Den Haag, 27 september 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

EZK

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 4 oktober 2018
10.15 - 11.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m. agendapunt

9

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.

3.

Agendapunt:

Reactie op moties aangepast concept besluit vaststelling beleidsregels
instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2018
Reactie op moties aangepast concept besluit vaststelling beleidsregels
instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten - 32820-269
Ter bespreking.

Agendapunt:

Werkprogramma 2018-2019 Raad voor Cultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 september 2018
Werkprogramma 2018-2019 Raad voor Cultuur - 35000-VIII-6
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

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

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
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 30 oktober te 10.00
uur.

Voorstel:

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
5.

Agendapunt:

Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media m.b.t. advies 'Wetsvoorstel verduidelijking
burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs' van Onderwijsraad

Zaak:

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 27 september 2018
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs
en Media m.b.t. advies 'Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in
het funderend onderwijs' van Onderwijsraad - 2018Z17001
T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel verduidelijking
burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs.

Voorstel:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het tijdstip waarop de Kamer het
voorstel voor de verlaging van de norm van het bindend studieadvies
zal ontvangen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2018
Reactie op verzoek commissie over het tijdstip waarop de Kamer het voorstel
voor de verlaging van de norm van het bindend studieadvies zal ontvangen 31288-655
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D42780.
In de beleidsbrief toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs die de
Kamer voor de begrotingsbehandeling ontvangt, zal zij hierop ingaan.
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7.

Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 - 35000-VIII
De limiet voor de inbreng van de feitelijk vragen was op 1 oktober jl.; het
begrotingsonderzoek vindt woensdag 17 oktober plaats; de plenaire
begrotingsbehandeling is gepland in de week van 29 oktober; WGO cultuur is
op maandag 19 november en het WGO media op 26 november a.s.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Subsidieregeling praktijkleren 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 september 2018
Subsidieregeling praktijkleren 2019 - 31524-376
Ter bespreking (een schriftelijk overleg plannen?).
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 18 oktober 2018.
De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder
worden gedaan dan op 19 oktober 2018
dan wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige volzin
bedoelde inlichtingen.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Werkprogramma 2019 Adviesraad voor wetenschap, technologie en
innovatie (AWTI)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 september 2018
Werkprogramma 2019 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
(AWTI) - 35000-VIII-4
Een gesprek met de AWTI plannen.
Het voortouw overdragen aan de commissie Economische Zaken.
EZK

Agendapunt:

Werkprogramma Onderwijsraad 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 september 2018
Werkprogramma Onderwijsraad 2019 - 35000-VIII-5
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Voorstel:

10.

Voorstel:

11.

Agendapunt:

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 en 7
Rijksbegroting

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 september 2018
Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 en 7 Rijksbegroting 31511-28
Ter bespreking (Inbreng feitelijke vragen plannen?).
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:

Stafnotitie wordt nagezonden.
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12.

Agendapunt:

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 4 september 2018
Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting - 31511-27
Ter bespreking (Inbreng feitelijke vragen plannen?).
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Voorstel:
Noot:
Zaak:

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het rapport “Ruimte voor
investeringen en talent” van de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 september 2018
Reactie op verzoek commissie over het rapport “Ruimte voor investeringen en
talent” van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
(VSNU) - 31288-656
Betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake een update van de
planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 september 2018
Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018
(Kamerstuk 34775-VIII-122) - 2018Z16942
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

15.

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 27 september 2018
Stafnotitie - Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting
- 2018Z17034
Ter bespreking (Inbreng feitelijke vragen plannen?).

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht uit Het Financieele
Dagblad 'RUG haalt truc uit met geld voor Chinese campus'

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 27 september 2018
Reactie op verzoek commissie over het bericht uit Het Financieele Dagblad
'RUG haalt truc uit met geld voor Chinese campus' - 2018Z17097
Ter bespreking.

Noot:

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D42749.

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
16.

Agendapunt:

Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 17 september 2018
Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijs - 29240-83
Een dossier sociale veiligheid in het onderwijs maken en onderhavige brief aan
toevoegen.
Voor het kerstreces informeert de minister de Kamer over alle uitkomsten van
de veiligheidsmonitor 2018

Voorstel:
Noot:

4

17.

Agendapunt:

Nieuwe aanpak publicatie basisbekostiging voortgezet onderwijs en
voorhang van de geactualiseerde Regeling bekostiging
exploitatiekosten vo voor de kalenderjaren 2018 en 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 25 september 2018
Nieuwe aanpak publicatie basisbekostiging voortgezet onderwijs en voorhang
van de geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor de
kalenderjaren 2018 en 2019 - 2018Z16748
Betrokken bij het algemeen overleg van 3 oktober jl. inzake het
vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar
2019-2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 24 september 2018
Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 20192020 - 31293-411
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Themaonderzoek ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de
praktijk’ door de Inspectie van het Onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 26 september 2018
Themaonderzoek ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’
door de Inspectie van het Onderwijs - 2018Z16875
Agenderen voor het algemeen overleg Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord
VO .

Voorstel:

Emancipatie

Geen agendapunten
Europa

Geen agendapunten
Planning van werkzaamheden
20.

Agendapunt:
Noot:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
29. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over
creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
35. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen)
(minister BVO en Media)
39. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)
21. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu)
(minister OCW)
30. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet
onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
60. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok)
(minister OCW)
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61. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de
studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
64. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil)
(minister OCW)
98. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt
(Özütok) (minister OCW)

21.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• ma 01-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(VIII) voor het jaar
• di 02-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Bijgestelde
onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs
• di 02-10-2018 16.00 - 16.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van
de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de
rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs
• wo 03-10-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vereenvoudigd
bekostigingsmodel voortgezet onderwijs
• do 04-10-2018 10.15 - 11.30 Procedurevergadering
• di 09-10-2018 18.30 - 22.00 Algemeen overleg Leven Lang Leren
• wo 10-10-2018 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Groen Onderwijs
• do 11-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Dyslexie en
dyscalculie
• do 11-10-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Leraren
• wo 17-10-2018 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
OCW
• wo 17-10-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Schaduwonderwijs
• do 18-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 18-10-2018 11.30 - 12.30 Technische briefing Einstein Telescope
• do 15-11-2018 10.15 - 11.15Procedurevergadering
• vr 16-11-2018 10.00 - 13.30 Werkbezoek 'Ouderbetrokkenheid in de
praktijk’ aan basisschool De Bussel te Vlijmen, Noord-Brabant
• ma 19-11-2018 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Cultuur
• wo 21-11-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg OJCS-Raad van 26 en 27
november a.s.
• ma 26-11-2018 11.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Media
• do 29-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Rondvraag Overig

Geen agendapunten
Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten
Overig (besloten)
22.

Agendapunt:

Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen nieuwe werkwijze commissie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 27 september 2018
Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen nieuwe werkwijze commissie 2018Z16974
Ter bespreking.

Voorstel:
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23.

Agendapunt:
Noot:

Rondetafelgesprek Toekomst van het Medialandschap
Stafnotitie wordt nagezonden.

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2018A01392
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