Den Haag, 13 maart 2019

HERZIENE AGENDA
agendapunten 9 (rondvraagpunt) en 13 (initiatiefwetsvoorstel) toegevoegd
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BuZa
DEF
EU
FIN
J&V
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 14 maart 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.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

7
7
47
7
30
17, 18
11, 30

Mededelingen
1.

Agendapunt:

Planning notaoverleg over uitgangspuntennotitie Cultuur vóór de
zomer

2.

Agendapunt:

Planning apart notaoverleg over De Staat van het onderwijs
(Onderwijsverslag) eind mei

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten
Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
4.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel in verband met
o.a. aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 25 september 2018
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de
nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming
van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en
verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen
onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media 35042
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

5.

Voorstel:

Nota van wijziging - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob - 22 februari 2019
Nota van wijziging - 35042-7
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Aanbieding advies 'Financiering van cultuur' van Raad voor Cultuur

Zaak:

Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 27 februari 2019
Aanbieding advies 'Financiering van cultuur' van Raad voor Cultuur 2019Z03974
Desgewenst betrekken bij het dossier Cultuur.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Aanbieding sectoradvies muziektheater 'Later is al lang begonnen’ van
Raad voor Cultuur

Zaak:

Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 4 maart 2019
Aanbieding sectoradvies muziektheater 'Later is al lang begonnen’ van Raad
voor Cultuur - 2019Z04053
Desgewenst betrekken bij het dossier Cultuur.

Voorstel:

7.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 februari 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35042-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Geactualiseerd beleidskader scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen
en inventarisatie scheepswrakken in het buitenland

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 februari 2019
Geactualiseerd beleidskader scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen en
inventarisatie scheepswrakken in het buitenland - 2019Z03852
Voor kennisgeving aannemen.
DEF, BuZa, FIN

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Behoud
Waterland over de bescherming van de werelderfgoederen Stelling
van Amsterdam en de Beemster

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 6 maart 2019
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Behoud
Waterland over de bescherming van de werelderfgoederen Stelling van
Amsterdam en de Beemster - 2019Z04320
Voor kennisgeving aannemen.
Reactie op brief derde met kenmerk 2019D02641.

Voorstel:
Noot:

Rondvraag Cultuur en Media
9.

Agendapunt:

Bericht: Roofkunst kan terug, maar wel op bepaalde voorwaarden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) 13 maart 2019
Bericht: Roofkunst kan terug, maar wel op bepaalde voorwaarden 2019Z04866
Ter bespreking.

Voorstel:

Onderwijs en Wetenschap:
10.

Agendapunt:

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop en Kwint in verband met
de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 18 februari 2019
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op
het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet
onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de
afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal - 35145
Ter informatie (het wachten is op het advies van de Raad van State en het
nader rapport).

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Financiering Zorg in onderwijstijd

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 15 februari 2019
Financiering Zorg in onderwijstijd - 31497-293
Betrokken bij het algemeen overleg Onderwijs en zorg van 21 februari jl.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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12.

Agendapunt:

Aanbieding advies 'Doorgeschoten differentiatie in het
onderwijsstelsel. Stand van educatief Nederland 2019' van
Onderwijsraad

Zaak:

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 26 februari 2019
Aanbieding advies 'Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Stand
van educatief Nederland 2019' van Onderwijsraad - 2019Z03843
Kabinetsreactie verzoeken.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

13.

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 14 december 2018
Aanbieding publicatie 'Hoofdlijnen van stand van educatief Nederland 2018'
van Onderwijsraad - 2018Z23902
Kabinetsreactie verzoeken.

Agendapunt:

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:

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
Ter bespreking.
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de
initiatiefnemers (Kamerstuknummer 35063, nr. 4)
Voorstel: betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:
Noot:

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de
Afdeling advisering van de Raad van State (Kamerstuknummer 35063, nr. 5)
Voorstel: betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
14.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over de Monitor Sociale Veiligheid in
de mbo-sector 2017-2018 (Kamerstuk 29240-85)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 februari 2019
Beantwoording vragen commissie over de Monitor Sociale Veiligheid in de
mbo-sector 2017-2018 - 29240-89
Agenderen voor het algemeen overleg sociale veiligheid in het onderwijs van
27 maart a.s.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 oktober 2018
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 - 29240-85
Agenderen voor het algemeen overleg sociale veiligheid in het onderwijs van
27 maart a.s.
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15.

