Den Haag, 15 juni 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

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

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 21 juni 2018
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.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3, 5
5
5
5
5, 28
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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:

Restauratieprojecten 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 juni 2018
Restauratieprojecten 2018 - 32156-91
Betrekken bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed (de Kamer
is nog in afwachting van Erfgoedbrief).

Voorstel:

3.

Agendapunt:

Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over
uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de
Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 juni 2018
Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over
uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over
de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21) - 29362-272
Ter bespreking (schriftelijk overleg?).
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:
Noot:

Planning van werkzaamheden rond behandeling OCW-begroting 2019
Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 juni jl. is meegedeeld dat de
OCW-begrotingsbehandeling plaatsvindt in de week van 30 oktober a.s.
Behandelingsvoorstel:
• Inbrengdatum feitelijke vragen: maandag 1 oktober a.s.; antwoorden
regering 25 oktober a.s.
• Begrotingsonderzoek: woensdag 17 oktober a.s.
• Plenaire behandeling OCW-begroting 2019: in de week van 30 oktober
a.s. (is reeds vastgesteld)
• WGO Cultuur: maandag 19 november a.s.
• WGO Media: maandag 26 november a.s.

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
5.

Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van
voorstellen aan de Kamer

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 7 juni 2018
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van
voorstellen aan de Kamer - 2018Z10763
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW,
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
6.

Agendapunt:

Internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger
onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 juni 2018
Internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs 22452-59
Is betrokken bij het AO internationalisering van heden.

Voorstel:

2

7.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 7 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 - 34950-VIII-9
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

8.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 16 mei 2018
Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 - 34950VIII-1
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Agendapunt:

Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden over de slotwet
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 7 juni 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34950-VIII-7
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

9.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 7 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34950-VIII-6
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 16 mei 2018
Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 - 34950-VIII
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 7 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) - 34950-VIII-8
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018
Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 34950-VIII-2
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.
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Zaak:

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op de Staat
van het Onderwijs 2016-2017

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op de Staat van het
Onderwijs 2016-2017 - 34775-VIII-139
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

11.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 11 april 2018
Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017 - 34775-VIII-130
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie op de brief van het Interstedelijk
Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
m.b.t. de voortgang van het experiment flexstuderen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 juni 2018
Reactie op verzoek commissie op de brief van het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) m.b.t. de voortgang
van het experiment flexstuderen - 31288-638
Agenderen voor algemeen overleg inzake sectorakkoorden hogescholen en
universiteiten.

Voorstel:

12.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2018
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten
verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) - 34950-VIII-5
Wordt betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. inzake de Slotwet
2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D22010.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over Beter Benutten voor Beter
Onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 juni 2018
Reactie op verzoek commissie over Beter Benutten voor Beter Onderwijs 23645-665
Betrekken bij het dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar
vervoer.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D01475.
De minister verwacht eind 2018 bij de Kamer terug te komen op dit
onderwerp.

Voorstel:
Noot:
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13.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 juni 2018
Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs - 31293-394
Agenderen voor het algemeen overleg Krimp van 27 juni a.s.

Voorstel:

14.

15.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een klacht over DUO met
betrekking tot de berekening van de hoogte van de aanvullende beurs

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 14 juni 2018
Reactie op verzoek commissie over een klacht over DUO met betrekking tot de
berekening van de hoogte van de aanvullende beurs - 2018Z11363
Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D17939.

Agendapunt:

Stand van zaken rondom de Stichting Edudelta Onderwijsgroep

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 juni 2018
Stand van zaken rondom de Stichting Edudelta Onderwijsgroep - 2018Z11469
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over Besluit experiment geregionaliseerde
beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende
bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met
een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit
experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo) 31524-368
Ter bespreking (v.k.a. of VSO?)

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

17.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 mei 2018
Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met
beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het
middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment geregionaliseerde
beroepsopleidingen en kwalificaties mbo) - 31524-365
Ter bespreking (v.k.a. of VSO?)

Agendapunt:

Procesbrief onderzoeksrapporten met betrekking tot de
toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 juni 2018
Procesbrief onderzoeksrapporten met betrekking tot de toegankelijkheid van
het hoger onderwijs - 2018Z11561
Ter bespreking.

