Den Haag, 12 mei 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
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EU
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LNV
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Mededelingen
Geen agendapunten
Besluitenlijst vorige vergaderingen
Geen agendapunten
Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Cultuur en Media
2.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel
‘Mediatoezichthouder in de fout met aanbestedingen' van 16 januari
2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 3 maart 2020
Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel ‘Mediatoezichthouder in de
fout met aanbestedingen' van 16 januari 2020 - 32827-184
Minister vragen wanneer het onderzoeksrapport en de beleidsreactie naar de
Kamer komt.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Beleidsreactie verkenningen erfgoedthema’s archeologie, militair
erfgoed, herinneringserfgoed en erfgoed van na 1965

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 april 2020
Beleidsreactie verkenningen erfgoedthema’s archeologie, militair erfgoed,
herinneringserfgoed en erfgoed van na 1965 - 32820-351
Betrekken bij het schriftelijk overleg over Erfgoed.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel in verband met
implementatie EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17 december 2019
Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn
2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot
wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het
aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele
mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie - 35361
Aanmelden als gereed voor plenaire behandeling (het WGO Richtlijn
audiovisuele mediadiensten wordt gepland op 26 mei a.s. van 10.00 - 14.00
uur).

Besluit:

Zaak:

Besluit:

5.

Agendapunt:

Afschrift brief aan Eerste Kamer over procedure rond incidentele
suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en
creatieve sector

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 april 2020
Afschrift brief aan de Eerste Kamer in verband met beroep op artikel 2.27,
tweede lid, Comptabiliteitswet incidentele suppletoire begroting inzake
aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector - 35441-17
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

6.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Basis- en
Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 1 mei 2020
35361 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijzing van de Mediawet
2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van
audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht
van een veranderende marktsituatie - 2020Z07852
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019 t/m 2022 en evaluatie
Koninklijke Bibliotheek

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 6 mei 2020
Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019 t/m 2022 en evaluatie Koninklijke
Bibliotheek - 33846-58
Agenderen voor het schriftelijk overleg over Openbare bibliotheken en de
evaluatie van de vaste boekenprijs. De inbrengdatum voor dit schriftelijk
overleg uitstellen tot 29 mei 2020 om 10.00 uur.

Besluit:
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Rondvraag Cultuur en Media
Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
7.

Agendapunt:

Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 23 april 2020
Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies 2020Z07403
Er zal een schriftelijk overleg gevoerd worden (inbrengdatum is centraal
vastgesteld op 28 mei a.s.) over het departementale jaarverslag van OCW,
evenals de Slotwet en aan de ARK zullen feitelijke vragen gesteld worden.
Eventuele moties kunnen worden ingediend in het WGO Financiën op 25 juni
a.s.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
8.

Agendapunt:

Lopende dossiers op het gebied van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en
Media

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 april 2020
Lopende dossiers op het gebied van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Media 35300-VIII-160
Zoals weergegeven onder agendapunt 30 worden een groot aantal overleggen
uitgesteld, geannuleerd of omgezet in een schriftelijk overleg. De volgende drie
grote overleggen worden gepland: WGO Media +mediadienstenrichtlijn (26
mei), notaoverleg Onderwijs en corona II (17 juni) en notaoverleg Cultuur en
corona II (29 juni). Definitieve besluit over wel/niet wisselen 2e en 3e debat,
moet nog worden genomen.

Besluit:

Noot:

AANVULLEND OP DE DRIE BOVENGENOEMDE OVERLEGGEN IS OP BASIS VAN
DE BRIEF INZAKE LOPENDE OCW-DOSSIERS BESLOTEN:
• Het advies van Raad voor Cultuur over cultuursubsidies BIS verschijnt 4
juni a.s. Een notaoverleg Cultuur is voorzien op 29 juni a.s. De commissie
verzoekt na te gaan of het mogelijk is dit te vervroegen naar 17 juni a.s.
Ambtelijke informatie wijst uit dat dit mogelijk is.
• Het wetsvoorstel implementatie Audio visuele Mediadiensten richtlijn
(AVMSD) (implementatierichtlijn 19 september a.s.) kan behandeld worden
in wetgevingsoverleg Media op 26 mei a.s.
• De Kamer ontvangt kort na de zomer de beleidsreactie op de evaluatie wet
Passend onderwijs. De Kamer verzoekt om reeds voor de zomer de
beschikbare onderzoeksrapporten te ontvangen.
• De beleidsreactie op het rapport van de Commissie Weckhuysen ontvangt
de Kamer vóór een AO of SO. De commissie OCW besluit een schriftelijk
overleg te plannen met inbreng in juni.
• Over de Staat van het Onderwijs en de bijgevoegde (inspectie-)rapporten is
een inbreng voor een feitelijke vragenronde gepland op 18 mei a.s. De
commissie verzoekt na het zomerreces een beleidsreactie op de Staat van
het Onderwijs te ontvangen en daarover een overleg te voeren met de
bewindslieden.
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9.

