort na zomervakantie'

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Gündogan (Volt) 8 juli 2021
Rondvraagpunt door het lid Gündogan inzake bericht 'Sluiting scholen door
lerarentekort na zomervakantie' - 2021Z13108
Bewindspersoon verzoeken om de Kamer voor half september feitelijk te
informeren over de stand van zaken betreffende het lerarentekort.
Een commissiedebat organiseren op of rond 5 oktober a.s. (de dag van de
leraar).
Een (rondetafel)gesprek organiseren met betrokken bestuurders van grote
steden (e.a.), die kampen met lerarentekorten.

Besluit:
Besluit:
Besluit:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
45.

Agendapunt:

Kort voorstel uitwerking Motie van de leden Paul en Peters (35570)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 2 juli 2021
Kort voorstel uitwerking Motie van de leden Paul en Peters (35570) 2021Z12572
Instemmen met het voorstel, met inachtneming van de brief van de minister
van 7 juli jl. inzake Plan van aanpak, monitoring en evaluatie van het Nationaal

Besluit:
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Programma Onderwijs (2021Z13077) .

Overig (besloten)
46.

Agendapunt:
Noot:

Kennisagenda
De kenniscoördinator licht de uitkomst van de inventarisatie toe en doet een
voorstel. Doel: komen tot 3 – 5 onderwerpen voor de kennisagenda en namen
van leden die in de voorbereidingsgroepen willen plaatsnemen.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 5 juli 2021
Stafnotitie groslijst kennisagenda top 3 en keuze OCW 2021 (8 juli 2021) 2021Z12607
Besloten wordt tot de volgende hoofdthema's voor de Kennisagenda 20212022: 1. Achterstanden/kansenongelijkheid/segregatie 2. Lerarentekort
(kwantiteit en kwaliteit leraren) 3. Groeipotentie culturele en creatieve sector
in binnen- en buitenland (verdienvermogen). Daarnaast wordt het lopende
thema basisvaardigheden (met uitgezet onderzoek naar Afnemende
leesvaardigheid) uitgebreid met een doorlopende informatiestroom inzake
rekenvaardigheden. Tevens wordt een en ander georganiseerd voor het
versterken van de kennisbasis betreffende (de juridische mogelijkheden en
begrenzingen van) artikel 23 Grondwet inzake vrijheid van onderwijs.
De leden worden nog benaderd voor deelname aan de voorbereidingsgroepen.
Na het zomerreces komt dit terug op de agenda van de procedurevergadering.

Besluit:

Noot:

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2021A00646
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