Agendapunt:

Reactie op het Werkprogramma 2019-2020 van het Rathenau
Instituut

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 februari 2019
Reactie op het Werkprogramma 2019-2020 van het Rathenau Instituut 35000-VIII-162
Agenderen voor het algemeen overleg van 14 mei a.s. over het
Wetenschapsbeleid.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten
aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Kamerstuk 35000-VIII36)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 februari 2019
Reactie op de motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de
instellingen voor hoger onderwijs zelf (Kamerstuk 35000-VIII-36) - 35000VIII-161
Voor kennisgeving aannemen (het onderzoek naar de huidige werking van het
bsa en de uitkomsten van de gesprekken met het onderwijsveld hierover
afwachten).

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de
selectieprocedure van de Universiteit Utrecht

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 19 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de
Universiteit Utrecht - 35000-VIII-163
Betrokken bij het VAO van 6 maart 2019 over toegankelijkheid in het hoger
onderwijs.
SZW

Agendapunt:

Hervatten staatsexamens Nederlands als tweede taal

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 19 februari 2019
Hervatten staatsexamens Nederlands als tweede taal - 32824-246
Dossier Nederlands als tweede taal maken in afwachting van de antwoorden
op het schriftelijk overleg en de toegezegde informatie.
De minister verwacht in juni 2019 de Kamer te informeren over de afname
van het Staats-examen Nt2 in de tweede helft van 2019 en 2020 en verder.
SZW

Voorstel:

18.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport NCOR over nut onderwijsovereenkomst en
rechtspositie mbo-student

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 11 februari 2019
Onderzoeksrapport NCOR over nut onderwijsovereenkomst en rechtspositie
mbo-student - 31524-396
Betrekken bij het plenair debat over het toelatingsbeleid in het mbo.

Voorstel:
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20.

21.

Agendapunt:

Onderwijsovereenkomst mbo

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 27 februari 2019
Onderwijsovereenkomst mbo - 31524-403
Betrekken bij het plenair debat over het toelatingsbeleid in het mbo.

Agendapunt:

Evaluatie instituten NWO en KNAW

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 februari 2019
Evaluatie instituten NWO en KNAW - 29338-187
Agenderen voor het algemeen overleg van 14 mei a.s. over
Wetenschapsbeleid.

Voorstel:

22.

23.

Agendapunt:

Blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten nodig

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 februari 2019
Blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten nodig - 26695-124
Ter bespreking ( een algemeen overleg plannen?).

Agendapunt:

Factsheet Rathenau Instituut over open access

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 februari 2019
Factsheet Rathenau Instituut over open access - 31288-692
Agenderen voor het algemeen overleg van 14 mei a.s. over
Wetenschapsbeleid.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Voortgang maatregelen opleidingen in de creatieve sector

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 februari 2019
Voortgang maatregelen opleidingen in de creatieve sector - 31524-397
Betrokken bij het plenair debat over het advies van de commissie
Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen.

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Reactie op een brief van een burger over vrijstellingen voor
instellingsexamens in het mbo door middel van
staatsexamencertificaten

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 februari 2019
Reactie op een brief van een burger over vrijstellingen voor
instellingsexamens in het mbo door middel van staatsexamencertificaten 2019Z03715
Toevoegen aan het dossier mbo.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D59737.
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26.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de ‘Financiële Staat van het
Onderwijs 2017’ en het Inspectierapport ‘Zicht op besteding van de
middelen voor passend onderwijs’ (Kamerstuk 35000-VIII-145)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over de ‘Financiële Staat van het Onderwijs
2017’ en het Inspectierapport ‘Zicht op besteding van de middelen voor
passend onderwijs’ - 35000-VIII-167
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag
2018.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2019, over het
toelatingsbeleid in het mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 6 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 31 januari 2019, over het toelatingsbeleid in het
mbo - 31524-404
Betrekken bij het plenair debat over het toelatingsbeleid in het mbo.