Voorstel:
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18.

Agendapunt:
Noot:

Nog te ontvangen Novelle Stopzetten OV-studentenreisproduct
Betreft: wijzigingsvoorstel op het wetsvoorstel “Aanpassingswet
studiefinanciering BES”. Dat wetsvoorstel is in december 2016 aangenomen
door de Tweede Kamer en is (in afwachting van de novelle) aangehouden in
de Eerste Kamer. Met de onderhavige novelle wordt tegemoet gekomen aan
de wens van Tweede Kamer en uitvoering gegeven aan de amendementen.
Voorstel: technische briefing organiseren en inbreng verslag laatste week voor
zomerreces.

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
19.

20.

Agendapunt:

Geactualiseerd sectorakkoord VO

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 juni 2018
Geactualiseerd sectorakkoord VO - 31289-369
Ter bespreking (een AO plannen?)

Agendapunt:

Samen naar een sterk technisch vmbo

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 juni 2018
Samen naar een sterk technisch vmbo - 30079-72
Een AO mbo en vmbo is gepland op 12 september a.s. (in de
procedurevergadering van 7 juni jl. was al besloten om dit algemeen overleg
te plannen).

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Verlenging Subsidieregeling andere eindtoetsen primair onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 7 juni 2018
Verlenging Subsidieregeling andere eindtoetsen PO - 31293-393
Voor kennisgeving aannemen.
De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens de
Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden
gegeven uiterlijk op 7 juli 2018. De voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 8 juli 2018, dan
wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige volzin
bedoelde inlichtingen.
Om de evaluatie van de subsidieregeling gelijk op te laten lopen met de
algehele evaluatie, is het voorstel de subsidieregeling nu met één jaar te
verlengen.

Voorstel:
Noot:

22.

Agendapunt:

Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 juni 2018
Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister - 27923-308
Betrekken bij het plenair debat over de onderwijscoöperatie.

Voorstel:
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23.

Agendapunt:

Besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WVO, het
Formatiebesluit WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met
wijziging van de bekostigingssystematiek voor nieuwkomers in het
voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 12 juni 2018
Besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WVO, het Formatiebesluit
WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met wijziging van de
bekostigingssystematiek voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs 31289-370
Ter bespreking (schriftelijk overleg?)
De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt
geregeld kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien
leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer, te
kennen worden gegeven uiterlijk op 10 juli 2018.
Deze wijziging maakt bekostiging per kwartaal mogelijk voor het onderwijs
aan nieuwkomers. Voor deze vorm van bekostiging, waarin zowel de reguliere
bekostiging als de aanvullende bekostiging voor nieuwkomers is
verdisconteerd, is gekozen met het oog op de wisselende aantallen
nieuwkomers op scholen in het voortgezet onderwijs gedurende het jaar.
Onder nieuwkomers wordt verstaan: vreemdelingen (zowel asielzoekers als
overige vreemdelingen) die korter dan een jaar in Nederland zijn en die als
leerling staan ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs.

Voorstel:
Noot:

24.

25.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief over continuïteit passend
onderwijs van dhr. en mevr. N.

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 14 juni 2018
Reactie op verzoek commissie over de brief over continuïteit passend
onderwijs van dhr. en mevr. N. - 2018Z11427
Agenderen voor notaoverleg Passend onderwijs op 2 juli a.s.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D26394.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op cao primair onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 15 juni 2018
Kabinetsreactie op cao primair onderwijs - 2018Z11554
Betrokken bij plenair debat over werkdruk en salarissen van leraren in het
basisonderwijs op 20 juni 2018.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Geactualiseerd bestuursakkoord primair onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 15 juni 2018
Geactualiseerd bestuursakkoord primair onderwijs - 2018Z11568
Ter bespreking.
In het voorjaar 2019 ontvangt de Tweede Kamer een volgende
voortgangsrapportage. In 2020 vindt een eindmeting van het bestuursakkoord
plaats en wordt de Kamer daarover geïnformeerd.

