Den Haag, 12 oktober 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
EZK
EU
FIN

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 18 oktober 2018
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

5
8
31
2, 3

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.

Agendapunt:

Conceptregeling instandhouding rijksmonumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 oktober 2018
Conceptregeling instandhouding rijksmonumenten - 32820-270
Ter bespreking (betrekken bij behandeling van wetsvoorstel Wijzig. van de
Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van
uitgaven voor monumentenpanden 'Wet fiscale maatregel rijksmonumenten',
Kamerstuk 34 556; voortouw cie. Financiën)?
FIN

Voorstel:

Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake moties aangepast concept
besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuisrijksmonumenten d.d. 17 september 2018 (Kamerstuk 32820-269)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake moties aangepast concept besluit
vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
- 32820-271
Ter bespreking (betrekken bij behandeling van wetsvoorstel Wijzig. van de
Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van
uitgaven voor monumentenpanden 'Wet fiscale maatregel rijksmonumenten',
Kamerstuk 34 556; voortouw cie. Financiën)?

Voorstel:

4.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D47605.

Volgcommissie(s):

FIN

Agendapunt:

Aanpassing concept-subsidieregeling instandhouding woonhuisrijksmonumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 oktober 2018
Aanpassing concept-subsidieregeling instandhouding woonhuisrijksmonumenten - 2018Z18332
Ter bespreking (betrekken bij behandeling van wetsvoorstel Wijzig. van de
Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van
uitgaven voor monumentenpanden 'Wet fiscale maatregel rijksmonumenten',
Kamerstuk 34 556; voortouw cie. Financiën)?

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Elke leerling naar het parlement

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 11 oktober 2018
Elke leerling naar het parlement - 2018Z18133
Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 19 november a.s. inzake OCWbegroting, onderdeel Cultuur.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
6.

Agendapunt:

Aanbieding rapport 'Balans van de Wetenschap 2018' van Rathenau
Instituut en tevens aanbod voor technische briefing

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 28 september 2018
Aanbieding rapport 'Balans van de Wetenschap 2018' van Rathenau Instituut
en tevens aanbod voor technische briefing - 2018Z17278
In de procedurevergadering van 4 oktober jl. is reeds besloten tot een
technische briefing.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 4 oktober 2018
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 35000-VIII-9
Betrekken bij de begrotingsbehandeling (Op 16 oktober jl. heeft een
technische briefing door de ARK plaatsgevonden).

Voorstel:

8.

Agendapunt:
Noot:

Rapport Rathenau Instituut: Bedrijf zoekt universiteit: de opkomst van
strategische publiek-private partnerships in onderzoek
Is reeds verspreid, maar nog niet geregistreerd in Parlis op moment
van verzenden van de agenda (cie EZK volgcie.).
Voorstel: Ter bespreking (voorbereidingsgroep Wetenschapsbeleid verzoeken
dit te betrekken in hun voorstel aan de commissie?)

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
9.

Agendapunt:

Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en
onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 september 2018
Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek 31288-658
Ter bespreking.
Het eindadvies van de adviescommissie verschijnt in april 2019; Tijdig voor
het zomerreces 2019 zal de minister hierop een beleidsreactie geven.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van ISO over de
problematiek rondom de invloed van studieschuld op een toekomstige
hypotheek

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 28 september 2018
Reactie op verzoek commissie over de brief van ISO over de problematiek
rondom de invloed van studieschuld op een toekomstige hypotheek - 32847430
Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Wetsvoorstel Wijziging van
de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de
rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (Kamerstuk 35 007).

Voorstel:

11.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D43367.

Agendapunt:

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)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 1 oktober 2018
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
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Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Afschaffen cascadebekostiging

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 5 oktober 2018
Afschaffen cascadebekostiging - 35002-3
Betrokken bij het AO Groen onderwijs van 10 oktober jl.
Reactie op brief commissie met kenmerk 2018D45122.

Voorstel:
Noot:

13.

Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Özdil, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 4 september 2018, over het bericht ‘Overheid
dwingt wetenschappers onafhankelijkheid op te geven’

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 oktober 2018
Reactie op verzoek van het lid Özdil, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 4 september 2018, over het bericht ‘Overheid dwingt
wetenschappers onafhankelijkheid op te geven’ - 31288-659
Toevoegen aan het dossier Wetenschapsbeleid.

Voorstel:

14.

kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs) - 31288-657
Ter bespreking (een schriftelijk overleg plannen?).
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan
beide Kamers overgelegd tot en met 2 november 2018.De voordracht voor de
vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden
gedaan dan op 3 november 2018.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de telefonische bereikbaarheid
van DUO

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 9 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake de telefonische bereikbaarheid van DUO
- 25268-170
Betrekken bij het dossier DUO.

