
Den Haag, 9 februari 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s): DiZa i.v.m. agendapunt 5
OCW i.v.m. agendapunt 10

Activiteit: Procedurevergadering
Datum: donderdag 16 februari 2023
Tijd: 10.15 - 11.15 uur
Openbaar/besloten: openbaar

Onderwerp: Procedurevergadering 

Regeling van werkzaamheden

1. Agendapunt: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16-02-2023 
(op 9 februari nog geen aanmeldingen ontvangen, definitieve volgt 
woensdag 15 februari 2023).

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M. Verhoev - 16 
februari 2023
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16-02-2023 - 
2023Z01804

Voorstel: Ter informatie.

Mededelingen

Geen agendapunten

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten

Brievenlijst

2. Agendapunt: Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)



    

Brieven van staatssecretaris van Cultuur en Media

3. Agendapunt: Werkprogramma 2023-2024 van de Inspectie Overheidsinformatie en 
Erfgoed

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. 
Uslu - 27 januari 2023
Werkprogramma 2023-2024 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 
- 2023Z01302

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

4. Agendapunt: Reactie op Woo-verzoek Ongehoord Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. 
Uslu - 31 januari 2023
Reactie op Woo-verzoek Ongehoord Nederland - 29692-23

Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

5. Agendapunt: Uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van 
afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. 
Dijkgraaf - 25 januari 2023
Uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en 
seksegerelateerde indicatoren - 36200-VIII-197

Voorstel: Ter bespreking (v.k.a. of een schriftelijk overleg?).
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 2 februari 2023. De commissie 

voor Digitale zaken heeft de leden Dekker-Abdulaziz (D66) en Leijten (SP) tot 
rapporteurs op dit onderwerp benoemd. Zie ook onderstaande notitie.

Volgcommissie(s): DiZa

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Boeve  - 9 februari 2023
Stafnotitie - Reflecties van de rapporteurs Monitoren opruimen vervuilde data 
cie. OCW - 2023Z02176

Voorstel: Ter informatie (de rapporteurs geven in overweging een schriftelijk overleg te 
voeren).
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6. Agendapunt: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet 
onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment 
educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het 
gebied van de lerarenopleiding

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 
13 juni 2022
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 
houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele 
andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding - 36132

Voorstel: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister voor Primair en 
Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 9 februari 2023
36132 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 
2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het 
experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op 
het gebied van de lerarenopleiding - 2023Z02275

Voorstel: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

7. Agendapunt: Conceptregeling houdende verlenging en wijziging van de 
Subsidieregeling lerarenbeurs

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
9 februari 2023
Conceptregeling houdende verlenging en wijziging van de Subsidieregeling 
lerarenbeurs - 2023Z02285

Voorstel: Ter bespreking (v.k.a. of een schriftelijk overleg op zeer korte termijn voor het 
voorjaarsreces).

Noot: Het voornemen is de regeling in werking te laten treden met ingang van 1 
april 2023. 

Brieven van minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs

8. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op 
de brief van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
1 februari 2023
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief 
van RSG Wolfsbos over de stijgende energielasten - 2023Z01611

Voorstel: Desgewenst  t.z.t. betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2022D48454.
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9. Agendapunt: Rapport 'Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting'

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
2 februari 2023
Rapport 'Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting' - 2023Z01753

Voorstel: Aanhouden in afwachting van de aangekondigde beleidsreactie.
Noot: Dit voorjaar informeert  de minister de Kamer over het plan van aanpak en de 

uitwerking van de motie van de leden van Meenen en Paul (Kamerstuk 36 200 
VIII, nr. 89). Hij neemt hierin ook de beleidsreactie op dit onderzoeksrapport 
mee.

Emancipatie

Geen agendapunten

Europa

Geen agendapunten

Brieven van adviesraden en andere bewindspersonen

10. Agendapunt: Appreciatie van de gewijzigde motie van de leden El Yassini en Van 
der Molen over het tweede project van de Ambachtsacademie 
evalueren (t.v.v. Kamerstuk 36200-VIII-79)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van 
Gennip - 24 januari 2023
Appreciatie van de gewijzigde motie van de leden El Yassini en Van der Molen 
over het tweede project van de Ambachtsacademie evalueren (t.v.v. 
Kamerstuk 36200-VIII-79) - 30012-150

Voorstel: Betrokken bij  de stemmingen op 24 januari 2023 over de gewijzigde motie 
van de leden El Yassini en Van der Molen over het tweede project van de 
Ambachtsacademie (Kamerstuk 36 200 -VIII, nr. 186).

