Den Haag, 2 juli 2019

HERZIENE AGENDA
agendapunten 6, 24, 25, 37 t/m 40 en 44 toegevoegd
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
FIN
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 4 juli 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

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

47
6, 47
47
47
47
20, 47
47
47
47
47
47
47
47

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:

Toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie
van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een
lokaal toereikend media-aanbod

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 14 juni 2019
Toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie van het
lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend
media-aanbod (Kamerstuk 35000-VIII-132) - 32827-154
Agenderen voor algemeen overleg over de visiebrief Media op 11 september
a.s.

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport impulsprogramma muziekonderwijs en lancering
MuziekMatch

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 juni 2019
Onderzoeksrapport impulsprogramma muziekonderwijs en lancering
MuziekMatch - 32820-291
Betrokken bij het algemeen overleg van 27 juni jl. over de
uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024.

Voorstel:

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
4.

5.

Agendapunt:

Reactie Onderwijsraad m.b.t. eindtoets po en overgang po en vo

Zaak:

Voorstel:

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 14 juni 2019
Reactie Onderwijsraad m.b.t. eindtoets po en overgang po en vo 2019Z12396
Betrokken bij het AO eindtoets po en overgang po en vo.

Agendapunt:

Aanbieding advies 'Lees!' van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur

Zaak:

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 24 juni 2019
Aanbieding advies 'Lees!' van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur 2019Z13763
Desgewenst betrokken bij het AO Cultuurbeleid (bibliotheken) van 27 juni jl.
Desgewenst betrekken bij dossier Curriculum.nu

Voorstel:
Voorstel:

6.

Agendapunt:

Aanbieding rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale
wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau
Instituut

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 1 juli 2019
Aanbieding rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale
wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut 2019Z13943
Technische briefing organiseren.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic
University of Applied Sciences'

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 juni 2019
Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of
Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) - 35000-VIII-206
Ter bespreking (toevoegen aan het dossier ontwerp strategische agenda hoger
onderwijs?).
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D59621.

Agendapunt:

Uitkomsten van TALIS 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 19 juni 2019
Uitkomsten van TALIS 2018 - 27923-368
Ter bespreking (indienen van feitelijke vragen?).
In het voorjaar van 2020 volgt deel 2 van het eindrapport met de titel
“Teachers and School Leaders: Valued Professionals”.
De minister zegt toe dat de Kamer voor de zomer een brief ontvangt met een
reactie op het Onderwijsraadadvies 'Ruim baan voor talent '.

Voorstel:

8.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

35007 Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet
studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de
rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 20 juni 2019
35007 Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering
2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger
onderwijs - 2019Z12739
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling
van alle OCW-rijksmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 juni 2019
Uitvoering van de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling van alle
OCW-rijksmiddelen - 31288-742
Betrokken bij het notaoverleg van 1 juli jl. over de bekostiging hoger
onderwijs en onderzoek.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 juni 2019
Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek - 31288-744
Betrokken bij het notaoverleg van 1 juli jl. over de bekostiging hoger
onderwijs en onderzoek.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het advies van de
Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de
commissie-Van Rijn)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over het advies van de Adviescommissie
Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn) - 31288741
Betrokken bij het notaoverleg van 1 juli jl. over de bekostiging hoger
onderwijs en onderzoek.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag
2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 35200-VIII-9
Betrokken bij het WGO van 26 juni jl. over de Slotwet en het Jaarverslag
2018.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D20993.

Agendapunt:

Het eerder inzetbaar maken van de studievoorschotvouchers

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 juni 2019
Het eerder inzetbaar maken van de studievoorschotvouchers - 31288-743
Dossier Leven lang ontwikkelen maken en onderhavige brief aan toevoegen.
In het najaar zal de minister de Kamer informeren over de uitkomsten van
DUO. Hierbij zal zij ook ingaan op de motie van de leden Van der Molen en
Westerveld.

Voorstel:

14.

Voorstel:
Noot:

15.

16.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 mei 2019
Advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek 31288-726
Betrokken bij het notaoverleg van 1 juli jl. over de bekostiging hoger
onderwijs en onderzoek.

