Den Haag, 5 september 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

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

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 12 september 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

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

3, 19
19
15, 19
19
72
18, 19, 44
19
19, 70
3, 19, 39
19, 29
19
3, 19, 46
19, 50, 70

Mededelingen
1.

Agendapunt:
Noot:

Wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid hoger onderwijs
Naar verwachting ontvangt de Kamer rond 10 september het wetsvoorstel
Taal en toegankelijkheid hoger onderwijs.

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten
Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
3.

Agendapunt:

Slavernijverleden

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 1 juli 2019
Slavernijverleden - 35000-VII-101
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2020,
onderdeel Cultuur.
De commisse BZK heeft het voortouw overgedragen aan de commissie OCW.
SZW, KR, BiZa

Agendapunt:

Evaluatierapport landelijke publieke omroep

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 juli 2019
Evaluatierapport landelijke publieke omroep - 32827-156
Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11
september.

Voorstel:
Noot:

4.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het
terrein van media

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 9 juli 2019
Stand van zaken over moties en openstaande toezeggingen op het terrein van
media - 32827-158
Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11
september.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Ontslag lid Commissariaat voor de Media

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 1 augustus 2019
Ontslag lid Commissariaat voor de Media - 35000-VIII-216
Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11
september.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Regeling op het specifiek cultuurbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 augustus 2019
Regeling op het specifiek cultuurbeleid - 32820-317
Een dossier Cultuur maken en onderhavig document aan toevoegen.
De gewijziged concept-regeling inclusief toelichting is als bijlage toegevoegd.

Voorstel:
Noot:
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8.

Agendapunt:

Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende
concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met
een jaar

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 30 augustus 2019
Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende
concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar
- 35268
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 20 september a.s. te
12.00 uur.

Voorstel:

Zaak:

9.

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 4 september 2019
Wetgevingsrapport - voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008
houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de
landelijke publieke mediadienst met een jaar (Kamerstuk 35268) 2019Z16415
Desgewenst betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

Agendapunt:

Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 14 juni 2019
Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek - 32827-157
Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11 september
jl.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

10.

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 16 juli 2019
Visiebrief Mediabeleid - 2019Z15172
Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11
september.

Agendapunt:

Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 september 2019
Verdeling incidentele miljoenen media 2019-2021 - 2019Z16444
Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11
september.

Voorstel:

11.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 september 2019
Beantwoording vragen commissie over visie toekomst publiek omroepbestel:
waarde voor het publiek - 32827-159
Betrokken bij het algemeen overleg over de Visiebrief Media van 11 september
jl.

Agendapunt:

Samenwerkingsagenda mediasector

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 september 2019
Samenwerkingsagenda mediasector - 2019Z16445
Betrokken bij het algemeen overleg Visiebrief mediabeleid van 11 september
jl.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Commissariaat voor de Media

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 september 2019
Commissariaat voor de Media - 2019Z16447
Betrokken bij het algemeen overleg Visiebrief mediabeleid van 11 september
jl.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het
Commissariaat voor de Media 2012-2017

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 september 2019
Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van het Commissariaat
voor de Media 2012-2017 - 35000-VIII-227
Betrokken bij het algemeen overleg Visiebrief mediabeleid van 11 september
jl.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 25 maart 2019
Evaluatie Commissariaat voor de Media 2012-2017 - 35000-VIII-171
Betrokken bij het algemeen overleg Visiebrief mediabeleid van 11 september
jl.

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
14.

Agendapunt:

Middelbaar Beroepsonderwijs

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 14 augustus 2019
Middelbaar Beroepsonderwijs - 2019Z15701
Desgewenst betrekken bij AO middelbaar beroepsonderwijs van 25 september
a.s.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Indische
Nederlanders inzake bezwaren tegen het onderzoek
“Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië,
1945-1950”

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 augustus
2019
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Indische
Nederlanders inzake bezwaren tegen het onderzoek “Onafhankelijkheid,
dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” - 2019Z15762
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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16.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag Voorstel van wet van de leden
Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten
teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige
geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van
activiteiten

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint
(SP) - 16 augustus 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35063-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

17.