Agendapunt:

Review van de tussenevaluatie experiment promotieonderwijs en
overige ontwikkelingen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 20 april 2020
Review van de tussenevaluatie experiment promotieonderwijs en overige
ontwikkelingen - 31288-838
Onderhavige brief wordt toegevoegd aan het dossier Wetenschapsbeleid,
waarover een schriftelijk overleg gevoerd zal worden. De inbrengdatum voor
het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is op 3 juni a.s. te 10.00
uur.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over antwoord op schriftelijke
vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant
idee"

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 23 april 2020
Antwoord op vragen commissie over antwoord op vragen van het lid Wiersma
inzake de antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht "Ruzie met de
universiteit over een briljant idee" - 2020Z07354
Er wordt een VSO aangevraagd met als eerste spreker het lid Wiersma (VVD).

Besluit:

11.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 april 2020
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 35450-VIII
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 2 juni 2020
te 14.00 uur. Antwoord regering uiterlijk 15 juni a.s.. Beantwoording is eerder
mogelijk, als vragen eerder worden ingediend.

Besluit:

12.

Agendapunt:

Actieplan “Stages en leerbanen” van de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 april 2020
Actieplan “Stages en leerbanen” van de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - 31524-465
Toevoegen aan het schriftelijk overleg over het mbo, nu het verzamel-AO van
10 juni over het mbo geen doorgang kan vinden; inbrengdatum voor het stellen
van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 4 juni a.s. te 10.00 uur.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Corona en het studentenreisproduct

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 april 2020
Corona en het studentenreisproduct - 24724-170
Betrokken bij het notaoverleg onderwijs en corona van 29 april jl.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Westerveld over
onderzoeken van de zaak van 573 gedupeerde studenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 april 2020
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Westerveld over onderzoeken van de
zaak van 573 gedupeerde studenten - 25268-185
Agenderen voor het notaoverleg over Onderwijs en Corona II.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Ontwikkelingen onderzoeksinfrastructuur: investeringen uit Nationale
Roadmap, Europese samenwerking en Einstein Telescoop

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 april 2020
Ontwikkelingen onderzoeksinfrastructuur: investeringen uit Nationale Roadmap,
Europese samenwerking en Einstein Telescoop - 27406-227
Agenderen voor het schriftelijk overleg over het dossier Wetenschapsbeleid,
inbreng 3 juni a.s.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Voorhang Besluit in verband met de invoering van doorlopende
leerroutes vmbo-mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 april 2020
Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit register
onderwijsdeelnemers en tot intrekking van het Besluit experimenten
doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 in verband met de invoering van
doorlopende leerroutes vmbo-mbo - 2020Z07765
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

17.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over aanbieding rapporten ISO en I&O
Research

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 7 mei 2020
Reactie op verzoek commissie over aanbieding rapporten ISO en I&O Research
mb.t. financiële ouderbijdrage voor studenten - 24724-171
Dossier Studiefinanciering maken en onderhavig document aan toevoegen.
De beleidsdoorlichting heeft enige vertraging opgelopen en wordt voor de
zomer naar de Kamer gestuurd. Bij de aanbieding zal de minister ook ingaan op
het rapport van IO Research en de brief van het ISO.

Besluit:
Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2020D09799.

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
18.

Agendapunt:

Evaluatierapport 2014-2018 en jaarverslag 2019 College voor Toetsen
en Examens

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 20 april 2020
Evaluatierapport 2014-2018 en jaarverslag 2019 College voor Toetsen en
Examens - 35300-VIII-158
Agenderen voor een schriftelijk overleg over het geannuleerde AO over
examens. Inbrengdatum 5 juni a.s. 10.00 uur.

Besluit:
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19.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over onderwijs en corona

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 20 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over onderwijs en corona - 31289-418
Betrokken bij het notaoverleg van 29 april jl. inzake onderwijs en corona.

