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In aanvulling op de reguliere activiteiten heeft de commissie OCW een aantal thema’s / 

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.  

 

 

Kennisonderwerpen voor de eerste helft van 2019 

Er zijn een aantal onderwerpen die doorlopen vanuit 2018 en er is een inventarisatie geweest voor 

nieuwe onderwerpen voor de 2e helft van 2019. Besloten is dat de onderwerpen die doorlopen 

vanuit 2018 in de eerste helft van 2019 worden afgerond. 

 

  

Onderwerpen 2018 

doorlopend in 2019 

Vraagstelling(en) Voortzetting 2019 

1. Leven lang ontwikkelen 

(OCW en SZW) 

 

1. Sociaal psychologische 

belemmeringen 

scholingsdeelname 

2. Belemmeringen/ vb-en 

flexibel onderwijs 

3. Integrale aanwending 

financiële middelen 

1 Begeleiding onderzoek, 

bespreken rapport, 

publicatie (samen met SCP) 

(1e kwartaal) 

2 Werkbezoeken / RTG  

(mbo en hbo) (1e helft) 

3 Voorstel verder uitwerken 

(2e helft) 

2. Wetenschapsbeleid  

 

(Economische) Waarde van 

wetenschap  

(Conferentie 5 februari 2019) 

Voorbereidingen & 

uitvoering conferentie.  

Publicatie ‘Eieren voor 

onderzoek’ van RI openbaar 

(1e kwartaal 2019) 

TB Einstein Telescope  

3. Emancipatie  

(OCW, SZW) 

 

1. Gendersensitief beleid  

2. Financieel afhankelijke 

vrouwen 

3. Intersectionaliteit 

1 Publicatie Atria (6-3) 

2 Overige activiteiten nog 

vast te stellen 

(1e helft 2019) 

4. Monitor Brede Welvaart 

(OCW, EZK, FIN) 

 

Inventarisatie integratie Monitor 

Brede Welvaart in de algehele 

besluitvorming 

Technische briefing CBS en 

overige partijen. Quick scan 

en Stappenplan.  

5. Onderwijskansen / 

onderwijsachterstanden 

 

Gelijke kansen in het onderwijs 

(VVE-PO-VO) 

Indien akkoord: werkbezoek 

bij drie scholen in NL op 1 

dag (1e helft 2019) 



Kennisonderwerpen voor de tweede helft van 2019 

 

Hieronder zijn de onderwerpen gepresenteerd die in de tweede helft van 2019 worden uitgewerkt. 

 

 

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

desgewenst actualisatie, aanvulling of herprioritering plaats kan vinden. 

 

N.B. Het onderwerp lumpsumfinanciering van de jaarplanning 2017 komt in februari 2019 tot een 

afronding. 

 

Onderwerpen 2019 Activiteit / instrument Tijdpad 

Bibliotheeksector: digitale 

bibliotheek, lokale spreiding, 

bereik vestigingen, 

laaggeletterdheid 

1. Desk research van bestaande 

rapporten,  voorbereiding van 

evaluatie bibliotheekwet 

2. Werkbezoek 

3e kwartaal 2019 

 

 

4e kwartaal 2019 

3e of 4e kwartaal 2019 

Passend Onderwijs Desk research / overall beeld uit alle 

voortgangsrapportages e.d. 

3e kwartaal 

Schakelpunten / overgangen 

tussen onderwijssoorten 

Nog vast te stellen 2e helft 2019 


