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Aanleiding 

Op 7 maart vindt een OJCS-Raad plaats in Brussel. Via deze brief informeert u de 

Eerste en Tweede Kamer over de agenda van de Raad en de inzet van Nederland 
op de tot dusverre bekende agendapunten. De geannoteerde agenda dient 
uiterlijk donderdag 16 februari in de Tweede Kamer te liggen i.v.m. een gepland 
schriftelijk overleg op 23 februari. De brieven zijn identiek. 
 
Tevens vragen wij u via deze nota in te stemmen met de genoemde 
Raadsconclusies over vaardigheden voor de groene transitie die ter vaststelling 

voorliggen op deze Raad. De afgelopen tijd is op basis van instructies van de 
betrokken beleidsdirecties onderhandeld over de voorstellen in Raadswerkgroepen 
in Brussel. Naar onze mening zijn de teksten voldoende in lijn met het 

Nederlandse beleid. 

Geadviseerd besluit 

MOCW 

• Gaat u akkoord met ondertekening van de brief en verzending naar de 
Eerste en Tweede Kamer? 

• De Raadsconclusies zijn nog in onderhandeling, maar naar verwachting 
kan Nederland instemmen met de tekst, die wellicht nog slechts op kleine 
punten gewijzigd gaat worden. Gaat u hiermee akkoord? 

 
MPVO 

• Gaat u akkoord met verzending van de brief, mede namens u, naar de 
Eerste en Tweede Kamer? 

• De Raadsconclusies zijn nog in onderhandeling, maar naar verwachting 
kan Nederland instemmen met de tekst, die wellicht nog slechts op kleine 
punten gewijzigd gaat worden. Gaat u hiermee akkoord? 

• Eerder heeft u een email-reisadvies ontvangen over deelname aan de 

OJCS-Raad (zie bijlage). Stemt u in met deelname aan de OJCS-Raad? 

Kernpunten 

• Helaas is op het moment van schrijven (maandag 13-02) de agenda voor 
de OJCS-Raad nog niet beschikbaar, en is het daarom lastig de Kamer 
over elk agendapunt te informeren. Daarom is ervoor gekozen alvast de 
informatie voor zover bekend met de Kamer te delen, en in het geval van 

het beleidsdebat een algemene inzet te formuleren (u wordt met een 
aparte nota nog nader geïnformeerd over het onderwerp van het 
beleidsdebat: de Europese Onderwijsruimte, gezien de deadline voor het 
versturen van de geannoteerde agenda aan de Kamer krijgt u nu alvast 
de algemene inzet hierop te lezen). 

• In de geannoteerde agenda geeft u aan dat er Raadsconclusies zullen 
worden vastgesteld tijdens de OJCS-Raad. Dit betreffen Raadsconclusies 
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over vaardigheden voor de groene transitie. Hoewel er nog wordt 

onderhandeld in de Raadswerkgroep over enkele details in de tekst geven 

we aan dat Nederland uiteindelijk akkoord kan gaan met de voorliggende 
tekst. Verder geeft u aan dat het beleidsdebat over het voortgangsrapport 
over de Europese Onderwijsruimte zal gaan, dat onlangs is gepubliceerd.  

• De Raadsconclusies zijn nog in onderhandeling, maar naar verwachting 
kan Nederland instemmen met de tekst, die wellicht nog slechts op kleine 
punten gewijzigd gaat worden. Gaat u hiermee akkoord? De 

onderhandelingen over de Raadsconclusies worden gedaan op basis van 
bestaand Nederlands beleid en afstemming met de relevante 
beleidsdirecties binnen OCW en SZW.  

Toelichting 

• Het onderwijsdeel van de OJCS-Raad vindt op 7 maart plaats in Brussel.  
• Rijksbreed is met de Kamer afgesproken dat voorafgaand aan elke Raad 

in de EU een geannoteerde agenda naar de Kamer wordt gestuurd op 
basis waarvan de Kamer vragen kan stellen aan het kabinet vóór de 
bijeenkomst. 

• Tijdens de OJCS-Raad zullen de voorgestelde teksten voor vaststelling 
kort toegelicht worden maar niet inhoudelijk behandeld worden. 

• Wij stellen voor dat de GA wordt ondertekend door MOCW, mede namens 

MPVO (vanwege de link met primair en voortgezet onderwijs).  
• Gezien de late bekendmaking van de hoofdonderdelen van de Raad 

(agenda nog niet gepubliceerd) worden beide brieven parallel aan MOCW 
en MPVO voorgelegd. 

• U ontvangt apart een programma met bilateralen en spreekschetsen voor 
de OJCS-Raad. 

 

 