Voorstel:

28.

Agendapunt:

Stand van zaken m.b.t. het profileringsfonds hoger onderwijs en het
mbo-studentenfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 7 maart 2019
Stand van zaken inzake het profileringsfonds hoger onderwijs en het mbostudentenfonds - 31288-712
Agenderen voor het algemeen overleg Studenten met een beperking in mbo
en ho van 24 april a.s.

Voorstel:

29.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 3 december 2018
Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding
van de middelen voor passend onderwijs’ - 35000-VIII-145
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag
2018.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over Overeenkomsten Rotterdam
School of Management (RSM) - bedrijfsleven

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 maart 2019
Reactie op verzoek commissie over Overeenkomsten RSM - bedrijfsleven 2019Z04607
Ter bespreking (betrekken bij AO Wetenschapsbeleid van 14 mei a.s.?)

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

Agendapunt:

Stand van zaken thuiszitters

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 15 februari 2019
Stand van zaken thuiszitters - 26695-123
Is betrokken bij het algemeen overleg Zorg en Onderwijs van 21 februari jl.
Ter bespreking (betrekken bij het AO passend onderwijs in juni a.s.?)
VWS, J&V

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

31.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Katholieke
Scholenstichting Utrecht over herverdeling
onderwijsachterstandsmiddelen

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 20 februari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Katholieke Scholenstichting
Utrecht over herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen - 2019Z03442
Agenderen voor het schriftelijk overleg van 15 maart a.s. over verbetering
verdeling onderwijsachterstandsmiddelen (inbreng 15 maart te 17.00 uur).
Reactie op brief derde met kenmerk 2019D01851.

Agendapunt:

Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 februari 2019
Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs - 35000-VIII164
Ter bespreking (schriftelijk overleg?).

Agendapunt:

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 februari 2019
Het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs - 31293-434
Ter bespreking (toevoegen aan het dossier Onderwijstoezicht of een
schriftelijk overleg?).

Voorstel:

32.

33.

Voorstel:

34.

Agendapunt:

Bestuurders in de onderwijs-cao

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 februari 2019
Bestuurders in de onderwijs-cao - 27923-359
Ter bespreking.

Voorstel:
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35.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht ‘Ouders
Zaanse school pikken vierdaagse schoolweek niet meer’

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht ‘Ouders Zaanse school
pikken vierdaagse schoolweek niet meer’ - 27923-358
Desgewenst betrekken bij dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort
voor basisscholen (Kuzu).

Voorstel:

36.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht
dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 februari 2019
Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10
jaar spijbelt voor het klimaat - 35000-VIII-165
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

37.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het
programma Vensters PO (Kamerstuk 31293-425)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van het programma
Vensters PO (Kamerstuk 31293-425) - 2019Z04044
Betrokken bij het algemeen overleg lumpsumfinanciering in het primair en
voortgezet onderwijs.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

38.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 december 2018
Aanbieding evaluatie Vensters PO - 31293-425
Betrokken bij het algemeen overleg lumpsumfinanciering in het primair en
voortgezet onderwijs.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van Open State
Foundation aangaande open data

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 maart 2019
Reactie op verzoek commissie over de brief van Open State Foundation
aangaande open data - 35000-VIII-166
Betrokken bij het algemeen overleg lumpsumfinanciering in het primair en
voortgezet onderwijs van 6 maart jl.

Voorstel:
Noot:

Reactie op brief derde 2018D52768.

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet en het jaarverslag
2018.

9

39.

Agendapunt:

Reactie op de motie-Van Meenen inzake het bekostigen op
schoolniveau (Kamerstuk 34950-VIII-10)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 maart 2019
Reactie op motie van het lid Van Meenen inzake het bekostigen op
schoolniveau (Kamerstuk 34950-VIII-10) - 31293-436
Betrokken bij het algemeen overleg lumpsumfinanciering in het primair en
voortgezet onderwijs van 6 maart jl.

