
Kennisagenda commissie OCW 2020 
Bijlage bij besluitenlijst procedurevergadering 13 februari 2020 

 

In aanvulling op de reguliere activiteiten heeft de commissie OCW voor 2020 drie onderwerpen 

geselecteerd waarop zij haar kennispositie verder wil versterken. De invulling van de activiteiten 

wordt nader uitgewerkt door de leden voor de verschillende voorbereidingsgroepen. De 

commissiestaf verleent daarbij ondersteuning.  

 

Er zijn twee onderwerpen die doorlopen vanuit 2019 naar 2020 en er is een inventarisatie geweest 

voor nieuwe onderwerpen voor 2020. Tevens is het voortouw van twee onderwerpen overgegaan 

van commissie OCW naar een andere commissie. Nadere toelichting volgt hieronder. 

 

Onderwerpen die doorlopen van Kennisagenda 2019 naar Kennisagenda 2020 

Onderwerpen  Voorbereidings-

groep 

Vraagstelling Stand van zaken 

Emancipatie  

(OCW, SZW) 

 

El Yassini (VVD) 

Geluk (CDA) 

Özütok (GL) 

Van den Hul (PvdA) 

 

Gendersensitief 

beleid, financieel 

afhankelijke 

vrouwen, 

intersectionaliteit 

Voorbereidingen 

genderscan 

ondernemerschap 

(zie voorstel) 

Schakelpunten / 

overgangen 

onderwijs 

soorten 

Wiersma (VVD), 

Rog (CDA), Van 

den Hul (PvdA) 

Nog nader in te 

vullen.  

Start in 2020  

 

Het onderwerp Schakelpunten in het onderwijs dient nog verder ingevuld te worden. Mogelijk kan 

aangesloten worden bij de recente publicatie ‘De Toekomst van ons onderwijs’ van het 

Onderwijspact1.  

 

Nieuwe onderwerpen Kennisagenda 2020 

Op de procedurevergadering van 30 januari 2020 van de commissie OCW is besloten het 

onderwerp Passend Onderwijs toe te voegen aan de Kennisagenda 2020. 

 

Onderwerpen  Voorbereidings-

groep 

Vraagstelling Stand van zaken 

Passend 

Onderwijs 

 

Rog (CDA), Van 

Meenen (D66), 

Westerveld (GL), 

Kwint (SP) 

 

Evaluatie passend 

onderwijs (eind 2e 

kwartaal) staat 

centraal 

Rondetafelgesprek / 

hoorzitting, analyse 

evaluatierapporten, 

invulling nader te 

bepalen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Het Onderwijspact bestaat uit de onderwijsorganisaties AVS, FvOv, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging 

Hogescholen, VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond 

en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. 

 

http://parlisweb/parlis/zaak.aspx?id=e34d5173-1108-4624-969d-d9de5e31fc72
https://toekomstvanonsonderwijs.nl/
http://parlisweb/parlis/764b2a2b-1cf2-4d30-a2ea-2242854d8828.pdf


Onderwerpen waarvan voortouw naar andere commissie gaat in 2020 

Voor twee kennisthema’s op de Kennisagenda OCW 2019 geldt dat in 2020 het voortouw is / wordt 

overgedragen aan een andere commissie en commissie OCW volgcommissie wordt. 

 

Onderwerpen  Voorbereidings-

groep 

Vraagstelling(en) Stand van 

zaken 

Leven lang 

ontwikkelen  

(OCW   SZW) 

 

Tielen (VVD),  

Diertens (D66) en 

Van den Berge 

(GL)2  

 

Kosten en baten 

van Leven Lang 

Ontwikkelen 

(onderzoeksvraag 

3) 

 

Start uitvoering, 

voorstel 

goedgekeurd in 

commissie OCW. 

Voortouw gaat 

van OCW naar 

SZW. 

Monitor Brede 

Welvaart 

(OCW   FIN) 

 

Westerveld (GL), 

Sienot (D66),  

Van Raan (PvdD)  

 

Inventarisatie 

integratie Monitor 

Brede Welvaart in 

de algehele 

besluitvorming 

Afronding 

integratie MBW 

door commissie 

Financiën. 

 

Voor het onderwerp Leven Lang Ontwikkelen is in de procedurevergadering van de commissie OCW 

op 19 december 2019 besloten dat het voortouw overgaat naar de commissie SZW. In de 

commissie SZW komt dit voorstel op 4 februari 2020 ter bespreking op de agenda van de 

procedurevergadering. Voor het onderwerp Monitor Brede Welvaart is in de procedurevergadering 

van de commissie OCW op 19 december 2019 besloten dat het voortouw van dit onderwerp 

overgaat naar de commissie Financiën. In de commissie Financiën stond dit voorstel op de agenda 

van de procedurevergadering van 22 januari 2020 en is goedgekeurd. 

 
 
Tot slot 

De jaarplanning zal gedurende het jaar periodiek worden geagendeerd in de commissie, zodat 

desgewenst actualisatie, aanvulling of herprioritering plaats kan vinden. 

 

 

 

                                                

2 Toegevoegd aan de voorbereidingsgroep bij de PV van 4 juli 2019 voor onderzoeksvraag 3. 

http://parlisweb/parlis/document.aspx?id=eecfb8da-129c-4a1b-8d59-55acf37fa964
http://parlisweb/parlis/document.aspx?id=eecfb8da-129c-4a1b-8d59-55acf37fa964
http://parlisweb/parlis/document.aspx?id=eecfb8da-129c-4a1b-8d59-55acf37fa964
http://parlisweb/parlis/document.aspx?id=eecfb8da-129c-4a1b-8d59-55acf37fa964
http://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=ce87a065-8a59-4e46-bac0-2e5368e527bb&tab=2&refresh=1