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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

18.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R. Bisschop
(SGP) - 28 augustus 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35145-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Aanbieding factsheet 'Klimaatgericht onderzoek en innovatie' van
Rathenau Instituut

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 27 augustus 2019
Aanbieding factsheet 'Klimaatgericht onderzoek en innovatie' van Rathenau
Instituut - 2019Z16038
Desgewenst betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

19.

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 30 oktober 2018
Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse
onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen
vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van
activiteiten - 35063
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van
de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 5 augustus 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies - 2019Z15519
Ter bespreking: is er behoefte aan een begrotingsonderzoek, zo ja wie zijn de
rapporteurs?
De inbrengtermijn voor feitelijke vragen ontwerpbegroting OCW 2020 is 4
oktober 2019;
Reeds besloten is tot 2 wetgevingsoverleggen over Cultuur(maandag 18

Voorstel:
Noot:
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20.

Volgcommissie(s):

november a.s. van 11.00-16.00 uur) en Media (maandag 25 november a.s.
van 10.30 - 17.00 uur);
Ter info: Onderbouwingsontbijt op 11 september van 9 tot 10 uur. Onderwerp:
Comptabiliteitswet 3.1 rondom onderbouwing van nieuwe beleidsvoorstellen.
BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Verslag werkbezoek mbo Oostenrijk mei 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 5 september 2019
Verslag werkbezoek mbo Oostenrijk mei 2019 - 2019Z16466
Desgewenst betrekken bij het AO van 25 september a.s. over het middelbaar
beroepsonderwijs.

Voorstel:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
21.

22.

23.

Agendapunt:

Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2): afname in tweede
helft 2019 en verder

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 3 juli 2019
Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2): afname in tweede helft 2019
en verder - 32824-265
Betrekken bij het dossier Nederlands als tweede taal.

Agendapunt:

NWO-interventies op gebied van diversiteit

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 3 juli 2019
NWO-interventies op gebied van diversiteit - 29338-204
Dossier Wetenschapsbeleid maken en onderhavige brief aan toevoegen.

Agendapunt:

Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 3 juli 2019
Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland - 32820-299
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Tielen
over het meegeven van financiering aan ambtsopleidingen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 juli 2019
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Molen en Tielen over het
meegeven van financiering aan ambtsopleidingen - 31288-769
Voor kennisgeving aannemen.
Over de concrete vormgeving en planning zal de minister eerst in nader
overleg treden met de betrokken organisaties. Na de zomer zal zij de
Kamer nader informeren.

Voorstel:
Noot:
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25.

Agendapunt:

Reactie op de evaluatie van het portfolio onderzoeksinstituten van
NWO en KNAW

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 juli 2019
Reactie op de evaluatie van het portfolio onderzoeksinstituten van NWO en
KNAW - 29338-205
Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.
NWO en KNAW zullen de plannen na de zomer verder uitwerken en bespreken
met verschillende stakeholders. Op basis hiervan zal de minister de Kamer
vervolgens nader informeren.

Voorstel:
Noot:

26.

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 - 27923-369
Agenderen voor een algemeen overleg en het dossier Leraren hieraan
toevoegen.
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

27.

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 - 35000-VIII210
Agenderen voor bovengenoemd algemeen overleg (ondewijsarbeidsmarkt).
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

28.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2019, over het bericht dat
de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale
studentenenquête

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 juli 2019
Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 27 maart 2019, over het bericht dat de Vereniging
Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête - 31288-775
Betrekken bij het plenair debat over het bericht dat de Vereniging
Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar).

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Reactie op KNAW-inventarisatie 'Het belang van dierproeven en
mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteelneurowetenschappelijk onderzoek’

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 juli 2019
Reactie op KNAW-inventarisatie 'Het belang van dierproeven en mogelijkheden
tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek’
- 32336-106
Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

Voorstel:
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30.

Volgcommissie(s):

LNV

Agendapunt:

Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 juli 2019
Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk - 31288-773
Ter bespreking (betrekken bij het dossier strategische agenda hoger
onderwijs?).
De minister heeft het NRO gevraagd of er een landelijk vervolg kan komen op
dit onderzoek. Dit onderzoek start in september 2019. De minister verwacht
de uitkomsten rond de zomer 2020. Verder zal zij de hoogte van de bsa-norm
blijven volgen in haar jaarlijkse Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs.
De minister zal de Kamer over de uitkomsten van deze onderzoeken
informeren.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de toekomst van rekenen in
het vo en mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 juli 2019
Antwoorden op vragen commissie over de toekomst van rekenen in het vo en
mbo - 31332-100
Ter bespreking (VSO of vka?).