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

20.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 maart 2020
COVID-19 aanpak mbo - 31524-462
Betrokken bij het notaoverleg van 29 april jl. inzake onderwijs en corona.
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 17 maart 2020
Maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus - 31289415
Betrokken bij het notaoverleg van 29 april jl. inzake onderwijs en corona.
Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 24 maart 2020
Gewijzigde aanpak eindexamens vanwege het coronavirus - 31289-416
Betrokken bij het notaoverleg van 29 april jl. inzake onderwijs en corona.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering van de motie over
het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het
experiment flexibele onderwijstijden

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 21 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over uitvoering van de motie van het lid
Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten
behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden - 31293-516
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

21.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 18 maart 2020
Eindtoets 2020 - 31293-513
Betrokken bij het notaoverleg van 29 april jl. inzake onderwijs en corona.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 24 februari 2020
Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel
"goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele
onderwijstijden - 31293-509
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren
m.b.t. blijvende aandacht voor rekenonderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 23 april 2020
Afschrift brief aan de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren m.b.t.
blijvende aandacht voor rekenonderwijs - 31332-104
Bewindspersoon verzoeken om brief aan scholen om hen aan te sporen
uitvoering te geven aan het plan inzake rekenonderwijs in de onderbouw van
het voortgezet onderwijs.
Reactie op brief derde met kenmerk 2020D13263.

Besluit:

Noot:
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22.

Agendapunt:

Verslag van schriftelijk overleg over voortgang sectorakkoorden
funderend onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 24 april 2020
Antwoorden op vragen commissie over voortgang sectorakkoorden funderend
onderwijs - 31293-518
Er wordt een VSO aangevraagd met als eerste spreker het lid Rog (CDA).

Besluit:
Zaak:

23.

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 31 januari 2020
Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs - 31293-502
Er wordt een VSO aangevraagd met als eerste spreker het lid Rog (CDA).

Agendapunt:

Reactie op het Onderwijsraadadvies inzake de aanvragen van SIVOR

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 30 april 2020
Reactie op het Onderwijsraadadvies inzake de aanvragen van SIVOR - 31289419
Voor kennisgeving aangenomen.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2020D10266.

Besluit:
Noot:

24.

Agendapunt:

Voortgang herstel bij VMBO Maastricht en Stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 28 april 2020
Voortgang herstel bij VMBO Maastricht en Stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs - 30079-112
Agenderen voor het schriftelijk overleg Examens, inbreng 5 juni a.s. 10.00 uur.
Op agenda 11 documenten.

Agendapunt:

Ondersteuning leerlingen bij onderwijs op afstand

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 4 mei 2020
Ondersteuning leerlingen bij onderwijs op afstand - 2020Z07949
Dossier Onderwijs en corona maken en onderhavig document aan toevoegen.

Besluit:

25.

Besluit:

26.

Agendapunt:

Reactie op moties en vragen uit het notaoverleg, gehouden op 29 april
2020, over onderwijs en corona

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 6 mei 2020
Reactie op moties en vragen uit het notaoverleg, gehouden op 29 april 2020,
over onderwijs en corona - 2020Z08053
Agenderen voor spoed-notaoverleg mede ivm uitvoering van motie over
verkrijgen van het vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten
(35300-VIII-168).

Besluit:

Emancipatie
Geen agendapunten
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Europa
27.

Agendapunt:

EU stafnotitie - Besluit EU-prioritering werkprogramma Europese
Commissie 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 30 april 2020
EU stafnotitie - Besluit EU-prioritering werkprogramma Europese Commissie
2020 - 2020Z07781
De commissie stemt in met voorstel van de voorbereidingsgroep om de
volgende EU-voorstellen op het terrein van OCW prioritair te verklaren: *
Europese strategie voor gendergelijkheid; * Strategie voor gelijkheid van
LGBTI’s. Dit houdt in dat de staf deze dossiers op de voet volgt en de Kamer
informeert over eventuele implicaties voor Nederlandse wetgeving.
De EU-adviseur wordt verzocht de andere twee dossiers (Actieplan voor Digitaal
Onderwijs en de Totstandkoming van de Europese Onderwijsruimte) actief te
betrekken bij relevante AO's of schriftelijke overleggen.

Besluit:

Noot:

28.

Agendapunt:

Fiche: Gendergelijksheidsstrategie 2020-2025

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 april 2020
Fiche: Gendergelijksheidsstrategie 2020-2025 - 22112-2861
De staf verzoeken om een behandelvoorstel.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Verslagen van de informele ministeriële videoconferenties cultuur (8
april 2020) en onderwijs (14 april 2020) inzake COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 1 mei 2020
Verslagen van de informele ministeriële videoconferenties cultuur (8 april 2020)
en onderwijs (14 april 2020) inzake COVID-19 - 21501-34-329
Betrokken bij de inbreng van 12 mei 2020 over de videoconferentie over de
informele OJCS-Raad van 18 en 19 mei.