Agendapunt:

Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 20 juni 2019
Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen - 35000-VIII208
Ter bespreking (schriftelijk overleg?).

Agendapunt:

Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 juni 2019
Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening - 35000VIII-207
Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
De minister streeft ernaar om het rapport medio augustus aan de Kamer te
doen toekomen. In haar reactie op de resultaten zal zij ook ingaan op het

Voorstel:
Noot:

4

jaarlijkse evaluatieonderzoek naar passend onderwijs in het mbo.

17.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging
van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 juni 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35210-VIII-3
Betrokken bij het plenair debat over de Voorjaarsnota.

Voorstel:
Zaak:

18.

Voorstel:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 35210-VIII
Betrokken bij het plenair debat over de Voorjaarsnota.

Agendapunt:

Benchmarking Higher Education System Performance

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 juni 2019
Benchmarking Higher Education System Performance - 31288-747
Betrekken bij het dossier ontwerp strategische agenda hoger onderwijs.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang van het besluit
tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
i.v.m. de verlenging van het experiment educatieve module

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over de voorhang van het besluit tot
wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de
verlenging van het experiment educatieve module - 31288-746
Ter bespreking (vka of een VSO?).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

20.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 mei 2019
Voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel
hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve
module - 31288-728
Ter bespreking (vka of een VSO?).

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Rapport 'Vastgoed mbo;
Signalen voor de betaalbaarheid'

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 27 juni 2019
Beantwoording vragen commissie over het Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen
voor de betaalbaarheid' - 31524-435
Agenderen voor algemeen overleg mbo.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 25 maart 2019
Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen voor de betaalbaarheid' - 31524-406
Agenderen voor algemeen overleg mbo.
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21.

Volgcommissie(s):

FIN

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het inspectieonderzoek naar
additionele kosten verbonden aan masteropleidingen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 juni 2019
Reactie op verzoek commissie over het inspectieonderzoek naar additionele
kosten verbonden aan masteropleidingen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam - 31288-765
Desgewenst betrokken bij het notaoverleg van 1 juli jl. over de bekostiging
hoger onderwijs en onderzoek.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Tussenevaluatie van het experiment promotieonderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 juni 2019
Tussenevaluatie van het experiment promotieonderwijs - 31288-764
Ter bespreking (toevoegen aan het dossier ontwerp strategische agenda hoger
onderwijs?; betreft ook uitvoering van twee moties).

Voorstel:

23.

Agendapunt:

Onderzoek Inspectie naar international campus van NHL Stenden in
Qatar

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 juni 2019
Onderzoek Inspectie naar international campus van NHL Stenden in Qatar 31288-766
Desgewenst betrokken bij het AO Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek
op 1 juli jl.
Toevoegen aan het dossier ontwerp strategische agenda hoger onderwijs.

Agendapunt:

Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 juli 2019
Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt - 2019Z14000
Ter bespreking (aanhouden tot volgende procedurevergadering?)

Voorstel:

24.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over
onderwijspersoneel

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 juli 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel 2019Z14096
Ter bespreking (aanhouden tot volgende procedurevergadering?)

Voorstel:
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Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
26.

Agendapunt:

Vertraging uitslagbepaling eindexamen Calvijn College te Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 14 juni 2019
Vertraging uitslagbepaling eindexamen Calvijn College te Amsterdam 2019Z12267
Ter bespreking (dossier examens maken en onderhavige brief aan
toevoegen?).

Voorstel:

27.

28.

Agendapunt:

Storing leerlingvolgsysteem zorgt voor vertraging uitslagbepaling
eindexamen voortgezet onderwijs

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 14 juni 2019
Storing leerlingvolgsysteem zorgt voor vertraging uitslagbepaling eindexamen
voortgezet onderwijs - 31289-399
Agenderen voor het AO Digitalisering in het onderwijs.

Agendapunt:

Stand van zaken uitslagbepaling eindexamen bij het Calvijn College

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 18 juni 2019
Stand van zaken uitslagbepaling eindexamen bij het Calvijn College - 31289398
Ter bespreking (dossier examens maken en onderhavige brief aan
toevoegen?).