Voorstel:
Zaak:

32.

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 april 2019
Toekomst van rekenen in het vo en mbo - 31332-99
Ter bespreking (VSO of vka?).

Agendapunt:

Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 juli 2019
Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs - 31288-772
Betrekken bij het dossier strategische agenda hoger onderwijs.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de Schoolkostenmonitor 20182019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 juli 2019
Antwoorden op vragen van de commissie over de Schoolkostenmonitor 20182019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo - 31293475
Ter bespreking (AO plannen en dossier schoolkosten aan toevoegen?).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 maart 2019
Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig
onderwijs in het vo - 31293-450
Ter bespreking (AO plannen en dossier schoolkosten aan toevoegen?).
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34.

35.

Agendapunt:

Voorhang amvb maximering verlaagd wettelijk collegegeld

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 juli 2019
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende
met name de maximering van het verlaagd wettelijk collegegeld voor
eerstejaars studenten voor opleidingen met het bijzonder kenmerk
kleinschalig en intensief onderwijs - 31288-774
Ter bespreking (vka?).

Agendapunt:

Aanbieding eerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 juli 2019
Eerste rapportage monitor Toelatingsrecht mbo - 31524-436
Agenderen voor het algemeen overleg mbo van 25 september a.s.
Na de zomer ontvangt de Kamer een beleidsreactie op de bevindingen uit het
onderzoek, zoals beschreven in het eerste deelrapport. Ook ontvangt de
Kamer dan het overzicht van numerus fixus opleidingen. Daarnaast zal zij in
de beleidsreactie ingaan op de uitkomsten van haar gesprek met MBO Raad
over één datum voor openstelling aanmelding NF opleidingen, zoals toegezegd
in het debat.

Voorstel:
Noot:

36.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op rapport
‘Doorstromen van hbo naar wo’

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 juli 2019
Antwoorden op vragen commissie over de beleidsreactie op rapport
‘Doorstromen van hbo naar wo’ - 31288-776
Ter bespreking (betrekken bij het dossier strategische agenda hoger
onderwijs?).

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 juli 2019
Verkenning kwaliteitsborging en lasten hoger onderwijs - 31288-777
Betrekken bij het dossier Strategische agenda hoger onderwijs.

Voorstel:

38.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 1 april 2019
Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’ - 31288-717
Ter bespreking (betrekken bij het dossier strategische agenda hoger
onderwijs?).

Agendapunt:

Stand van zaken maatregelenpakket verminderen ov-boetes
studenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 juli 2019
Stand van zaken maatregelenpakket verminderen ov-boetes studenten 23645-708
Desgewenst betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2020.

Voorstel:
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39.

Agendapunt:

Voortgang onderwijs Caribisch Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 juli 2019
Voortgang onderwijs Caribisch Nederland - 35000-VIII-212
Ter bespreking (een schriftelijk overleg plannen?).
Er is ook nog een dossier '017 Dossier Onderwijsagenda Caraibisch Nederland'

Voorstel:
Noot:

Beleidsreactie inspectierapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch
Nederland 2014-2016"
34550-VIII-127 - Brief regering d.d. 06-03-2017
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker Beleidsreactie inspectierapport "De ontwikkeling van het onderwijs in
Caribisch Nederland 2014-2016"
Voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland
31568-173 - Brief regering d.d. 12-04-2016
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - Voortgang
verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland
Antwoorden op vragen van de commissie over de voortgang verbeteringen
kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland
31568-177 - Brief regering d.d. 27-06-2016
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - Antwoorden
op vragen van de commissie over de voortgang verbeteringen kwaliteit
onderwijs Caribisch Nederland

40.

41.

Volgcommissie(s):

Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2011-2016
31568-178 - Brief regering d.d. 27-06-2016
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - Evaluatie
Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2011-2016
KR

Agendapunt:

Inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 juli 2019
Inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek - 29338-206
Ter bespreking (een schriftelijk overleg plannen?).

