Den Haag, 5 november 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
EU
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 8 november 2018
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.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

3, 5, 27
7
3, 7
3, 36
39

Mededelingen
1.

Agendapunt:
Noot:

Petitieverzoek namens acht ondersteunende instellingen inzake de
Ondersteuningsstructuur Cultuur
Mededeling komt te vervallen. Verzoek staat inmiddels op brievenlijst.

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten
Brievenlijst
2.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
3.

Agendapunt:

Voortgang van de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden
Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van website EU versus
Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 16 oktober 2018
Voortgang van de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kwint en
Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo - 21501-34-303
Agenderen voor het algemeen overleg over de OJCS-Raad van 26 en 27
november a.s.
BiZa, BuZa, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

4.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat historische kerk
Amstelveen in de as is gelegd

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 16 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat historische kerk
Amstelveen in de as is gelegd - 32820-273
Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur
van 19 november a.s.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D45134.

Voorstel:
Noot:

5.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanpassen Archiefwet en
reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de
aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak
Cees H. (Kamerstuk 29362-272)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 17 oktober 2018
Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanpassen Archiefwet en reactie op
motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het
rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. - 29362-274
Ter bespreking (vka? of een VSO aanvragen?).
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 11 juni 2018
Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over
uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over
de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21) - 29362-272
Ter bespreking (vka? of een VSO aanvragen?).
BiZa

Agendapunt:

Voortgang cultuur in een open samenleving

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 19 oktober 2018
Voortgang cultuur in een open samenleving - 32820-274
Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 19 november a.s. inzake OCWbegroting onderdeel Cultuur.

Voorstel:

6.

Voorstel:

7.

Agendapunt:

Voortgang internationaal cultuurbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2018
Voortgang internationaal cultuurbeleid - 31482-106
Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Cultuur van
19 november a.s.
BuZa, BuHa-OS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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8.

Agendapunt:

Jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 30 oktober 2018
Jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media - 35000-VIII-29
Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Media van
26 november a.s.

Voorstel:

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
9.

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 informatie.
Het wachten is op het advies van de Raad van State en het nader rapport.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Behandelschema voor de suppletoire begrotingswetten
samenhangend met de Najaarsnota

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 18 oktober 2018
Behandelschema Najaarsnota 2018 en suppletoire begrotingen - 2018Z18968
Ter informatie. De inbrengtermijn feitelijke vragen is uiterlijk donderdag 6
december 2018 om 14.00 uur

Voorstel:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
11.

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
Ter bespreking (betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling?)
Aangehouden uit de procedurevergadering van 4 oktober jl.

Voorstel:
Noot:
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12.

13.

Agendapunt:

Reactie op het advies 'Inzicht in en verantwoording van
onderwijsgelden' van de Onderwijsraad

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 oktober 2018
Reactie op het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden' van
de Onderwijsraad - 35000-VIII-11
Agenderen voor het algemeen overleg lumpsum in het onderwijs.

Agendapunt:

Uitkomsten Dialoogdagen vervolgaanpak laaggeletterdheid

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 oktober 2018
Uitkomsten Dialoogdagen vervolgaanpak laaggeletterdheid - 28760-83
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

14.

15.

16.

17.

Agendapunt:

Uitvoering moties voorinvesteringen hoger onderwijs en begrote inzet
studievoorschotmiddelen 2018

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 oktober 2018
Uitvoering moties voorinvesteringen hoger onderwijs en begrote inzet
studievoorschotmiddelen 2018 - 31288-663
Ter bespreking (indienen van feitelijke vragen?).

Agendapunt:

Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 oktober 2018
Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs - 31288-664
Ter bespreking (indienen van feitelijke vragen?).

Agendapunt:

Profileringsfonds hoger onderwijs

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 oktober 2018
Profileringsfonds hoger onderwijs - 31288-665
Ter bespreking (schriftelijk overleg?).

Agendapunt:

Erkenning werkervaring in mbo en hbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 23 oktober 2018
Erkenning werkervaring in mbo en hbo - 30012-93
Betrokken bij het VAO Een leven lang leren van 30 oktober jl.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Flexibilisering uitbetaling collegegeldkrediet voor studies in het
buitenland

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 23 oktober 2018
Flexibilisering uitbetaling collegegeldkrediet voor studies in het buitenland 22452-70
Ter bespreking (toevoegen aan het dossier DUO?).