Voorstel:
Noot:

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D45144.
In het voorjaar zijn de effecten van het nieuwe studiefinancieringssysteem op de
wachttijden helder en kan de minister een besluit nemen over eventuele aanvullende
maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Zij zal de Kamer daar dan ook over
informeren.

15.

Agendapunt:

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 oktober 2018
Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 - 2018Z18029
Toevoegen aan het dossier Sociale veiligheid in het onderwijs en dossier
wederom agenderen voor de procedurevergadering als alle uitkomsten van de
Veiligheidsmonitor 2018 voor het kerstreces ontvangen zijn.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Afschrift brief aan de Stichting van het Onderwijs inzake de motie van
de leden Rog en Van Meenen over een intersectoraal
functiewaarderingstraject (Kamerstuk 27923-297)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 10 oktober 2018
Afschrift brief aan de Stichting van het Onderwijs inzake de motie van de

4

Voorstel:
Voorstel:

17.

Agendapunt:

Nota naar aanleiding van het verslag bij w.v. inzake rentemaatstaf
voor de lening hoger onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 3 september 2018
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van
de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs - 35007
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

18.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel
hoger onderwijs in verband met het verruimen van de mogelijkheid
tot deelname aan het experiment flexstuderen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 oktober 2018
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger
onderwijs in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot deelname
aan het experiment flexstuderen - 2018Z18318
Ter bespreking (v.k.a.?).
Betreft voorhangbesluit met termijn tot circa medio november.
In het experiment flexstuderen wordt het voor deelnemende instellingen
mogelijk om studenten (die in voltijd studeren met recht op wettelijk
collegegeld) te laten betalen per studiepunt.
Met dit besluit wordt gehoor gegeven aan de wens vanuit de studentenbonden
en de Tweede Kamer om het aantal deelnemende instellingen uit te breiden.

Noot:

Agendapunt:

Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 oktober 2018
Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat 2018Z18335
Ter bespreking (v.k.a.?).
Betreft voorhangbesluit met termijn tot circa medio november.
Op 12 juni jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet accreditatie op
maat.
Het accreditatiekader is aangepast naar aanleiding van de wetswijziging, een
aantal aanbevelingen van de Inspectie van het Onderwijs en de toezigging van
minister OCW aan de Kamer ten aanzien van de onderwijstaal.

Voorstel:
Noot:

20.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 oktober 2018
Nota naar aanleiding van het verslag - 35007-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Voorstel:

19.

leden Rog en Van Meenen over een intersectoraal functiewaarderingstraject
(Kamerstuk 27923-297) - 2018Z18094
Betrokken bij het AO leraren van 11 oktober jl.
Gevolg geven aan de suggestie van de Stichting van het Onderwijs om met
elkaar in gesprek te gaan teneinde een verdere toelichting op de werking van
de functiewaarderingsystematiek in het onderwijs te krijgen?

Agendapunt:

Verslag van schriftelijk overleg over besluit tot wijziging van het
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband
met de Wet accreditatie op maat
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:

21.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 oktober 2018
Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot wijziging van het
Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de
Wet accreditatie op maat - 31288-660
Ter bespreking (v.k.a. of een VSO aanvragen?).

Voorstel:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 september 2018
Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere
besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat - 31288-654
Ter bespreking (v.k.a. of een VSO aanvragen?).

Agendapunt:

Subsidieregeling praktijkleren 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 12 oktober 2018
Subsidieregeling praktijkleren 2019 - 2018Z18356
Ter bespreking (v.k.a.?).
Betreft voorhang met een termijn tot medio november.
Met dit besluit wordt gehoor gegeven aan de wens van de Kamer om de duale
en deeltijdse hbo-opleidingen, gericht op de sector Zorg Welzijn, voor de
subsidie praktijkleren in aanmerking te laten komen.

Voorstel:
Noot:

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
22.

Agendapunt:

Informatie over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek
van het voorgezet onderwijs in relatie tot leerlingendaling

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 1 oktober 2018
Informatie over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het
voorgezet onderwijs in relatie tot leerlingendaling - 31289-375
Betrokken bij het AO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs
van 3 oktober jl.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D45911.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs
en (v)so en bekostiging materiële instandhouding
samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 2 oktober 2018
Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so
en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO
2019 - 31293-413
Voor kennisgeving aannemen.
De wens dat over de regeling overleg gewenst wordt kan door of namens de
Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 30 oktober 2018

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

Afschrift brief MBVOM aan de gemeente Brunssum inzake
problematiek voortgezet onderwijs LVO Brunssum

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 2 oktober 2018
Afschrift brief MBVOM aan de gemeente Brunssum inzake problematiek
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25.