Agendapunt:

Bestuurlijk instrumentarium mbo en ho

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 11 juli 2019
Bestuurlijk instrumentarium mbo en ho - 33905-15
Agenderen voor het algemeen overleg van 25 september a.s. over het
middelbaar beroepsonderwijs.
Betrekken bij het dossier strategische agenda hoger onderwijs.

Voorstel:
Voorstel:
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42.

Agendapunt:

Wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten

Zaak:

Noot:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 11 juli 2019
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere
wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de
positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) - 35252
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 oktober 2019 te
10.00 uur
Een wetgevingsrapport is bijgevoegd.

Agendapunt:

Sociale veiligheid onderwijspersoneel

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 11 juli 2019
Sociale veiligheid onderwijspersoneel - 28642-105
Dossier 'Sociale veiligheid in het onderwijs' maken en onderhavig document
aan toevoegen.

Voorstel:

43.

Voorstel:

44.

Agendapunt:

Uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 juli 2019
Uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda - 29338207
Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

45.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Islamic University
of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 augustus 2019
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over IUASR - 31288-779
Ter bespreking.

Voorstel:

46.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren
in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 augustus 2019
Uitvoering van de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de
scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie - 35074-68
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2020.
SZW

Agendapunt:

Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 augustus 2019
Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio - 31524-437
Agenderen voor het algemeen overleg middelbaar beroepsonderwijs van 25
september a.s.

Voorstel:

47.

Voorstel:
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48.

49.

50.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een zevental documenten
betreffende het hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 27 augustus 2019
Reactie op verzoek commissie over een zevental documenten betreffende het
hoger onderwijs aan de Kamer te doen toekomen - 31288-780
Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D26429,

Agendapunt:

Reactie op commissiebrief n.a.v. de brief van oud-studenten van de
Europe Islamic University of Applied Sciences m.b.t. de gang van
zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 augustus 2019
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor OCW n.a.v. de brief van oudstudenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject
EIUAS - 35000-VIII-217
Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2019D26427.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het RIVM-onderzoek mentale
gezondheid van jongeren

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 augustus 2019
Antwoorden op vragen commissie over het RIVM-onderzoek mentale
gezondheid van jongeren - 31288-781
Ter bespreking (vka of een VSO?).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

51.

Agendapunt:

Passend onderwijs in het mbo en studeren met een
ondersteuningsbehoefte in mbo en hoger onderwijs

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 augustus 2019
Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in
mbo en hoger onderwijs - 31497-331
Agenderen voor het algemeen overleg middelbaar beroepsonderwijs van 25
september a.s.
Betrekken bij het dossier strategische agenda hoger onderwijs.

Agendapunt:

Macrodoelmatigheidsbeleid mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 september 2019
Macrodoelmatigheidsbeleid mbo - 31524-438
Agenderen voor het algemeen overleg middelbaar beroepsonderwijs van 25
september a.s.

Voorstel:

52.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 juni 2019
RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren - 31288-740
Ter bespreking (vka of een VSO?).
VWS

Voorstel:
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Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
53.

Agendapunt:

Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 1 juli 2019
Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo - 30079-108
Agenderen voor algemeen overleg (er is geen dossier vmbo).
Besluit pv 4 juli: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en nagaan
of qua stukken planning van een algemeen overleg gewenst is.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Noot:

54.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een brief van een ouder over de
doorstroming van vmbo-leerlingen met een extra vak naar de havo

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 juli 2019
Reactie op verzoek commissie over een brief van een ouder over de
doorstroming van vmbo-leerlingen met een extra vak naar de havo 2019Z14531
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel doorstroom
vmbo-havo (Kamerstuk 35 195)
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D24808.

Voorstel:
Noot:

55.

Agendapunt:

Analyse naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 juli 2019
Analyse naar aanleiding van de eerste tussenrapportage over 10-14-onderwijs
- 31293-473
Betrekken bij de behandeling van de OCW-begroting 2020.
In het najaar verwacht de minister een nieuwe tussenrapportage, die hij weer
met uw Kamer zal delen. In 2020 wordt het huidige onderzoek afgerond na
een periode van drie jaar.