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering herstel schoolexamens Calvijn College

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 24 juni 2019
Stand van zaken uitvoering herstel schoolexamens Calvijn College 2019Z13176
Ter bespreking (dossier examens maken en onderhavige brief aan
toevoegen?).

Voorstel:

30.

31.

Agendapunt:

Groepsgrootte en de leerling-leraarratio in het primair onderwijs in
2018

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 17 juni 2019
Groepsgrootte en de leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2018 31293-470
Ter bespreking (Schriftelijk overleg?).

Agendapunt:

Eerste deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 18 juni 2019
Eerste deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum - 29614-131
Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni jl. over de inspectie van het
Onderwijs in het funderend onderwijs.

Voorstel:
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32.

Agendapunt:

Voortgang en evaluatie passend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 19 juni 2019
13e Voortgangsrapportage en evaluatie passend onderwijs - 31497-310
Betrokken bij het AO Passend onderwijs van 26 juni jl.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair
Onderwijs (PO)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 21 juni 2019
Beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs
(po) - 31293-471
Betrokken bij het algemeen overleg van 25 juni jl. over de eindtoets po en
overgang po en vo.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage
experiment Regelluwe scholen po/vo

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 20 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage experiment
Regelluwe scholen po/vo - 29546-31
Ter bespreking (vka of een VSO?).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

35.

36.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 maart 2019
Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo - 29546-30
Ter bespreking (vka of een VSO?).

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over buitenschoolse opvang voor
leerlingen op het speciaal basisonderwijs (sbo)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 21 juni 2019
Reactie op verzoek commissie over buitenschoolse opvang voor leerlingen op
het speciaal basisonderwijs (sbo) - 2019Z13018
Betrokken bij het algemeen overleg van 26 juni jl. over Passend onderwijs.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2019D14276.

Agendapunt:

Reactie op de Enquête ‘Vijf Jaar Passend Onderwijs’ van de Algemene
Onderwijsbond

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 25 juni 2019
Reactie op de Enquête ‘Vijf Jaar Passend Onderwijs’ van de Algemene
Onderwijsbond - 31497-311
Betrokken bij het algemeen overleg van 26 juni jl. over Passend onderwijs.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D26454.

Voorstel:
Noot:
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37.

38.

39.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake klacht over behandeling brief
met betrekking tot vragen over (voortgezet) speciaal onderwijs door
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 28 juni 2019
Reactie op verzoek commissie inzake klacht over behandeling brief met
betrekking tot vragen over vso door ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap - 31497-312
Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2019D14898.

Agendapunt:

Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

Zaak:

Voorstel:

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 (AO plannen?).

Agendapunt:

Afronding eindexamen 2019 voor leerlingen Calvijn College

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 1 juli 2019
Afronding eindexamen 2019 voor leerlingen Calvijn College - 2019Z13947
Ter bespreking (dossier examens maken en onderhavige brief aan
toevoegen?).
Een inspectieonderzoek naar de achtergrond is half oktober gereed en wordt
aan de Kamer gestuurd. De inspectie tevens bezig met het uitvoeren van een
themaonderzoek 'toetsing en afsluiting', waarvan de inspectie verwacht het
medio december op te kunnen leveren.

Voorstel:
Noot:

40.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel in verband
met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 3 december 2018
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op
scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend
onderwijs - 35104
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 2 juli 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35104-5
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Emancipatie

Geen agendapunten
Europa
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Geen agendapunten
Planning van werkzaamheden
41.

