Den Haag, 3 april 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):
Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
maandag 6 april 2020
14.45 - 15.45 uur
besloten

Onderwerp:

Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende
wetsvoorstellen (videoconferentie)

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Onderwijs en Wetenschap:
2.

Agendapunt:

Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27
maart 2020
Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020 - 2020Z05758
Ter informatie.

Voorstel:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
3.

Agendapunt:

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de
Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in
verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het
wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo
(sterk beroepsonderwijs)

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 13 november 2019
Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet
educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de
versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van
doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) - 35336
Ter bespreking, aangemeld als gereed voor plenair op 13-2-2020 (een keuze
maken uit één van de onderstaande opties:)

Voorstel:

Noot:

1. wetsvoorstel behandelen binnen nu en 29 mei 2020
2. wetsvoorstel behandelen binnen nu en 2 juli 2020
3. wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.
N.b. Zie ook argumentatie in bovenstaande brief van de MP met lijst met
wetsvoorstellen met een spoedeisend karakter.

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
4.

Agendapunt:

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in
verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet
onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 6 december 2019
Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband
met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing
rekentoets vo) - 35357
Ter bespreking, aangemeld als gereed voor plenair op 13-2-2020 (een keuze
maken uit één van de onderstaande opties:)

Voorstel:
Noot:

1. wetsvoorstel behandelen binnen nu en 29 mei 2020.
2. wetsvoorstel behandelen binnen nu en 2 juli 2020.
3. wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.
N.b. Zie ook argumentatie in bovenstaande brief van de MP met lijst met
wetsvoorstellen met een spoedeisend karakter.

5.

Agendapunt:

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de
Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de
grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten
van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging
grondslagen bekostiging vo-scholen)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 2 december 2019
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet
voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen
van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor
voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) 35354
Ter bespreking, inbreng nader verslag geleverd op 20-3-2020 (neen keuze
maken uit één van de onderstaande opties:)

Voorstel:
Noot:

1. wetsvoorstel behandelen binnen nu en 29 mei 2020.
2. wetsvoorstel behandelen binnen nu en 2 juli 2020.
3. wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.
N.b. Zie ook argumentatie in bovenstaande brief van de MP met lijst met
wetsvoorstellen met een spoedeisend karakter.

Griffier:
Activiteitnummer:

E.C.E. de Kler
2020A01507

2