Voorstel:
Noot:

56.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 19 april 2019
Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs 30079-104
Agenderen voor bovengenoemd algemeen overleg.
Onderhavige brief was aangehouden in de procedurevergadering in afwachting
van de brief van de minister over een sterk technisch vmbo.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een reactie op de gezamenlijke
verklaring ouders Sint Maartens College Maastricht en Porta Mosana
College Maastricht

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 juli 2019
Reactie op verzoek commissie om een reactie op de gezamenlijke verklaring
ouders Sint Maartens College Maastricht en Porta Mosana College Maastricht 2019Z14518
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel afschaffen
fusietoets (Kamerstuk 35 195).

Voorstel:
Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2019D23211.
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57.

Agendapunt:

Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s.
over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden en
motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het
verplichte aantal schooldagen en vakantieweken

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 juli 2019
Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het
wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden (Kamerstuk 31293469) en motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het
verplichte aantal schooldagen en vakantieweken (Kamerstuk 31293-467) 31293-472
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de OCW-begroting 2020.
De minister zal de Kamer voor de zomer van 2020 informeren over de stand
van zaken ten aanzien van de gevraagde wetswijziging.

Voorstel:
Noot:

58.

59.

Agendapunt:

Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 juli 2019
Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd - 31293-474
Betrekken het dossier Leraren.

Agendapunt:

Schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 8 juli 2019
Schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs - 31289400
T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de
WVO.

Voorstel:

60.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 10 juli 2019
Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs - 2019Z14929
Het algemeen overleg Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO plannen en
onderhavige brief aan toevoegen.

Voorstel:

61.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het overzicht van
klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende
onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend
onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 juli 2019
Antwoorden op vragen commissie over het overzicht van klachtbehandeling en
-afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie
klachtenregeling in het funderend onderwijs - 35000-VIII-213
Ter bespreking (VSO of vka?).

Voorstel:
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Zaak:

Voorstel:

62.

Agendapunt:

Voornemen tot aanwijzing vervanging bestuur Cornelius Haga Lyceum
in Amsterdam

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 juli 2019
Voornemen tot aanwijzing vervanging bestuur Cornelius Haga Lyceum in
Amsterdam - 29614-132
Ter bespreking.

Voorstel:

63.

64.

Agendapunt:

Voornemen aanwijzing Stichting Algemeen Hindoe Onderwijs
Nederland (VAHON)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 juli 2019
Voornemen aanwijzing Stichting VAHON - 31293-478
Ter bespreking.

Agendapunt:

Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 juli 2019
Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland - 2019Z15009
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 2 oktober te 10.00 uur.

Voorstel:

65.

Agendapunt:

Voorhang van de geactualiseerde Regeling bekostiging
exploitatiekosten vo voor de kalenderjaren 2019 en 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 augustus 2019
Voorhang van de geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo
voor de kalenderjaren 2019 en 2020 - 31289-405
Ter bespreking (vka of een schriftelijk overleg inplannen?).
De voorhangprocedure eindigt op 24 september 2019.

Voorstel:
Noot:

66.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 april 2019
Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende
onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs 35000-VIII-177
Ter bespreking (VSO of vka?).

Agendapunt:

Verzamelbrief inzake uitvoering van diverse aangenomen moties en
toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 12 juli 2019
Verzamelbrief inzake uitvoering van diverse aangenomen moties en
toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs - 31293-476
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de OCW-begroting 2020.

Voorstel:

15

67.

Agendapunt:

Voortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 15 juli 2019
Voortgang uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf - 31289-406
Betrekken bij het dossier krimp in het onderwijs.
In de tweede helft van dit jaar komt de minister met de verdere uitwerking
van de financiële regelingen en de aanpak gericht op de wettelijke verankering
van de bredere verantwoordelijkheid van bestuurders.

Voorstel:
Noot:

68.

Agendapunt:

35050 Nota van wijziging inzake Wet meer ruimte voor nieuwe
scholen

Zaak:

Nota van wijziging - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob - 5 september 2019
Nota van wijziging - 35050-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Zaak:

69.

Voorstel:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 2 oktober 2018
Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek
van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en
bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod
(Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) - 35050
Het wetsvoorstel is voor plenaire behandeling aangemeld.

Agendapunt:

Tweede deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 september 2019
Tweede deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum 2019Z16542
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

Emancipatie
70.

