Den Haag, 7 november 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
EU
EZK
FIN
OCW
VWS

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7
november 2019
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i.v.m.
i.v.m.
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i.v.m.
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agendapunt
agendapunt
agendapunt
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4, 17
30, 31
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35

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:

Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 oktober 2019
Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten - 32156-101
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 november
2019 om 10.00 uur.

Besluit:

3.

Agendapunt:

Instelling Commissie Nationaal kader koloniale collecties

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 oktober 2019
Instelling Commissie Nationaal kader koloniale collecties - 32820-319
Agenderen voor het wetgevingsoverleg cultuur van 18 november a.s.

Besluit:

4.

Agendapunt:

Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 oktober 2019
Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten - 32820-320
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 november
2019 om 10.00 uur.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

Rondvraag Cultuur en Media
Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
5.

Agendapunt:

Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

Zaak:

Noot:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 16 oktober 2019
Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen 2019Z19822
Inbreng verslag donderdag 5 december 2019 om 10.00 uur.
De inbrengtermijn voor de verslagen (feitelijke vragen) is uiterlijk donderdag 5
december 2019 om 14.00 uur.
De ministers wordt verzocht uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 14.00
uur de nota’s naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te sturen.
De plenaire behandeling volgt in week 51: dinsdag 17 december – donderdag
19 december 2019.

Agendapunt:

Aanbieding evaluatierapport ‘Evaluatie AWTI 2015-15’

Zaak:

Brief derden - Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) te
Den Haag - 26 september 2019
Aanbieding evaluatierapport ‘Evaluatie AWTI 2015-15’ van AWTI - 2019Z20334
Agenderen voor gesprek na het kerstreces.
EZK

Besluit:

6.

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
7.

Agendapunt:

Motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van
een startkwalificatie voor iedere jongere

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 15 oktober 2019
Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen
van een startkwalificatie voor iedere jongere - 28760-98
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 6 december 2019 om 10.00 uur.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Nahang Besluit register onderwijsdeelnemers

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 14 oktober 2019
Nahang besluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het
register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het
register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het
register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers) - 34878-13
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de
veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(toerekening)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 oktober 2019
Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de
veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening) 31288-787
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 20 november 2019 om 10.00 uur.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 oktober 2019
Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021 - 31524-442
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 4 december 2019 om 10.00 uur.

Besluit:

11.

Agendapunt:

Lijst van vragen en antwoorden over tussenevaluatie experiment
promotieonderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 oktober 2019
Beantwoording vragen commissie over tussenevaluatie experiment
promotieonderwijs - 31288-788
Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
De minister schrijft dat ze naar aanleiding van deze Kamervragen besloten
heeft een onafhankelijke partij te vragen om na te gaan of de tussenevaluatie
op wetenschappelijk verantwoorde wijze is uitgevoerd. Zij verwacht de
uitkomsten begin volgend jaar en zal deze te zijner tijd met de Kamer delen.

Besluit:
Noot:

Zaak:

12.

Besluit:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 juni 2019
Tussenevaluatie van het experiment promotieonderwijs - 31288-764
Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

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
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit:
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13.

Agendapunt:

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..)

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 oktober 2019
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..) - 35320
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 november om 10.00 uur.

Besluit:

14.

Agendapunt:

Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en
wo in onderzoek in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2019
Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en wo in
onderzoek in Nederland - 31288-790
Agenderen voor het notaoverleg Strategische agenda hoger onderwijs van 10
februari a.s.
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid
(Kamerstuk 35 282).

Besluit:
Besluit:

15.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 25 oktober 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35300-VIII-15
Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Besluit:
Zaak:

Besluit:

16.

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.

Agendapunt:

Toezegging toekenning Spinozapremie aan onderzoeksteams en
beantwoording motie Bruins/Van der Molen (CU/CDA) inzake de
voortgang coördinerende rol NWO

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 18 oktober 2019
Toezegging toekenning Spinozapremie aan onderzoeksteams en beantwoording
motie van de leden Bruins en Van der Molen inzake de voortgang coördinerende
rol NWO (Kamerstuk 29338-194) - 29338-208
Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid te plannen in het eerste
kwartaal van 2020.