Volgcommissie(s): OCW

Planning van werkzaamheden

11. Agendapunt: Staat van het Onderwijs 2022
Noot: Voorstel:

• Gesprek met de inspecteur-generaal is gepland op 1 juni a.s. van 11.30 
tot 13.00 uur (publicatie van de Staat van het Onderwijs is op 10 mei 
2023)

• Inbreng feitelijke vragen: maandag 22 mei 2023 om 12.00 uur:
• Hoe wenst de commissie de Staat van het Onderwijs 2022 te behandelen: 

in een CD of notaoverleg of gezamenlijk in een WGO met de Slotwet en 
het jaarverslag 2022 (zoals verleden jaar?).
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12. Agendapunt: Uitnodiging Dag voor de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, D.G.M. Ceder (ChristenUnie) - 26 januari 2023
Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023 - 
2023Z01175

Voorstel: Wenst de commissie conform de uitnodiging twee uitvoeringsorganisaties uit 
te nodigen voor de Dag van de Publieke Dienstverlening (22 juni a.s.) en zo 
ja, welke? Wenst de commissie conform de uitnodiging gespreksonderwerpen 
aan te dragen? Zo ja, welke?

13. Agendapunt: Commissieactiviteiten
• di 14-02-2023 13.45 - 14.00    Petitie Aanbieding rapport 'De Staat van 

Overijssel, als spiegel voor de Staat van Nederland'
• wo 15-02-2023 10.00 - 12.45   Rondetafelgesprek Studentenwelzijn
• do 16-02-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• do 16-02-2023 13.00 - 16.00   Commissiedebat Macrodoelmatigheid mbo
• do 23-02-2023 10.00 - 10.00   Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 

7 maart 2023 (onderwijs)
• di 07-03-2023 10.00 - 10.00     Inbreng feitelijke vragen Rapport 

Doorlichting Nationaal Archief 2022
• do 09-03-2023 10.15 - 11.15    Procedurevergadering
• wo 22-03-2023 18.00 - 21.30   Commissiedebat Internationalisering hoger 

onderwijs
• do 23-03-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• wo 05-04-2023 10.00 - 16.00   Commissiedebat Passend onderwijs
• do 06-04-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• di 18-04-2023 18.00 - 21.30    Commissiedebat Wetenschapsbeleid
• wo 19-04-2023 10.00 - 13.00   Commissiedebat Zorg en onderwijs
• do 20-04-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• di 09-05-2023 14.00 - 14.00   Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 

15 en 16 mei 2023
• wo 17-05-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• wo 24-05-2023 14.00 - 18.00   Commissiedebat Integrale aanpak 

seksueel grensoverschrijdend gedrag
• do 01-06-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• do 01-06-2023 11.30 - 12.30    Gesprek Inspecteur-generaal over de 

Staat van het Onderwijs 2022
• do 15-06-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• do 29-06-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• do 06-07-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering (onder voorbehoud)
• do 14-09-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• do 28-09-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• do 12-10-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• do 02-11-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering
• do 16-11-2023 10.15 - 11.15   Procedurevergadering