Besluit:

Planning van werkzaamheden
30.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 12-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele
videoconferentie ‘onderwijs’ d.d. 18 mei 2020 en de informele
videoconferentie ‘cultuur’ d.d. 19 mei 2020
• wo 13-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Openbare
bibliotheken en evaluatie vaste boekenprijs (uitstellen naar 29 mei a.s.)
• do 14-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapport
themaonderzoek burgerschapsonderwijs
• ma 18-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het
Onderwijs (Onderwijsverslag) + bijlagen met (inspectie)rapporten
• di 19-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Het bericht
‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’
• wo 20-05-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (annuleren)
• di 26-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatie Erfgoed
• di 26-05-2020 16.30 - 18.30 Werkbezoek Onderwijsraad (uitstellen tot
het najaar)
• wo 03-06-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Internationalisering hoger
onderwijs en mbo (omzetten in schriftelijk overleg, inbreng 9 juni
a.s.)
• do 04-06-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (annuleren)
• di 09-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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•
•
•
•
•
•

•

(VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) (inbreng 2 juni a.s.)
wo 10-06-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Verzamel algemeen
overleg mbo (omzetten in schriftelijk overleg, inbreng 4 juni a.s.)
do 11-06-2020 11.00 - 13.00 Gesprek Inspecteur-generaal van het
onderwijs over de Staat van het Onderwijs 2018-2019 (uitstellen tot
behandeling van de Staat)
do 11-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Examens (omzetten in
schriftelijk overleg, inbreng 5 juni a.s.)
wo 17-06-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
(omzetten in schriftelijk overleg, inbreng 8 juni a.s.)
do 18-06-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (annuleren)
ma 29-06-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg over
de Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019 (omzetten in schriftelijk
overleg, inbreng 28 mei a.s., eventuele moties bij WGO Financiën
op 25 juni a.s.)
do 02-07-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (annuleren)

PROCEDUREVERGADERINGEN WORDEN ZO VEEL MOGELIJK GEKOPPELD AAN
OVERLEGGEN IN DE KAMER. IN MEI/JUNI ZIJN DIT: WGO MEDIA OP 26 MEI,
NOTAOVERLEG ONDERWIJS OP 17 JUNI EN NOTAOVERLEG CULTUUR OP 29
JUNI.

31.

Agendapunt:
Noot:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)
PLANNING VAN DE PLENAIRE DEBATTEN WORDT NADER BEZIEN IN EEN
VOLGENDE PROCEDUREVERGADERING
8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint)
(minister BVO en Media)
13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister
OCW, staatssecretaris SZW)
37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
(Futselaar) (minister OCW)
39. 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)
48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de
Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in
achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een
betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen
diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in
het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)
75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor
jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met
democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
105. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen
(Westerveld) (minister BVO en Media)
106. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de
ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp)
(minister OCW)
109. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma)
(minister OCW)
118. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet
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Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en
Media)
119. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van
de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en
Media)

123. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den
Hul) (minister BVO en Media)
142. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)
Dertigledendebatten
17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten
ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister
BVO en Media, minister OCW)
67. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische
arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
70. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1
januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister
OCW)
83. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder
kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
90. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door
criminelen (Kuik) (minister JV, minister OCW)
Nog te plannen VAO's en VSO’s
• VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03) met als eerste spreker het lid Van
Meenen (aangehouden in afwachting van toegezegde brief)
• VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van
het schooljaar in vo en mbo (32034, nr. 32) met als eerste spreker het lid
Kwint
• VSO Toetreding meer instellingen tot de Pilot voor flexstuderen (31288,
nr. 827) met als eerste spreker het lid Wiersma
• VSO Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens AO over
DUO ( 24724-169) met als eerste spreker het lid Van den Berge
• VSO Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021 (31524-460) met
als eerste spreker het lid Rog

Rondvraag Overig
32.

Agendapunt:

Rondvraagpunt lid Westerveld over bureaucratie
Samenwerkingsverbanden in Coronatijd

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 7 mei 2020
Rondvraagpunt lid Westerveld over bureaucratie Samenwerkingsverbanden in
Coronatijd - 2020Z08100
Bewindspersoon verzoeken om reactie.

Besluit:

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

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2020A01717
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