Den Haag, 15 november 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
DEF
EU
OCW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 21 november 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3
3
28
27
3

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:

Lijst van vragen en antwoorden over de opzet en vraagstelling van de
beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 november 2019
Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling van de
beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW - 3151136
Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 25 november a.s. inzake OCWbegroting, onderdeel Media.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 18 september 2019
Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de
begroting van OCW - 31511-35
Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 25 november a.s. OCW-begroting,
onderdeel Media.

3.

Agendapunt:

Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 november 2019
Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog - 32820-321
Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 18 november jl. inzake de OCWbegroting, onderdeel Cultuur.
VWS, BiZa, DEF

Agendapunt:

Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 11 november 2019
Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur - 32820323
Betrokken bij het wetgevingsoverleg Cultuur van 18 november jl.

Voorstel:

4.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de voortgang en uitreiking Canon
van Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 13 november 2019
Reactie op verzoek commissie over de voortgang en uitreiking Canon van
Nederland - 32820-322
Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 18 november jl. over de OCWbegroting, onderdeel Cultuur.

Voorstel:

6.

Agendapunt:

Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 13 november 2019
Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024 - 2019Z22000
Betrokken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Subsidieregeling houdende wijziging van de Subsidieregeling
indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze
regeling

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 14 november 2019
Wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met
de evaluatie van deze regeling - 32820-324
Betrokken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur van
18 november jl.

Voorstel:

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
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Onderwijs en Wetenschap:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
8.

Agendapunt:

Beleidsreactie op rapport Governance in het mbo; Raden van toezicht
en het samenspel met bestuurders in het mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 1 november 2019
Beleidsreactie op het rapport Governance in het mbo; Raden van toezicht en
het samenspel met bestuurders in het mbo - 31524-444
Desgewenst betrekken bij het dossier governance in het onderwijs.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over opzet beleidsdoorlichting
Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie Wet studievoorschot hoger
onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 november 2019
Beantwoording vragen commissie over opzet beleidsdoorlichting Artikel 11:
studiefinanciering en evaluatie Wet studievoorschot hoger onderwijs - 3151137
Desgewenst betrekken bij het dossier monitoring studievoorschot.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van commissie over besteding opbrengsten
leenstelsel en stand van zaken kwaliteitsafspraken

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 november 2019
Reactie op het verzoek van commissie over besteding opbrengsten leenstelsel
en stand van zaken kwaliteitsafspraken - 31288-792
Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D37593.

Voorstel:
Noot:

11.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 september 2019
Opzet beleidsdoorlichting Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie Wet
studievoorschot hoger onderwijs - 31511-34
Desgewenst betrekken bij het dossier monitoring studievoorschot.

Agendapunt:

Nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar
2020

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 november 2019
Nota van wijziging - 35300-VIII-21
Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2019
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 - 35300-VIII
Ter informatie.
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12.

13.

14.

15.

Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn
van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) op 6 november 2019

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 7 november 2019
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (35300-VIII) op 6 november 2019 - 2019Z21429
Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Overzicht van lopende experimenten en pilots

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 november 2019
Overzicht van lopende experimenten en pilots - 2019Z21235
Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Voortgang open access van wetenschappelijke publicaties

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 november 2019
Voortgang open access van wetenschappelijke publicaties - 31288-793
Agenderen voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid.

Agendapunt:

Aanpak stagediscriminatie mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 oktober 2019
Aanpak stagediscriminatie mbo - 31524-443
Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Aangehouden uit de vorige procededurevergadering.

Voorstel:
Noot:

16.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over betalen studieschuld Dienst
Uitvoering Onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 november 2019
Reactie op verzoek commissie over betalen studieschuld Dienst Uitvoering
Onderwijs - 24724-166
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

17.

Agendapunt:

Beantwoording vragen inzake de kabinetsreactie op het
interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het
(hoger) onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 november 2019
Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het
interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger)
onderwijs - 31288-794
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Taal en
toegankelijkheid (Kamerstuk 35 282).

