Den Haag, 25 april 2016

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

FIN
RU
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 28 april 2016
10.00 - 11.00 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

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

11
11
16

Mededelingen
1.

Agendapunt:
Noot:

2.

Agendapunt:
Noot:

Planning van werkzaamheden: AO passend onderwijs
De voortgangsrapportage Passend onderwijs wordt medio juni verwacht. Een
algemeen overleg kan worden gepland op woensdag 29 juni 10.00-14.30 uur.

Planning van werkzaamheden: inbrengvergadering met rapporteurs
Ten behoeve van de voorbereiding van het wetgevingsoverleg over her
Jaarverslag, Onderwijsverslag en Slotwet, op 22 juni a.s. kan een
inbrengvergadering van de rapporteurs Lucas, Ypma en Van Dijk worden
gepland op dinsdag 21 juni a.s.

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten
Brievenlijst
3.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
4.

Agendapunt:

Aanbieding Jaarverslag 2015 van het Commissariaat voor de Media

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.
Dekker - 18 april 2016
Aanbieding Jaarverslag 2015 van het Commissariaat voor de Media - 34300VIII-141
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het
toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.
Dekker - 22 april 2016
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het
toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst - 34459
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 26 mei a.s. om 10.00 uur.
Wetgevingsrapport wordt nagezonden.

Voorstel:
Noot:

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap
6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake bericht in het Leidsch Dagblad
dat het Mondriaan College afhaakt bij de mbo-ruil in Leiden

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.
Bussemaker - 18 april 2016
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap inzake het bericht in het Leidsch Dagblad dat het Mondriaan
College afhaakt bij de mbo-ruil in Leiden - 33495-94
Minister verzoeken de Kamer te informeren over de uitkomsten van het eind
april geplande gesprek met het Mondriaan College.
Antwoord op commissiebrief met kenmerk 2016D13605.

Agendapunt:

Aanbieding eerste monitorrapportage studievoorschot

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.
Bussemaker - 18 april 2016
Aanbieding eerste monitorrapportage studievoorschot - 24724-142
Wordt behandeld in het op 21 april jl. aangevraagde debat over onderhavige
monitor.

Voorstel:

7.

Voorstel:
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8.

Agendapunt:

Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t.
uitvoering wet- en regelgeving rondom residentiële leerlingen en
eerste opvangonderwijs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.
Dekker - 19 april 2016
Reactie op de brief van de Marianum Scholengemeenschap m.b.t. uitvoering
wet- en regelgeving rondom residentiële leerlingen en eerste opvangonderwijs
- 2016Z08096
Betrekken bij het nog te plannen AO Passend onderwijs.
Reactie op brief derde met kenmerk 2015Z21663/2015D49552.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Reactie op initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema over
vakleerkrachten bewegingsonderwijs (Kamerstuk 34 398)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.
Dekker - 20 april 2016
Reactie op initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: “Lichamelijke opvoeding
is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter
bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten” 34398-3
Is betrokken bij het nota-overleg van 25 april jl. inzake de initiatiefnota van
het lid Rudmer Heerema: “Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het
basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool
gegeven door vakleerkrachten”
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D07258,

Voorstel:

Noot:

10.

Agendapunt:

Reactie op een brief over de uitbestedingsmogelijkheden van jongeren
naar het volwassenenonderwijs (vavo)

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.
Bussemaker - 20 april 2016
Reactie op een brief over de uitbestedingsmogelijkheden van jongeren naar
het volwassenenonderwijs (vavo) - 26695-116
Ter bespreking.
Reactie op brief derde met kenmerk 2015Z11016/2015D26959.

Agendapunt:

Aanbieding rapport 'Aanpak van laaggeletterdheid'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 20 april 2016
Aanbieding rapport 'Aanpak van laaggeletterdheid' - 28760-56
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene
Rekenkamer vaststellen op maandag 30 mei a.s te 10.00 uur
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan het kabinet
vaststellen op maandag 30 mei a.s te 10.00 uur.
FIN, RU

Voorstel:

11.