Voorstel:
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19.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over
begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 oktober 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-VIII-15
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Voorstel:

20.

21.

22.

Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn
van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap op 30 oktober 2018

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 31 oktober 2018
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de
begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap op 30 oktober 2018 - 2018Z19624
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Agendapunt:

Masteropleiding basisschoolleraar en leeftijdsgrens studievoorschot

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 oktober 2018
Masteropleiding basisschoolleraar en leeftijdsgrens studievoorschot - 27923334
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Agendapunt:

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 oktober 2018
Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting - 35000-VIII-25
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Voorstel:

23.

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over aanvullende informatie over de
raming en realisatie van studenten in het hoger onderwijs (ho) en de
raming en realisatie van de studiefinanciering (SF)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 26 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie om aanvullende informatie over de raming en
realisatie van studenten in het hoger onderwijs (ho) en de raming en realisatie
van de studiefinanciering (SF) - 35000-VIII-30
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Agendapunt:

Verkenning naar de systematiek rondom de OCW-ramingen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 oktober 2018
Verkenning naar de systematiek rondom de OCW-ramingen - 35000-VIII-28
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Voorstel:
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25.

Agendapunt:

Brief aan het mbo over het bestuursakkoord MBO

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2018
Brief aan het mbo over het bestuursakkoord MBO - 31524-388
Ter bespreking (schriftelijk overleg?).

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen bekostigde
hogescholen en werkgevers

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2018
Praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen bekostigde hogescholen en
werkgevers - 30012-107
Desgewenst betrokken bij het VAO van 30 oktober 2018 over Een leven lang
leren (Kamerstuk 30 012,nr. 92).

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Toezegging tijdens het Algemeen overleg VMBO-MBO over de
mogelijkheden voor een mbo-traineeprogramma

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2018
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg VMBO-MBO van 12
september 2018 over de mogelijkheden voor een mbo-traineeprogramma 31524-389
Voor kennisgeving aannemen.
De Kamer wordt medio 2019 geïnformeerd n.a.v. uitkomsten van een
onderzoek en de beleidsreactie hierop.
BiZa

Agendapunt:

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2018
Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting - 35000-VIII-27
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Voorstel:
Noot:

28.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de
begrotingsindicatoren

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2018
Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de
begrotingsindicatoren - 35000-VIII-26
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Voorstel:
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30.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over opzet en vraagstelling
beleidsdoorlichting beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2018
Antwoorden op vragen commissie over opzet en vraagstelling
beleidsdoorlichting beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - 31511-29
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

31.

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.
Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 27 september 2018
Stafnotitie - Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting
- 2018Z17034
Ter informatie.

Agendapunt:

Overzicht van subsidies voor de begeleiding van jongeren naar de
arbeidsmarkt of leerwerktrajecten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 2 november 2018
Overzicht van subsidies voor de begeleiding van jongeren naar de
arbeidsmarkt of leerwerktrajecten - 2018Z19949
Desgewenst betrokken bij de behandeling van de OCW-begroting 2019.

Voorstel:

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
32.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal
particuliere scholen

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 15 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal particuliere
scholen - 35000-VIII-13
Is betrokken bij het AO Schaduwonderwijs en particulier onderwijs van 17
oktober jl.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de
systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van
nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor
een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 2 oktober 2018
Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek
van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en
bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod
(Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) - 35050
Ter bespreking (tijdpad bespreken; voorstel voor opzet van de rondetafel is
geagendeerd voor besloten gedeelte i.v.m. noemen van namen).
Aangehouden uit de vorige procedurevergadering. De technische briefing heeft
6 november jl. plaatsgevonden.

Voorstel:
Noot:
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:
Voorstel:

34.

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 24 oktober 2018
Tijdlijn - wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen - 2018Z19106
Ter informatie.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit i.v.m. met het realiseren van een goede onderlinge
vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basisonderwijs en
speciaal onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 22 oktober 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO i.v.m. met het realiseren
van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het
basisonderwijs en speciaal onderwijs - 31293-416
Ter bespreking (schriftelijk overleg of vka?).
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan
de Kamer overgelegd tot en met 19 november 2018.De voordracht voor de
vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden
gedaan dan op 20 november 2018

Voorstel:
Noot:

35.

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 24 oktober 2018
Wetgevingsrapport - Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen 2018Z19105
Ter informatie.

Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het Algemeen overleg van3 oktober 2018
over vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 31 oktober 2018
Toezegging gedaan tijdens het Algemeen overleg van3 oktober 2018 over
vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 2018Z19578
Betrokken bij het VAO vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs van
31 oktober 2018 (zie ook Kamerstuk 31 289, nr. 372).

Voorstel:

Emancipatie

Geen agendapunten
Europa
36.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 2
november 2018

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, E.C.E. de Kler - 2 november 2018
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 2
november 2018 - 2018Z19968
Ter informatie.
Betreft het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is een
onafhankelijk orgaan van de Europese Unie, gevestigd in Boedapest. Het EIT is
een integraal onderdeel van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor
onderzoek en innovatie. Volgens de Europese Commissie is het doel van de
consultatie om de huidige verordening zo aan te passen zodat het EIT meer
toekomstbestendig is. Volgens de Commissie gaat het met name om het op
één lijn brengen van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van het EIT
met die van de Europese agentschappen en een verbetering van de

Voorstel:
Noot:

8

Volgcommissie(s):

bestuursstructuur van het EIT.
De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve
kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het
kabinet reageert.
EU

Planning van werkzaamheden
37.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 23-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Nahang Regeling
vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging
materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019
• vr 26-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit
tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een
regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde
of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit
kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs)
• di 30-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Besluit van 27
augustus 2018 houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in
verband met het aanpassen van de groeiregeling en het
onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs
• di 30-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit
tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in
verband met het verruimen van de mogelijkheid tot deelname aan het
experiment flexstuderen
• wo 31-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) 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
• wo 31-10-2018 11.30 - 12.30 Gesprek MBO Raad voor presentatie over
nieuwste benchmark mbo
• do 01-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Verplichte
eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020
• di 06-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang
accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat
• di 06-11-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding zwartboek 'NOSjournaal'
• di 06-11-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Wijziging van diverse
onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in
aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere
scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet
meer ruimte voor nieuwe scholen)
• wo 07-11-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies
over loopbanen van onderwijsprofessionals
• do 08-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven
• wo 14-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Aanpak
herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
• do 15-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Uitstel examens
Nederlands als tweede taal
• 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 OCW-begroting
onderdeel Cultuur
• wo 21-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Monitor Sociale
Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018
• wo 21-11-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg OJCS-Raad van 26 en 27
november a.s.
• wo 21-11-2018 14.00 - 20.00 Hoorzitting /rondetafelgesprek
Rondetafelgesprek Toekomst Medialandschap
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•
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•
•
•

38.

do 22-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
vr 23-11-2018 13.00 - 16.00 Werkbezoek Groene lycea (concept)
ma 26-11-2018 11.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg OCWbegrotingsonderdeel Media
do 29-11-2018 11.15 - 12.15 Gesprek AWTI
do 06-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Noot:

26. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve
opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
32. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en
Media)
36. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint)
(minister BVO en Media)
14. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
45. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
46. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de
studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
49. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister
OCW)
79. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok)
(minister OCW)

Rondvraag Overig

Geen agendapunten
Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
39.

Agendapunt:

Onderwerp Emancipatie van de jaarplanning Versterking Kennispositie
Kamer: verzoek desk research voorbeelden gendersensitief beleid

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 2 november 2018
Onderwerp Emancipatie van de jaarplanning Versterking Kennispositie Kamer:
verzoek desk research voorbeelden gendersensitief beleid - 2018Z19972
Voor kennisgeving aannemen.
SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig (besloten)
40.

Agendapunt:
Noot:

41.

Agendapunt:
Noot:

Voorstel werkbezoek Denemarken
Nadere uitwerking voorstel volgt.

Rondetafelgesprek Meer ruimte voor nieuwe scholen
Voorstel van voorbereidingsgroep volgt.
Datumvoorstel: dinsdagnamiddag/-avond 20 november a.s.
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42.

43.

Agendapunt:

Rondetafelgesprek Lumpsum in het funderend onderwijs

Zaak:

Voorstel:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 2 november 2018
Opzet rondetafelgesprek Lumpsum bekostiging: verantwoording en
medezeggenschap - 2018Z19973
Ter bespreking.

Agendapunt:

Inventarisatie over welke onderwerpen nadere informatie is gewenst

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2018A01395
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