Voorstel:

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
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Voorstel:

18.

Engelshoven - 6 september 2019
Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek
Internationalisering van het (hoger) onderwijs - 31288-782
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Taal en
toegankelijkheid (Kamerstuk 35 282).

Agendapunt:

Wetsvoorstel in verband met de versterking van het
beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende
leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 13 november 2019
Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet
educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de
versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van
doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) - 35336
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 13 december a.s. te
10.00 uur.
Wetgevingsrapport volgt.

Voorstel:
Noot:

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

20.

21.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Nationale
ombudsman ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’
opgesteld door de Kinderombudsman

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 4 november 2019
Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Nationale ombudsman
‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’ opgesteld door de
Kinderombudsman - 31521-117
Desgewenst betrekken bij het dossier Passend onderwijs.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2019D35043.

Agendapunt:

Capaciteit Inspectie van het Onderwijs

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 1 november 2019
Capaciteit Inspectie van het Onderwijs - 35300-VIII-29
Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Agendapunt:

Extra investering in het funderend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 1 november 2019
Extra investering in het funderend onderwijs - 31293-488
Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Voorstel:
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22.

23.

24.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van commissie over levering van
geactualiseerd overzicht beloning van leraren in po en vo

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 november 2019
Reactie op het verzoek van commissie over levering van geactualiseerd
overzicht beloning van leraren in po en vo - 27923-382
Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Noot:

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D42847.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de licentie International School
Twente

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 november 2019
Reactie op verzoek commissie over de licentie International School Twente 22452-79
Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Noot:

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D17528.

Agendapunt:

Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 november 2019
Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018 - 35300-VIII-80
Aanhouden in afwachting van toezending van het nieuwe convenant in het
eerste kwartaal van 2020.
Op dit moment is de minister in gesprek met de convenantpartijen over de
aanbevelingen uit de evaluatie en de tekst van het nieuwe convenant. Naar
verwachting zal het nieuwe convenant in december 2019 voltooid worden en
zal het in het eerste kwartaal van 2020 inclusief appreciatie naar de Kamer
verzonden worden.

Voorstel:
Noot:

25.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit tot
indeplaatsstelling gemeenteraad Westland

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 7 november 2019
Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot indeplaatsstelling
gemeenteraad Westland - 35300-VIII-81
Ter bespreking (vka of een VSO?).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

26.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 juli 2019
Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland - 35000-VIII-233
Ter bespreking (vka of een VSO?).

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de KVLO met
uitkomsten en oplossingen nader onderzoek uren LO bij het vmbo
tl/gl

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 12 november 2019
Reactie op verzoek commissie over de brief van de KVLO met uitkomsten en
oplossingen nader onderzoek uren LO bij het vmbo tl/gl - 30234-239
Desgewenst betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Voorstel:
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27.

Agendapunt:

Voortgang onderwijs-zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 30 oktober 2019
Voortgang onderwijs-zorg - 31497-334
Agenderen voor algemeen overleg (zie ook agendapunt 34 onder Planning van
werkzaamheden).
OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Emancipatie

Geen agendapunten
Europa
28.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en
Sportraad (OJCS-Raad) voor wat betreft het onderdeel cultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 november 2019
Geannoteerde agenda voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad
(OJCS-Raad) voor wat betreft het onderdeel cultuur - 21501-34-318
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda van de
OJCS-Raad (onderwijsdeel) op 8 november 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 6 november 2019
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de OJCSRaad (onderwijsdeel) op 8 november 2019 - 21501-34-320
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda EU Jeugd en Sportraad 21-22 nov 2019 Onderdelen Jeugd en Sport

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 november 2019
Geannoteerde agenda EU Jeugd en Sportraad 21-22 nov 2019 - Onderdelen
Jeugd en Sport - 21501-34-319
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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Planning van werkzaamheden
31.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Noot:

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)
65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in
achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een
betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
80. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in
het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
83. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)
98. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met
democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
107. 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)
VAO's
- VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)
- VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)
- VAO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
(AO d.d. 31/10)

32.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Noot:
ma 18-11-2019 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur
di 19-11-2019 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding petitie 'NPO, maak downloaden weer mogelijk'
di 19-11-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) 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
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wo 20-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Opzet onderzoek toereikendheid
macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(toerekening)
wo 20-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek Aanvullend en particulier
onderwijs
wo 20-11-2019 11.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Digitalisering in het hoger onderwijs
do 21-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Regels over het voortgezet onderwijs
(Wet voortgezet onderwijs 20xx)
do 21-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering moties in relatie tot
experimenten
do 21-11-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedurevergadering
ma 25-11-2019 10.30 - 17.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
do 28-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de verschillende wetten
op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk
wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)
ma 02-12-2019 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
wo 04-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang Burgerschapsagenda mbo
2017 – 2021
wo 04-12-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Examens
do 05-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedurevergadering
vr 06-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op de motie van het lid Wiersma
c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere
wo 18-12-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Digitalisering in het funderend onderwijs
do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedurevergadering
do 16-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedurevergadering
wo 22-01-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Sociale Veiligheid in het onderwijs
do 23-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedurevergadering OCW
wo 05-02-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijs en Zorg
ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda

33.

Agendapunt:
Noot:

Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Dossier Achterstandenbeleid
In de vorige procedurevergadering is verzocht een overzicht te geven van de
stukken in bovengenoemd dossier.
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 31 oktober 2019
CBS-rapport ‘Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement’ - 27020107
Ter bespreking.
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 10 oktober 2019
Monitoring onderwijsachterstandenbeleid - 27020-106
Ter bespreking.
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34.

Agendapunt:

AO Onderwijs en zorg en AO passend ondewijs

Noot:

In de vorige procedurevergadering is het volgende aan de orde geweest:
Een algemeen overleg onderwijs en zorg wordt, indien mogelijk, gepland voor
het kerstreces, anders wordt het omgezet in een schriftelijk overleg. Een van
de onderwerpen van overleg betreft de toelaatbaarheidsverklaringen.
Ambtelijk is vernomen dat de Kamer in januari een thuiszittersbrief ontvangt.
Een AO Onderwijs en zorg zou gepland kunnen worden op 5 februari a.s.
Ten aanzien van het algemeen overleg passend onderwijs, dat
vooralsnog gepland staat op 5 februari 2020, wordt nagegaan of
de evaluatie passend onderwijs dan al bij de Kamer ligt. Zo nee, dan wordt
uitstel overwogen.
Ambtelijke informatie wijst uit dat het eindrapport van de NRO in april gereed
is. Er is nog een advies van de Onderwijsraad in de maak. In juni 2020
ontvangt de Kamer de beleidsreactie naar aanleiding van deze rapporten. In
uitgebreid overleg (notaoverleg/lang AO) kan gepland worden vóór het
zomerreces.

37.

Agendapunt:
Noot:

AO Examens
Het AO Examens is gepland op 4 december a.s.
Ambtelijk is vernomen dat de Kamer in januari een brief met reactie op drietal
themaonderzoeken van de onderwijsinspectie m.b.t. examens kan
verwachten.
Het AO kan desgewenst uitgesteld worden.

Rondvraag Overig
35.

Agendapunt:

Rondvraagpunt van het lid Wiersma: Planning behandeling
wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.D. Wiersma (VVD) - 15
november 2019
Planning behandeling wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid - 2019Z22275
Ter bespreking.

Voorstel:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten
Overig (besloten)
36.

Agendapunt:

Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 1 november 2019
Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu - 2019Z20971
Ter bespreking.
Nader gewijzigd voorstel volgt.

Voorstel:
Noot:
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Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2019A01082
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