Den Haag, 17 oktober 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

DEF
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17
oktober 2019

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

3
4, 7

Mededelingen
Geen agendapunten
Besluitenlijst vorige vergaderingen
Geen agendapunten
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
2.

Agendapunt:

35268 Nota naar aanleiding van het verslag inzake 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
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35268-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3.

Agendapunt:

Uitkomsten expedities scheepswraklocaties in Maleisië en Indonesië

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 14 oktober 2019
Uitkomsten expedities scheepswraklocaties in Maleisië en Indonesië 2019Z19629
Agenderen voor wetgevingsoverleg over OCW-begroting 2020, onderdeel
cultuur.
DEF

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag Cultuur en Media
Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
Geen agendapunten
Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
4.

Agendapunt:

Kabinetsreactie Interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 oktober 2019
Kabinetsreactie Interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt - 29544-952
Agenderen voor het algemeen overleg van 31 oktober a.s. inzake voortijdig
schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.
SZW

Agendapunt:

Agentschapsdoorlichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 oktober 2019
Agentschapsdoorlichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en reactie
op de motie van de leden Van der Molen en Westerveld over een gedetailleerd
overzicht van de problemen bij DUO (Kamerstuk 31288-735) en de motie van
de leden Van der Molen en Westerveld over aanspraak maken op en flexibel
inzetten van studievouchers (Kamerstuk 31288-736) - 25268-176
Betrokken bij het algemeen overleg van 16 oktober jl. over de Dienst
Uitvoering Onderwijs.

Besluit:

5.

Besluit:

6.

Agendapunt:

Wetsvoorstel in verband met het verzamelen en verspreiden van
studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar
studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 oktober 2019
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in
verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het
doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger
onderwijs - 35310
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 november 2019 om 14.00 uur.

Besluit:
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Zaak:

7.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 14 oktober 2019
Wetgevingsrapport inzake wijz. WHW iz verzamelen en verspreiden
studiekeuze-informatie en onderzoek studenttevredenheid ho - 2019Z19644
Ter informatie.

Agendapunt:

Voortgang Leven Lang Ontwikkelen oktober 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 oktober 2019
Voortgang Leven Lang Ontwikkelen oktober 2019 - 2019Z19359
Agenderen voor algemeen overleg (3 uur) vóór het kerstreces, mede in
afwachting van nog te ontvangen brief in het najaar van 2019.
SZW

Agendapunt:

Reactie op brief van een burger over het voortbestaan van LIVE

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 11 oktober 2019
Reactie op verzoek commissie over een brief van een burger over het
voortbestaan van LIVE - 2019Z19539
Agenderen voor groot algemeen overleg Onderwijs en zorg (6 min. spreektijd)
met bewindslieden van OCW en VWS in januari 2020.

Besluit:

8.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Financiële positie van onderwijsinstellingen in 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 14 oktober 2019
Financiële positie van onderwijsinstellingen in 2018 - 2019Z19645
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Betrekken bij debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden.

Besluit:
Besluit:

10.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de Signaleringswaarden voor de
reserves van onderwijsinstellingen (Kamerstuk 35000-VIII-208)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 14 oktober 2019
Beantwoording vragen commissie over de Signaleringswaarden voor de
reserves van onderwijsinstellingen (Kamerstuk 35000-VIII-208) - 2019Z19648
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Betrekken bij debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden.

Besluit:
Besluit:

Zaak:

Besluit:
Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 20 juni 2019
Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen - 35000-VIII208
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Betrekken bij debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden.
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Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
11.

Agendapunt:

Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 1 oktober 2019
Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum - 29614-137
Reeds besproken bij algemeen overleg Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum.

Besluit:

12.

13.

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over langetermijnvisie aanpak
lerarentekort

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 8 oktober 2019
Reactie op verzoek commissie over langetermijnvisie aanpak lerarentekort 27923-381
Betrokken bij het algemeen overleg Leraren van 9 oktober jl.

Noot:

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D37552.

Agendapunt:

Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)

Zaak:

Besluit:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 4
oktober 2019
Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx) - 35297
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 21 november 2019 om 10.00 uur.

Agendapunt:

Advies coördinatiegroep Curriculum.nu

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 10 oktober 2019
Advies coördinatiegroep Curriculum.nu - 31293-485
Bewindspersoon verzoeken om in zijn beleidsreactie van half november een
uitvoerig tijdpad te schetsen vanaf de huidige situatie naar de eindproducten
(bijvoorbeeld kerndoelen en lesprogramma's).
Agenderen voor notaoverleg in de eerste helft van februari, na briefing +
rondetafel in december, en uitgebreide hoorzittingen in januari.

Besluit:

Besluit:

15.

Agendapunt:

Monitoring onderwijsachterstandenbeleid

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 10 oktober 2019
Monitoring onderwijsachterstandenbeleid - 27020-106
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Toevoegen aan nieuw dossier Achterstandenbeleid en t.z.t. algemeen overleg
plannen.