Voorstel:

voortgezet onderwijs LVO Brunssum - 2018Z17434
Betrekken bij het dossier vmbo Maastricht.

Noot:

Reactie op brief derde met kenmerk 2018D42399.

Agendapunt:

Verslag van schriftelijk overleg over wijziging van enkele besluiten
i.v.m.de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs op openbare scholen

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 3 oktober 2018
Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot wijziging van het Besluit
bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de
bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs op openbare scholen en de Regeling subsidieverstrekking
voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs - 31293412
Ter bespreking (v.k.a. of een VSO aanvragen?).

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

26.

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:

Voorstel:

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 (limiet inbreng verslag 14 november a.s.?)
Een technische briefing organiseren.

Agendapunt:

Onderzoeken naar aanleiding van situatie bij VMBO Maastricht

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 3 oktober 2018
Onderzoeken naar aanleiding van situatie bij VMBO Maastricht - 2018Z17556
Ter bespreking.
Eind december verwacht de minister de Kamer te kunnen informeren over de
resultaten van de verschillende onderzoeken en zijn reactie daarop.

Voorstel:

27.

Voorstel:
Noot:

28.

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 6 juni 2018
Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit
bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen - 31293-392
Ter bespreking (v.k.a. of een VSO aanvragen?).

Agendapunt:

Beantwoording onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg krimp
in het onderwijs van 27 juni 2018

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 3 oktober 2018
Beantwoording onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg krimp in het
onderwijs van 27 juni 2018 - 31293-414
Desgewenst betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Voorstel:
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29.

Agendapunt:

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

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 5 oktober 2018
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 - 31293-415
Ter bespreking.

Voorstel:

30.

Noot:

De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan
door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 6 november 2018.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht op de website van de
NOS ‘Vierdaagse schoolweek dreigt in Zaanstad door lerarentekort’

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 10 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie over het bericht op de website van de NOS
‘Vierdaagse schoolweek dreigt in Zaanstad door lerarentekort’ - 2018Z18102
Betrokken bij het AO leraren van 11 oktober jl.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D45132.

Voorstel:
Noot:

Emancipatie

Geen agendapunten
Europa
31.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Brexit en mogelijke effecten voor beleidsterrein OCW

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 11 oktober 2018
EU-stafnotitie - Brexit en mogelijke effecten voor beleidsterrein OCW 2018Z18227
Ter bespreking (heeft de commissie behoefte aan een technische briefing door
het ministerie van OCW over de gevolgen van de Brexit op het gebied van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?)
EU

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Planning van werkzaamheden
32.

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)

68. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint)
(minister BVO en Media)
16. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
52. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
53. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de
studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
56. Dertigledendebat over vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (min OCW)
88. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok)
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(minister OCW)

33.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 16-10-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Rapport 'Balans van de
Wetenschap 2018' van Rathenau Instituut
• di 16-10-2018 17.30 - 18.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer
over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• wo 17-10-2018 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek
OCW 2019
• wo 17-10-2018 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Schaduwonderwijs
• do 18-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 18-10-2018 13.00 - 14.00 Technische briefing Advies 'Plezier in
bewegen' van NLsportraad, Onderwijsraad en RVS
• 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
• wo 07-11-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies
over loopbanen van onderwijsprofessionals
• do 15-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• vr 16-11-2018 10.00 - 13.30 Werkbezoek' Ouderbetrokkenheid in de
praktijk’ aan basisschool De Bussel te Vlijmen, Noord-Braban
• ma 19-11-2018 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting
onderdeel 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 OCWbegrotingsonderdeel Media
• do 29-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 13-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Rondvraag Overig
34.

Agendapunt:

Rondvraagpunt vh lid Özdil onderzoek ESB - Onderzoek van
promovendi is iets pluralistischer geworden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Z. Özdil
(GroenLinks) - 5 oktober 2018
Rondvraagpunt vh lid Özdil onderzoek ESB - Onderzoek van promovendi is iets
pluralistischer geworden - 2018Z17759
Ter bespreking.

Voorstel:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten
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Overig (besloten)
35.

Agendapunt:

Werkbezoeken

36.

Agendapunt:

Inventariseren informatiebehoefte voor de komende weken vanuit de
commissie (vast agendapunt)

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2018A01393
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