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Aanbieding rapport "Wakers in de Wetenschap" van Rathenau
Instituut

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 19 april 2016
Aanbieding rapport "Wakers in de Wetenschap" van Rathenau Instituut 2016Z08181
Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Wetenschapsbeleid op 20 april jl.

Voorstel:
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13.

Agendapunt:

Uitlijning vervolgaanpak Onderwijs2032

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.
Dekker - 4 april 2016
Uitlijning vervolgaanpak Onderwijs2032 - 31293-303
Ter bespreking; aangehouden in vorige procedurevergadering in afwachting
van nog te ontvangen brief inzake raadpleging Onderwijscoöperatie.

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere
wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en
toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker 21 april 2016
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten
ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot
het beroepsonderwijs - 34457
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 mei a.s. 12.00
uur
Een wetgevingsrapport is bijgevoegd.

Voorstel:
Noot:

15.

16.

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.
Dekker - 22 april 2016
Voorstel vervolg Onderwijs2032 - 2016Z08413
Ter bespreking (griffie plenair berichten dat het aangevraagde debat kan
worden gepland?)

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Lucas c.s. over de keuzedelen in het
mbo eerder onderdeel laten zijn van de slaag/zakregeling (Kamerstuk
34407, nr. 3)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.
Bussemaker - 22 april 2016
Reactie op de motie van het lid Lucas c.s. over de keuzedelen in het mbo
eerder onderdeel laten zijn van de slaag/zakregeling (Kamerstuk 34407, nr. 3)
- 2016Z08409
Ter bespreking.

Agendapunt:

Reactie op uitzending RamBam inzake dyslexieverklaring

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.
Bussemaker - 22 april 2016
Reactie op uitzending RamBam inzake dyslexieverklaring - 31332-72
Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Antwoord op commissiebrief met kenmerk 2016D06083.

Voorstel:
Noot:

1. Voor het zomerreces ontvangt de Kamer een quick scan naar aantallen
leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring en de faciliteiten
waarvan zij gebruik maken.

Volgcommissie(s):

2. In het najaar ontvangt de Kamer de voortgangsrapportage rekenen en
taal met informatie over de resultaten van de onderzoeken en de
voortgang van de activiteiten.
VWS
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17.

Agendapunt:

Noot:
Zaak:

Voorstel:

18.

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 invoering van het
lerarenregister en het registervoorportaal
Wetgevingsrapport wordt nagezonden.
Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.
Dekker - 22 april 2016
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 invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal
- 34458
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 mei a.s. om
10.00 uur.

Agendapunt:

Nadere informatie over onderwijs aan asielzoekerskinderen en
ontwikkeling schoolgewichten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S.
Dekker - 25 april 2016
Nadere informatie over onderwijs aan asielzoekerskinderen en ontwikkeling
schoolgewichten - 2016Z08502
Ter bespreking.

Voorstel:

Europa
19.

Agendapunt:
Noot:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW
Voor de periode 11 april - 22 april 2016 (week 15-16): geen nieuwe EUvoorstellen.

Emancipatie
20.

Agendapunt:

Inzet van Nederland bij de VN-commissie over vrouwenrechten (CSW)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.
Bussemaker - 21 april 2016
Inzet van Nederland bij de VN-commissie over vrouwenrechten (CSW) 2016Z08337
Betrekken bij het dossier emancipatie.

Voorstel:

Rondvraag Overig
21.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten
Ter informatie:
Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
41. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen
gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
43. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (staatssecretaris OCW; in
afwachting van monitor Plaatsingswijzers, juni)
46. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing)
(minister OCW)
54. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog)
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(staatssecretaris OCW)
61. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op
scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
63. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)
74. Debat over de effecten van het leenstelsel (Rog) (minister OCW)
Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
20. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius)
(staatssecretaris OCW)

22.

Agendapunt:

Planning van werkzaamheden: bespreking format rondetafel
Prestatiedruk kleuterondewijs (in besloten gedeelte)

23.

Agendapunt:

Planning van werkzaamheden: bespreking vormgeving gesprek
Rekentoets op 8 juni a.s. (in besloten gedeelte)

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2015A05152
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