Besluit:
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17.

Agendapunt:

Inzet op digitalisering in de wetenschap uit de regeerakkoordmiddelen
van OCW

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2019
Inzet op digitalisering in de wetenschap uit de regeerakkoordmiddelen van
OCW - 29338-210
Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid te plannen in het eerste
kwartaal van 2020.
BiZa

Besluit:
Volgcommissie(s):

18.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van sectorplannen
voor fundamenteel onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2019
Antwoorden op vragen commissie over de inzet van sectorplannen voor
fundamenteel onderzoek - 29338-209
Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid te plannen in het eerste
kwartaal van 2020.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

19.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de
federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2019
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de federatie
van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) - 2019Z20696
Agenderen voor het notaoverleg van 10 februari a.s. over de strategische
agenda hoger onderwijs.
Reactie op brief derde met kenmerk 2019D39478.

Besluit:
Noot:

20.

Agendapunt:

KNAW briefadvies Neerlandistiek en het plan van aanpak van het
Nationaal Platform voor de Talen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 30 oktober 2019
KNAW briefadvies Neerlandistiek en het plan van aanpak van het Nationaal
Platform voor de Talen - 31288-791
Technische briefing organiseren, na ontvangst van de beleidsreactie.

Besluit:

21.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 juli 2019
Inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek - 29338-206
Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid te plannen in het eerste
kwartaal van 2020.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel inzake Taal
en toegankelijkheid

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 september 2019
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen
van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs
en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet
taal en toegankelijkheid) - 35282
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Besluit:
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Noot:

Het wetsvoorstel bevat onder andere een door de Kamer gewenste numerus
fixus-maatregel. De deadline voor het aanvragen van een numerus fixus is 1
juni 2020. Om dat te halen is het van belang dat het wetvoorstel vóór het
meireces door de Eerste Kamer is geaccordeerd. Als de wet later in werking
treedt, zullen de maatregelen uit het wetsvoorstel één jaar later van kracht zijn.
Bij de Griffie Plenair wordt nagegaan of het wetsvoorstel nog kan worden
ingepland vóór het kerstreces.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 31 oktober 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35282-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluit:
Zaak:

22.

Besluit:

Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 31 oktober 2019
Nota van wijziging - 35282-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Stand van zaken 34 instellingen zonder gedragscode taal

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 31 oktober 2019
Stand van zaken 34 instellingen zonder gedragscode taal - 22452-78
Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid
(Kamerstuk 35 282).

Besluit:

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
23.

Agendapunt:

Versterking van de examenorganisatie op scholen

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 17 oktober 2019
Versterking van de examenorganisatie op scholen - 31289-408
Agenderen voor het algemeen overleg van 4 december a.s. over examens.
De minister zeg toe het inspectierapport (december) over toetsing en afsluiting
te delen met de Kamer, voorzien van zijn reactie.

Besluit:
Noot:

24.

Agendapunt:

Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 15 oktober 2019
Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum - 29614-139
Betrokken bij het AO van 16 oktober jl. over aanwijzing van het Cornelius Haga
Lyceum.

Besluit:

25.

Agendapunt:

Besluit bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum (CHL)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 17 oktober 2019
Besluit bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum (CHL) - 29614-140
Desgewenst betrekken bij debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in
het onderwijs.

Besluit:
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26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een brandbrief van een ouder over
zijn kind in relatie tot passend onderwijs

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 17 oktober 2019
Reactie op verzoek commissie over een brandbrief van een ouder over zijn kind
in relatie tot passend onderwijs - 31497-333
Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.
Reactie op brief derde met kenmerk 2019D34929.

Agendapunt:

Uitvoering moties in relatie tot experimenten

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 18 oktober 2019
Uitvoering moties in relatie tot experimenten - 31293-487
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 11 december 2019 om 10.00 uur.

Besluit:

27.

Besluit:

28.