Voorstel:

40.

41.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport van de commissie-Dijkgraaf 'Aanpak
leerlingendaling voortgezet onderwijs'

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 maart 2019
Beleidsreactie op het rapport van de commissie-Dijkgraaf 'Aanpak
leerlingendaling voortgezet onderwijs' - 31289-393
Agenderen voor een algemeen overleg Krimp in het onderwijs.

Agendapunt:

Werkdrukmiddelen primair onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 6 maart 2019
Werkdrukmiddelen primair onderwijs - 31293-435
Ter bespreking (feitelijke vragenronde of t.z.t. betrekken bij de behandeling
van de Voorjaarsnota?).

Voorstel:

42.

Agendapunt:

Reactie op advies Verkenning Leraren

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 7 maart 2019
Reactie op advies Verkenning Leraren - 27923-360
Betrekken bij het debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie.

Voorstel:

43.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking van de
Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse
educatie (Kamerstuk 27020-90)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 6 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking van de
Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie 27020-93
Ter bespreking (vka of VSO).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 29 november 2018
Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de
voorschoolse educatie - 27020-90
Ter bespreking (vka of VSO).
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44.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over onderzoeken 'Bestuurlijke
evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport
Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie' (Kamerstuk
27923-343)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 7 maart 2019
Beantwoording vragen commissie over onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie
van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport Doorlichting
subsidiestromen Onderwijscoöperatie' - 27923-361
Betrekken bij het plenair debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

45.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 7 december 2018
Onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en
'Onderzoeksrapport Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie' 27923-343
Betrekken bij het plenair debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019
“Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in”

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 7 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019
“Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in” - 27020-94
Ter bespreking (v.k.a.?)

Voorstel:

Emancipatie
46.

Agendapunt:

Rapport 'Benchmark: man-vrouw verhoudingen in raden van bestuur
en raden van commissarissen van de 200 grootste Nederlandse
bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt)'

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 8 maart 2019
Rapport 'Benchmark: man-vrouw verhoudingen in raden van bestuur en raden
van commissarissen van de 200 grootste Nederlandse bedrijven die vallen
onder de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt)' - 30420-299
Betrekken bij overleg over de voorgangsrapportage Emancipatie
Citaat aanbiedingsbrief: 'De studie zal worden opgenomen in de
voortgangsrapportage Emancipatie die de Kamer medio maart ontvangt'.

Voorstel:
Noot:

Europa
47.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake zorgen over toekomst in
Nederland na Brexit

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 februari 2019
Reactie op verzoek commissie inzake zorgen over toekomst in Nederland na
Brexit - 2019Z03056
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het schriftelijk overleg over de
kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad over contingency maatregelen omtrent het
voortzetten van activiteiten gericht op leermobiliteit uit het programma

Voorstel:
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Noot:
Volgcommissie(s):

Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit (COM (2019) 65)
(Inbrengtermijn was 6 maart jl.)
Reactie op brief derde met kenmerk 2018D59167.
EU

Planning van werkzaamheden
48.

Agendapunt:
Noot:

49.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• wo 13-03-2019 13.00 - 14.00 Gesprek Presentatie over kwalitatieve en
kwantitatieve gevolgen voor de laatste brede scholengemeenschap in een
krimpregio
• do 14-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 14-03-2019 11.15 - 12.15 Gesprek Programmeeropleiding Codam
Coding College Amsterdam
• do 14-03-2019 11.30 - 12.30 Gesprek Parliamentary Group for Enhancing
LGBTI Rights van het Macedonische Parlement
• do 14-03-2019 13.00 - 14.00 Gesprek Melanchthon Business School,
namens samenwerkende Groene Lycea
• vr 15-03-2019 17.00 - 17.00 Inbreng schriftelijk overleg Verbetering
verdeling onderwijsachterstandsmiddelen
• wo 27-03-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het
onderwijs
• do 28-03-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 10-04-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek 'Mind the
Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a
Disability in the Netherlands: A Research Agenda'
• wo 10-04-2019 14.30 - 17.00 Rondetafelgesprek Studenten met een
beperking in mbo en ho
• do 11-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 11-04-2019 11.30 - 13.00 Gesprek Staat van het Onderwijs 2017-2018
met de inspecteur-generaal van het Onderwijs
• do 11-04-2019 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Ouderbetrokkenheid in
het onderwijs
• wo 17-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in
het onderwijs
• wo 24-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Studenten met een
beperking in mbo en ho
• do 25-04-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
• di 14-05-2019 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
• wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voorinvesteringen hoger
onderwijs
• do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei
• di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en
briefing Onderwijsraad
• do 23-05-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
• do 20-06-2019 10.15 - 11.15P rocedurevergadering
• ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening
bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
• do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
10. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)
28. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint)
(minister BVO en Media)
35. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring
(Özütok) (minister OCW, minister JV)
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40. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
43. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
62. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister
OCW, staatssecretaris SZW)
15. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de
studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
18. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil)
(minister OCW)
32. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt
(Özütok) (minister OCW)
44. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen
(Kuzu) (minister BVO en Media)
76. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten
ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)

Rondvraag Overig
50.

Agendapunt:

Verzoek toezending ontwerp van de strategische agenda hoger
onderwijs voor 30 juni a.s.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen
(CDA) - 7 maart 2019
Het ontwerp van de strategische agenda hoger onderwijs - 2019Z04442
Bewindspersoon verzoeken om brief.

Voorstel:

51.

Agendapunt:

Verzoek brief met samenhang van voorzieningen voor studenten met
een beperking in het mbo en ho + verzoek extra genodigde RTG

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen
(CDA) - 7 maart 2019
Rondetafelgesprek over studenten met een beperking in het mbo en ho 2019Z04441
Bewindspersoon verzoeken om brief.

Voorstel:

52.

Agendapunt:

Verzoek brief met voorgenomen onderzoeksopzet n.a.v. motie
Westerveld c.s. inzake toereikendheid van het macrobudget mbo, ho
en wetenschappelijk onderzoek (31288-694)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen
(CDA) - 7 maart 2019
Toereikendheid van het macrobudget - 2019Z04440
Bewindspersoon verzoeken om brief.

Voorstel:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
53.

Agendapunt:

Kennisproduct Lumpsumfinanciering

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 20 februari 2019
Kennisproduct Lumpsumfinanciering - 2019Z03339
Ter informatie. Betrokken bij AO Lumpsumfinanciering in het primair en
voortgezet onderwijs van 6 maart jl.

Voorstel:
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Overig (besloten)
54.

Agendapunt:
Noot:

55.

Agendapunt:
Noot:

56.

Opzet rondetafelgesprek wetenschappelijke verscheidenheid
(initiatiefnemers: de leden Tielen, Van der Molen en Özdil

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 maart 2019
RTG Wetenschap in verscheidenheid (initiatiefnemers: de leden Tielen, Van
der Molen en Özdil) - 2019Z04546
Ter bespreking.

Agendapunt:

Opzet rondetafelgesprek jongeren rondetafel passend onderwijs
(initiatiefnemer: Heerema)

Zaak:

Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 maart 2019
Concept voorstel rondetafelgesprek jongeren rondetafel passend onderwijs
(initiatiefnemer: Heerema) - 2019Z04533
Ter bespreking.

Voorstel:

58.

Reflectie KVKO
Toelichting volgt.

Agendapunt:

Voorstel:

57.

Reflectie op informeel overleg met bewindslieden inzake procedures
en gebruiken / toezeggingenregistratie
Toelichting volgt.

Agendapunt:

Notitie uitwerking thema / rtg Gelijke kansen van de Kennisagenda
2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 8 maart 2019
Voorstel kennisversterking commissie OCW gelijke kansenbeleid funderend 2019Z04561
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2018A04138
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