Voorstel:
Noot:

7

Emancipatie
27.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 17 mei 2018, over acceptatie van LHBTI in
Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 13 juni 2018
Reactie op verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 17 mei 2018, over acceptatie van LHBTI in Nederland 30420-292
Betrekken bij het Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland.

Voorstel:

Europa
28.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, E.C.E. de Kler - 15 juni 2018
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen - 2018Z11484
Ter bespreking.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-Raad
van 22 en 23 mei 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 juni 2018
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda OJCS-Raad
van 22 en 23 mei 2018(Kamerstuk 21501-34-297) - 2018Z11567
Ter bespreking.

Voorstel:

Planning van werkzaamheden
30.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 19-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Actiecomité Bongerd moet Blijven tot
aanbieding petitie voor behoud van Den Bongerd in Oss
• di 19-06-2018 14.15 - 15.00 Vergadering Voorbereidingsgroep
kennisversterking Leven lang leren en aansluiting arbeidsmarkt (alleen
voor leden uit de voorbereidingsgroep)
• wo 20-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Sectorakkoorden
hogescholen en universiteiten
• wo 20-06-2018 15.30 - 16.00 Vergadering Voorbereidingsgroep
Wetenschapsbeleid (alleen voor leden uit de voorbereidingsgroep)
• do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 21-06-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing Inbreng vergadering
rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek
• do 21-06-2018 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Internationalisering
• ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Over de Slotwet 2017,
het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018
• di 26-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Stichting Zorgeloos met diabetes naar
school tot aanbieding petitie m.b.t. diabeteszorg op school
• di 26-06-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs O
• wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
• wo 27-06-2018 15.15 - 16.30 Rondetafelgesprek Passend onderwijs
(besloten deel)
• wo 27-06-2018 16.30 - 18.45 Rondetafelgesprek Passend onderwijs
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

31.

Agendapunt:
Noot:

do 28-06-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Voortzetting algemeen
overleg Laaggeletterdheid
ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs
wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging
van en sturing op kwaliteit van onderwijs
wo 04-07-2018 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Media algemeen en
Journalistiek
do 05-07-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van
wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES
ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het
vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het
bewegingsonderwijs
do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
wo 05-09-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het
onderwijs
do 06-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
wo 12-09-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg mbo en vmbo

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
OCW)
42. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over
creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
44. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen)
(minister BVO en Media)
50. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW)
55. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)
41. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu)
(minister OCW)
45. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet
onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
92. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok)
(minister OCW)
95. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de
studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)

32.

Agendapunt:

Overzicht van alle dossiers op OCW-terrein

Zaak:

Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 15 juni 2018
Dossiers - 2018Z11468
Ter bespreking (attentie: het duurt lang om het overzichtsdocument te openen
i.v.m. de vele hyperlinks. Een papieren versie wordt meegenomen naar de
procedurevergadering).
Naar aanleiding van verzoek van de commissie om inzage te krijgen in de
bestaande dossiers met regeringsstukken op OCW-terrein (waarvan in
procedurevergadering is besloten deze aan te houden), is een
overzichtsdocument gemaakt.
De dossiers zijn digitaal te openen en voor Kamerbewoners altijd te
raadplegen in Parlis, tabblad Ongeplande activiteiten
(00 indeling algemeen, 10 primair onderwijs, 20 voortgezet onderwijs,
30 middelbaar beroepsonderwijs, 40 hoger onderwijs, 50 wetenschapsbeleid,
60 cultuur, 70 media, 80 emancipatie).

Voorstel:

Noot:
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Rondvraag Overig
33.

Agendapunt:

Verplaatsen AO Laaggeletterdheid

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 15 juni 2018
Verplaatsen AO Laaggeletterdheid - 2018Z11467
Ter bespreking (alternatieve potlood-datum: dinsdag 26 juni 19.00-21.30
uur).

Voorstel:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
34.

Agendapunt:
Noot:

De nog te ontvangen notitie van de voorbereidingsgroep Leven Lang
Leren
Voorstel: ter bespreking.

Overig (besloten)
35.

Agendapunt:
Noot:

Concept-werkprogramma Onderwijsraad 2019, mogelijkheid
verzoekadvies
Voorstel: ter bespreking
(inventariserende mail is rondgegaan).

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2017A03274
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