Agendapunt:

Procedurevoorstel begrotingsbehandeling OCW
• Vrijdag 4 okt:
Inbreng feitelijke vragen
• Uiterlijk vrijdag 25 okt:
Antwoorden feitelijke vragen
• Wo 30 okt.:
Begrotingsonderzoek
• Week 45 (5-6-7 nov.):
Plenaire begrotingsbehandeling Onderwijs,
(Cultuur) en Wetenschap (VIII)
• Half november:
WGO Cultuur
• Eind november:
WGO Media

42.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
17.
Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs
(Kwint) (minister BVO en Media)
26.
Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
27.
Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
41.
Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en
Media)
42.
Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul)
(minister OCW, staatssecretaris SZW)
54.
Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO
en Media)
58.
Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt
met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
64.
Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
(Futselaar) (minister OCW)
66.
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)
79.
Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de
Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
86.
Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de
Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
91.
Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in
achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
95.
Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben
gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
92.
Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en
een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
100.
Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen
diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en
Media)
110.
Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens i
n het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
116.
Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)
Dertigledendebatten
5.
Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten
(Özdil) (minister OCW)
22.
Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen
(Kuzu) (minister BVO en Media)
46.
Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische
klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister
OCW)
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75.
95.

Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil)
(minister OCW)
Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul)
(minister BVO en Media, minister OCW)

43.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 02-07-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) 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
• wo 03-07-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg RIVM-onderzoek
mentale gezondheid van jongeren
• do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 04-07-2019 17.00 - 17.00 Inbreng feitelijke vragen Visie toekomst
publiek omroepbestel: waarde voor het publiek
• do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten
en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
• wo 11-09-2019 10.15 - 14.45 Algemeen overleg Media
• do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar
beroepsonderwijs
• do 26-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 10-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 17-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 06-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 8
november 2019 (Onderwijs)
• do 07-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 14-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 21 en 22
november 2019 (Cultuur, Sport Jeugd)
• do 21-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

44.

Agendapunt:

Planning AO Voortijdig schoolverlaten
Minister OCW heeft laten weten dat de beleidsreactie op het
Interdepartementaal Beleidsonderzoek 'Jongeren met afstand tot de
arbeidsmart' (OCW/SZW) de Kamer begin oktober bereikt.

Voorstel:

Het AO 'Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de
arbeidsmarkt' van 5 september a.s. verplaatsen naar medio oktober.

Rondvraag Overig

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

Agendapunt:

Kennisagenda commissie OCW 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 13 juni 2019
Kennisagenda commissie OCW 2019 (update PV 4 juli) - 2019Z12022
Ter bespreking.

Voorstel:
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Noot:

De kennisagenda is aan de orde geweest in de procedurevergadering van 20
juni jl.
Aangehouden voor deze procedurevergadering i.v.m. samenstelling
voorbereidingsgroepen voor de tweede helft van 2019:
• leven lang ontwikkelen; onderdeel financiering (bestaande
voorbereidingsgroep aanvullen met 1 of 2 leden)
• bibliotheken (nieuwe voorbereidingsgroep: 2 of 3 leden)

Overig (besloten)
46.

Agendapunt:

Voorstel Kennisversterking Gelijke kansen versie voorbereidingsgroep

Zaak:

Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 28 juni 2019
Voorstel Kennisversterking Gelijke kansen versie voorbereidingsgroep 2019Z13707
Ter bespreking.
Noot: de beslispunten in het voorstel luiden:
1. Kan de commissie instemmen met deze aanpak en invulling?
2. Gaat de commissie ermee akkoord om de vier genoemde scholen te
betrekken in het werkbezoek?
3. Is er een voorkeur voor een locatie van het werkbezoek (zie 4 opties)
4. Keuze spreker(s) technische briefing

Voorstel:
Noot:

47.

Agendapunt:

Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van
eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.C.T.M. Franke - 29 mei 2019
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie
van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies 2019Z10847
Ter bespreking (kan de commissie instemmen met de vier onderstaande
aanbevelingen uit de voortgangsrapportage?)
Op verzoek van het Presidium is een voortgangsrapportage opgesteld over de
ervaringen met de nieuwe werkwijze van commissies inzake de versterking
van de kennispositie van de Kamer.
De vier aanbevelingen in de voortgangsrapportage luiden:
1. Focus aanbrengen in de kennisagenda;
2. Regelmatige gesprekken tussen commissie en staf;
3. Proactieve informatievoorziening door de staf;
4. Helder communiceren over informatieproducten en diensten.
BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2018A04146
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