14. Agendapunt: Commissieactiviteiten (vervolg)
• do 30-11-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 14-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 21-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)
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https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c419de19-f4b2-4515-a3a8-c972def86be8
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=7bfa43ac-4f22-44b8-b119-652e0594ea6f
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=e0c07d0c-67ed-4017-b2c6-4e30d2385bd9
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=592f4e07-4b10-4f7d-a8c6-f6a4a992a5a1
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c56db916-d1c2-4034-ad03-aa5e6f28065b
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c56db916-d1c2-4034-ad03-aa5e6f28065b
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c56db916-d1c2-4034-ad03-aa5e6f28065b
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c56db916-d1c2-4034-ad03-aa5e6f28065b
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c56db916-d1c2-4034-ad03-aa5e6f28065b
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b3c22ab4-b833-4f78-b886-7f74ee62530e
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b3c22ab4-b833-4f78-b886-7f74ee62530e
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b3c22ab4-b833-4f78-b886-7f74ee62530e
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b3c22ab4-b833-4f78-b886-7f74ee62530e
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b3c22ab4-b833-4f78-b886-7f74ee62530e
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=1f629b91-547e-40f5-8e41-aaeff025dcae
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=c5f84dc2-141e-4fef-913f-470f5b089b18
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=ed50e1a7-c482-4eaf-9c76-fe97e512debd
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=eeb2e91d-eb29-4c10-af33-33d507d0ffdf
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=3f8677d1-a67d-4ff2-bef9-f0a364fe8ea5
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=fe312215-d80a-4753-a4f5-b70229f9e53b
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=37eeb31d-1759-49d6-becd-5a8b7f643613
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=451c53d0-8995-403e-a5a8-6b28eebbcad0
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=9d9c8e1f-9cdb-4b4c-a1a8-364fc3ea1341
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=9d9c8e1f-9cdb-4b4c-a1a8-364fc3ea1341
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=9d9c8e1f-9cdb-4b4c-a1a8-364fc3ea1341
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=9d9c8e1f-9cdb-4b4c-a1a8-364fc3ea1341
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=9d9c8e1f-9cdb-4b4c-a1a8-364fc3ea1341
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=470ec485-d826-438a-95bd-24a17e97d16e
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=94c6ecfa-e97f-4dd7-a516-11e105ab3ea6
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=10545ade-aa0d-4506-9e36-1942ecfff770
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=cda02f52-ddac-4393-a56f-19f08ba1516d
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=f89529e9-ac2e-4caf-924b-6a89c4b34594
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=3cc084c2-1c30-4fa8-8aa6-367ea46473eb
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=7f8e4073-5403-4c40-961f-1deb67f3301f
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=0e281f78-37bc-411d-935a-06d99a2de558
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=fc10d1e2-8c12-45de-99f3-b84e19730f80
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=cba17688-4fe7-4dba-9920-f00891d45f6a
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=94000bb4-20db-45aa-a01c-b23901352331
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=1a1cac1e-b0c5-4378-8ac2-f4b41f7dc40c
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=753582d4-ad1c-49b0-8eae-833ac7811a83
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=db2c6699-c2b1-45df-b311-9abbd1c4fcb1
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=b57e612f-14c0-4264-a168-edc87112e875


    

15. Agendapunt: Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
Noot: Langetermijnschema:

14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)
36 229 (Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband 
met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking 
van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel 
hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-
studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering 
basisbeurs hoger onderwijs)

7, 8 en 9 maart 2023 (week 10)
36 176 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een 
investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel 
product)

Te agenderen debatten:
13. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet 
onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie 
wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
14. Debat over persveiligheid en persvrijheid (Sjoerdsma) (minister JV, 
staatssecretaris OCW) (voortouw commissie JV)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op 
het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair 
onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en 
het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het 
bewegingsonderwijs) (voortzetting)

16. Agendapunt: Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

36283 Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met 
de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en 
aanpassing van de hardheidsclausule.
Inbrengdatum verslag: 9 februari 2023.

36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de 
inrichting van academische ziekenhuizen.
Inbrengdatum verslag: 3 februari 2023.

36229 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband 
met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking 
van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel 
hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-
studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering 
basisbeurs hoger onderwijs).
Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 8 december 2022.
Nota naar aanleiding van het verslag: 22 december 2022.
Plenaire behandeling gepland in week 7. 

36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een 
investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel 
product.
Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 24 november 
2022.
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https://parlisweb/parlis/zaak.aspx?id=57cd85c0-48a7-4992-bc97-6dca7acaef3b
https://parlisweb/parlis/zaak.aspx?id=8735a1f3-7cb4-4fd4-9760-a09cda096936
https://parlisweb/Parlis/zaak.aspx?Id=23fb8fe0-f3e4-493a-92b5-cc9e820bee5a
https://parlisweb/Parlis/zaak.aspx?Id=b1eb7f8f-d70c-499b-8504-88a285e3ef75


    

36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die 
wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 13 september 2022.

36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 
2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en 
enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding.
Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 9 september 2022.

35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 
2021 (Archiefwet 2021).
Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
 
35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als 
selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs.
Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 
2022.