Agendapunt:

CBS-rapport ‘Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement’

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 31 oktober 2019
CBS-rapport ‘Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement’ - 27020107
Toevoegen aan dossier Achterstandenbeleid.
De volgende procedurevergadering dossier Achterstandenbeleid agenderen.

Agendapunt:

Derde deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
- 1 november 2019
Derde deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum - 29614-141
Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

29.

Besluit:

Emancipatie
Geen agendapunten
Europa
30.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 oktober 2019
Geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijsdeel) op 8 november 2019
- 21501-34-317
Betrokken bij het schriftelijk overleg van 31 oktober jl. over de OJCS Raad van
8 november 2019.
EU, FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):

7

31.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 7
november 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 31 oktober 2019
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 7
november 2019 - 2019Z20850
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Planning van werkzaamheden
32.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
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)
81. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in
h
et programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
84. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in
Nederland (Tielen) (minister OCW)
99. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met
democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
108. 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)
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33.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 12-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad van
21 en 22 november 2019 (onderdelen Jeugd, Sport en Cultuur)
• wo 13-11-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Regionale
plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo
• do 14-11-2019 10.30 - 11.30 Technische briefing Raad voor Cultuur
inzake advies van de Commissie Bescherming cultuurgoederen
• do 14-11-2019 12.00 - 13.15 Theatervoorstelling Leef (in Nieuwspoort)
• do 14-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leven Lang Ontwikkelen
• ma 18-11-2019 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting
onderdeel Cultuur
• di 19-11-2019 13.45 - 14.00 Petitie 'NPO, maak downloaden weer
mogelijk'
• di 19-11-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het
doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het
hoger onderwijs
• wo 20-11-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderzoek
Aanvullend en particulier onderwijs
• wo 20-11-2019 11.00 - 13.00 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 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• ma 25-11-2019 10.30 - 17.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting,
onderdeel Media
• wo 27-11-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Digitalisering in het
funderend onderwijs
• ma 02-12-2019 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
• wo 04-12-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Examens
• do 05-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 19-12-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 16-01-2020 10.15 - 11.15 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
• do 30-01-2020 10.15 - 14.15 Algemeen overleg Onderwijs en Zorg
• ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda
• wo 12-02-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 12
februari 2020 (Onderwijs)
• do 13-02-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 26-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 09-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 23-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 14-05-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 18 en 19
mei 2020

34.

Agendapunt:

Planning van AO Zorg en Onderwijs, c.q. passend onderwijs
Het algemeen overleg Zorg en onderwijs (3 uur) wordt, indien mogelijk,
gepland voor het kerstreces, anders wordt het omgezet in een schriftelijk
overleg. Een van de onderwerpen van overleg betreft de
toelaatbaarheidsverklaringen.
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.
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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.

Rondvraag Overig
35.

Agendapunt:

Uitkomst en vervolg Accountability Hack 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 11 oktober 2019
Uitkomst en vervolg Accountability Hack 2019 - 2019Z19498
Het lid Smals meldt zich aan om deel te nemen aan de voorbereidingsgroep.

Besluit:
Noot:

De commissie Financiën verzoekt de commissie OCW of een of enkele leden
van de commissie gedurende de periode tot aan de lancering van beide apps
(voor OCW betreft dit de lumpsum) deel te nemen aan de voorbereidingsgroep
Accountability Hack, om te borgen dat de ontwikkeling van beide applicaties
aansluit bij de informatiebehoeften van de commissie.
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

36.