Agendapunt:

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder
jongeren: reactie op rapporten van Rutgers en de Inspectie van het
Onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 16 juli 2019
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren:
reactie op rapporten van Rutgers en de Inspectie van het Onderwijs - 35000VIII-215
Betrekken bij het plenair debat over meisjes in het voortgezet speciaal
onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen.
VWS, J&V

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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71.

Agendapunt:

Literatuurstudie van CPB/SCP over Topvrouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 augustus 2019
Literatuurstudie van CPB/SCP over Topvrouwen - 30420-330
Betrekken bij het plenair debat over de emancipatiemonitor/Vrouwen aan de
Top.
Na het verschijnen van het Ser-advies Diversiteit in de Top, presenteert het
kabinet haar maatregelen hieromtrent.

Voorstel:
Noot:

Europa
72.

Agendapunt:

Verslag van de (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei
2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 juli 2019
Verslag van de (informele) OJCS-Raad van 16 april en 22 en 23 mei 2019 21501-34-315
Agenderen voor het algemeen overleg van 6 november a.s. over de OJCS-raad
van 8 november 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Planning van werkzaamheden
73.

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)
53. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO
en Media)
57. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt
met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
63. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
(Futselaar) (minister OCW)
65. 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)
77. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de
Universiteit Utrecht (Westerveld) (minister OCW)
83. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de
Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
88. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een
betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
87. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in
achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
91. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben
gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
96. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen
diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en
Media)

17

105. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in
het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
106. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs
(Van den Hul) (minister BVO en Media)
111. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)
Dertigledendebatten
4.
Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten
(Westerveld) (minister OCW)
12. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt
(Özütok) (minister OCW)
20. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen
(Kuzu) (minister BVO en Media)
43. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische
klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister
OCW)
72. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Westerveld)
(minister OCW)
92. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister
BVO en Media, minister OCW)

74.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
•
di 10-09-2019 13.45 - 14.00 Petitie Petitieaanbieding door FNV e.a. over
Publieke omroep
• di 10-09-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Uitkomsten van
TALIS 2018
• di 10-09-2019 16.30 - 17.30 Technische briefing Gelijke kansen in het
onderwijs (tot nader order uitgesteld)
• wo 11-09-2019 10.15 - 14.45 Algemeen overleg Visiebrief mediabeleid
• wo 11-09-2019 15.30 - 17.00 Algemeen overleg Lokale, regionale en
streekomroepen
• do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 12-09-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Rapport 'De impact van
grootschalige onderzoeksinfrastructuren' van Rathenau Instituut
• wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar
beroepsonderwijs
• do 26-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• vr 27-09-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Groepsgrootte en
de leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2018
• vr 27-09-2019 11.00 - 15.00 Werkbezoek Gelijke Kansen
• do 10-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 10-10-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Rapport 'Kennis in het
vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke
kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut
• do 17-10-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• di 29-10-2019 17.00 - 18.30 Werkbezoek Gesprek Onderwijsraad
• wo 30-10-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten
en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
• wo 30-10-2019 14.00 - 15.30 Gesprek Stichting van het Onderwijs:
Onderwijs: wat zeggen de cijfers? Een gesprek over kwaliteit en financiën
• 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
• wo 27-11-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Digitalisering in het
onderwijs
• wo 04-12-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Examens
• do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
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•

do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Rondvraag Overig
75.

76.

77.

Agendapunt:

Spoed AO Leraren

Zaak:

Voorstel:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 5
september 2019
Spoed AO Leraren - 2019Z16473
Ter bespreking.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek praktijkonderwijs

Zaak:

Voorstel:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen
(D66) - 5 september 2019
Rondetafelgesprek praktijkonderwijs - 2019Z16474
Ter bespreking.

Agendapunt:

Extra agendapunt AO MBO

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 5
september 2019
Verzoek om schoolkostenmonitor 2018-2019 te agenderen voor het AO Mbo 2019Z16475
Ter bespreking.

Voorstel:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
78.

Agendapunt:

Kennisagenda commissie OCW 2019 (update PV 12 september)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 13 juni 2019
Kennisagenda commissie OCW 2019 (update PV 12 september) - 2019Z12022
Ter informatie.
Betreft met name een wijziging in de namen van de bij de
voorbereidingsgroepen betrokken leden.

Voorstel:
Noot:

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2019A01077
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