Besluit:
Besluit:

16.

Agendapunt:

Evaluaties van de Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en
licentie Topsporttalentschool VO

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 2 oktober 2019
Evaluaties van de Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en licentie
Topsporttalentschool VO - 31289-407
Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Schriftelijk overleg van 19 november 2019 wordt geannuleerd.

Besluit:
Besluit:
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17.

Agendapunt:

Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 14 oktober 2019
Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs - 31293-486
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 20 november 2019 om 10.00 uur.

Besluit:

18.

Agendapunt:

Nota van wijziging Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17 april 2019
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet
onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op
doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom
naar havo en vwo) - 35195
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 oktober 2019
Nota van wijziging - 35195-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35195-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Emancipatie
Geen agendapunten
Europa
Geen agendapunten
Planning van werkzaamheden
19.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
13.
Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs
(Kwint) (minister BVO en Media)
20.
Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
31.
Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en
Media)
32.
Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul)
(minister OCW, staatssecretaris SZW)
40.
Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO
en Media)
47.
Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (
Futselaar) (minister OCW)
49.
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)
61.
Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de
Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
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65.
66.
81.
84.
99.
110.

Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in
achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en
een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in
het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)
Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met
democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de
bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

Dertigledendebatten
11.
Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen
(Kuzu) (minister BVO en Media)
27.
Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische
klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister
OCW)
60.
Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul)
(minister BVO en Media, minister OCW)
67.
Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair
onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

20.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 29-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang
onderwijs Caribisch Nederland
• di 29-10-2019 17.00 - 18.30 Werkbezoek Gesprek Onderwijsraad
• wo 30-10-2019 10.15 - 13.15 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
2020
• wo 30-10-2019 14.00 - 15.30 Gesprek Stichting van het Onderwijs
• do 31-10-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 8
november 2019 (Onderwijs)
• do 31-10-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Bestuursakkoord PO en
Sectorakkoord VO
• do 31-10-2019 19.30 - 22.30Algemeen overlegVoortijdig schoolverlaten
en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
• do 07-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• di 12-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad van
21 en 22 november 2019 (onderdelen Jeugd, Sport en Cultuur)
• wo 13-11-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Regionale
plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo
• do 14-11-2019 12.00 - 13.15 Werkbezoek Theatervoorstelling Leef
• ma 18-11-2019 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Cultuur
• di 19-11-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluaties van de
Beleidsregels verstrekking DAMU-licentie VO en licentie
Topsporttalentschool VO
• do 21-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• ma 25-11-2019 10.30 - 17.00 Wetgevingsoverleg Media
• wo 27-11-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Digitalisering in het
funderend onderwijs
• ma 02-12-2019 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
• wo 04-12-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Examens
• do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
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Rondvraag Overig
21.

Agendapunt:

Intimidatie op universiteiten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 3 oktober 2019
Intimidatie op universiteiten - 2019Z18760
Bewindspersoon verzoeken om schriftelijke reactie op het advies van Marijke
Naezer over een onafhankelijk klachteninstituut betreffende intimidatie op de
werkvloer.
Naar aanleiding van de vorige OCW-procedurevergadering is een
commissiebrief uitgegaan met verzoek de Kamer te informeren over de
uitvoering van de motie Van Meenen (29 338, nr. 201) en welke routes er zijn
om intimidatie op de werkvloer te melden.

Besluit:

Noot:

22.

Agendapunt:

RTG Digitalisering in het HO

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.D. Wiersma (VVD)
- 8 oktober 2019
RTG Digitalisering in het HO - 2019Z19051
Een rondetafelgesprek wordt gepland, eind november. Er wordt ingestemd met
de opzet voor het gesprek.

Besluit:

23.

Agendapunt:

Reactie op het rapport ‘kennis in het vizier’ van het Rathenau Instituut

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen
(CDA) - 11 oktober 2019
Reactie op het rapport ‘kennis in het vizier’ van het Rathenau Instituut 2019Z19464
Kabinetsreactie verzoeken voor eind november op de volgende twee rapporten
van het Rathenau Instituut: 'De impact van grootschalige infrastructuren' en
'Kennis in het vizier'.

Besluit:

24.

Agendapunt:
Noot:

Planningsbrief OCW-stukken 2020 verzoeken
Voorstel: planningsbrief verzoeken, te ontvangen in januari.

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 september 2019
Planningsbrief OCW najaar 2019 - 35000-VIII-231
Bewindspersoon verzoeken om planningsbrief, te ontvangen in januari 2020.

Besluit:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
25.

Agendapunt:

Kennisproduct Gelijke kansen met bijlagen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 14 oktober 2019
Kennisproduct Gelijke kansen met bijlagen - 2019Z19550
Ter informatie.

Besluit:
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Overig (besloten)
26.

Agendapunt:

Hoorzitting(en) Curriculum.nu

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) 10 oktober 2019
Hoorzitting(en) Curriculum.nu - 2019Z19393
Een nadere uitwerking volgt na het herfstreces.

Besluit:

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2019A01080
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