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 18 oktober 2019
Accountability Hack 2019: resultaten en vervolgstappen - 2019Z20038
Het lid Smals meldt zich aan om deel te nemen aan de voorbereidingsgroep.
OCW, VWS

Agendapunt:

Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de
toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 11 september 2019
Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing
van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 - 31865-152
Ter informatie.
• Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 verplicht de regering in elk
beleidsvoorstel een toelichting op doelstellingen, doeltreffendheid en
doelmatigheid op te nemen.
• De leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks), rapporteurs bij de Operatie
Inzicht in Kwaliteit, onderzochten de aandacht voor het artikel bij kabinet
en Kamer, en zien ruimte voor verbetering. Ter informatie, de tweede
voortgangsrapportage is naar de Kamer gestuurd (laatste editie: 31865156, 30 september 2019). Onderdeel hiervan is een overzicht van
18 departementale initiatieven.
• Aan het kabinet wordt gevraagd nadrukkelijker aandacht te besteden aan
doelmatigheid, een duidelijke evaluatieparagraaf en goede vindbaarheid van
deze informatie. Aan de Kamer de oproep hiernaar te blijven vragen.

Besluit:
Noot:
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37.

Agendapunt:

Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 23 oktober 2019
Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020 - 2019Z20263
De commissieagenda wordt vrijgehouden om de ambassadeursconferentie te
kunnen bijwonen. De commissie OCW draagt een aantal onderwerpen aan (zie
hieronder).

Besluit:

Noot:

De bijeenkomst in de Ridderzaal (10.30-12.30 + lunch) bestaat uit drie
opeenvolgende gespreksrondes van ca. 30 minuten. Elke gespreksronde
bestaat uit 20 groepjes van Kamerleden en ambassadeurs, waarbij elk groepje
een ander onderwerp bespreekt. De Kamerleden wisselen na elke ronde van
groepje, en dus van onderwerp (met andere ambassadeurs). Deze bijeenkomst
is met name ook bedoeld voor Kamerleden die in hun reguliere Kamerwerk
minder vaak contact hebben met de Nederlandse ambassadeurs.
Aangedragen onderwerpen vanuit de commissie OCW (o.m. door de leden Van
Meenen, Van den Hul, Wiersma, Paternotte, Geluk):
• Hoe wordt in andere landen een open kenniscultuur vormgegeven t.o.v.
China, Iran en Rusland.
• De SDG-agenda en de rol van ambassadeurs daarbij
• Bescherming van kennisinfrastructuren / strategieën in wetenschaps- en
innovatiebeleid (mede met het oog op de Rathenau-publicatie 'Kennis in het
vizier; de gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke
kennisinfrastructuur')
• Culturele uitwisseling.
38.

Agendapunt:

Verzoek reactie minister OCW op artikel Door NWO afgewezen
onderzoek krijgt toch nog geld van minister

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul
(PvdA) - 31 oktober 2019
Verzoek reactie minister OCW op artikel Door NWO afgewezen onderzoek krijgt
toch nog geld van minister - 2019Z20822
Bewindspersoon verzoeken om een reactie op het artikel in Science Guide van
30 oktober 2019 met daarin een toelichting op de gang van zaken en de
gevolgde procedure.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Verzoek AO Digitalisering in het funderend onderwijs annuleren en de
stukken onderbrengen in het dossier van Curriculum.nu

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen
(D66) - 1 november 2019
Verzoek AO Digitalisering in het funderend onderwijs annuleren en de stukken
onderbrengen in het dossier van Curriculum.nu - 2019Z20929
Het algemeen overleg Digitalisering in het funderend onderwijs op 27 november
a.s. wordt omgezet in een schriftelijk overleg (met name over technische
aspecten) met als inbrengdatum 18 december 2019 om 10.00 uur.
De brief Digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs van 21 maart
2019 (Kamerstuk 32034-31) wordt geagendeerd voor het notaoverleg
Curriculum.nu. in 2020.

Besluit:

Besluit:
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Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
40.

Agendapunt:

Voorstel genderscan ondernemerschap (voorbereidingsgroep
Emancipatie)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 30 oktober 2019
Voorstel genderscan ondernemerschap - 2019Z20620
Akkoord met voorstel, onder toevoeging van het aandachtspunt hoe wordt
omgegaan met aanbestedingen..

Besluit:

Overig (besloten)
41.

Agendapunt:

Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 1 november 2019
Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu - 2019Z20971
Inventarisatie wordt vervolgd door schriftelijke ronde.

Besluit:

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2019A01081
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