17. Agendapunt: Dossiers
Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs
Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
Commissiedebat 004 Governance in het onderwijs
Commissiedebat 005 Dossier Leerlingenvervoer
Commissiedebat 006 Dossier DUO
Commissiedebat 007 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
Commissiedebat 008 Dossier Toezicht en Handhaving
Commissiedebat 009 Dossier Het jonge kind
Commissiedebat 010 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid
Commissiedebat 010a Dossier Rijke schooldag
Commissiedebat 011 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
Commissiedebat 012 Dossier schoolleidersregister po
Commissiedebat 013 Dossier Krimp in het onderwijs
Commissiedebat 014 Dossier Overgangen po en vo
Commissiedebat 015 Dossier Thuisonderwijs
Commissiedebat 016 Dossier Curriculum funderend onderwijs
Commissiedebat 020 Dossier VOO
Commissiedebat 021 Dossier Maatwerkdiploma
Commissiedebat 022 Dossier Nederlands als tweede taalOCW
Commissiedebat 023 Dossier Kansenongelijkheid in het VSOOCW
Commissiedebat 024 Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs
Commissiedebat 025 Dossier Examens VO
Commissiedebat 030 Dossier mbo
Commissiedebat 031 Dossier Governance in het mbo
Commissiedebat 032 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
Commissiedebat 033 Laaggeletterdheid
Commissiedebat 034 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo
Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
Commissiedebat 041 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
Commissiedebat 042 Dossier studeren met een beperking
Commissiedebat 043 Dossier Studentenwelzijn
Commissiedebat 044 Dossier Promovendi

7

https://parlisweb/Parlis/zaak.aspx?Id=ca39bd79-b0d2-495b-b974-cf5e70a4015e
https://parlisweb/Parlis/zaak.aspx?Id=487ab05b-7221-4586-9357-90e7963f0293
https://parlisweb/Parlis/zaak.aspx?Id=a4864a49-3ea4-4d5e-9740-3a33e7c3ab44
https://parlisweb/Parlis/zaak.aspx?Id=0bba5919-8233-47e1-84f0-d6787e0b286a
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=05ffaa01-c50e-400b-b5b5-ad5b3fe972df
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=8a4eaa76-5fe5-4fa7-9e21-89138c305c41
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=ee49f0ea-815a-4e26-9f90-66ae7b0ebbbc
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=7b226e76-460f-47f1-9ca5-af66fd5e91b8
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=32ad2990-3489-4653-b0de-06f16e1c4771
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=2fa64735-7540-4081-9873-fac1d13d7cc3
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=8062a364-8458-4d4a-ac12-08223428a92e
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=fa81c19e-a3a4-4e24-b2d0-7e090e42b276
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=94e7e28f-8e3e-4d8d-9246-b5ae9b06258d
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=359fc21b-b835-4922-892b-bcaea7043e53
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=0d1d6000-5f93-4cde-8daa-81910a544007
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=6c86be5e-cee9-4fcd-a737-138c6c525d8b
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=7d71fe0b-6209-440a-a8b0-c417210e81d5
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=5107cc58-ba31-4e1f-ae09-e10bdac00bd0
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=10bae3d9-4bfc-4a13-a21e-71c44147e88f
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=c8c554aa-e3c8-4ba5-b0d4-0e73fd079a71
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=27fe8eaf-bca7-447a-80de-b69faf0e5042
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=ead1958e-550b-49e0-99ec-d7ac4491b9c5
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=eb315443-9f51-471e-85f7-31c1cba914c1
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=15052a13-156c-4ddd-a8fe-b37659dee356
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=47bb3b16-843a-4777-9c2e-180515afa48c
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=0047c563-59fb-4983-a167-1b06971f8903
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=7420e6a7-b0c3-470e-b05e-e8a47555057b
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=5dec7c15-e7a5-4e2e-b89c-fdd9dc24b5d2
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=8ba326f8-acc3-4fd7-812b-9db8a49bcab2
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=0c61c6a5-db19-462a-906e-c6915fee85d2
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=9252971a-06b7-4b01-81f8-da59ca9f1873
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=b679f330-b6ae-418c-bba6-0a2ff3fb0ed7
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=0e4d250d-91fd-4af1-a077-9acd68d4cf93
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=dd3a1b6c-f5e8-461a-ae9c-565f9024ed75
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=a7ac8984-865f-4906-99df-bfa245465800
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=39c1a3be-79d2-4cfe-91b8-31910351fe20
https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=c51e72a3-ce57-46d7-bbc4-35d5355b79c4


    

18. Agendapunt: Dossiers
Noot: Commissiedebat 060 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling 

instandhouding monumenten (de Sim)
Commissiedebat 061 Dossier Erfgoed
Commissiedebat 070 Dossier Media
Commissiedebat 080 Dossier Emancipatiebeleid
Commissiedebat 090 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar 
vervoer

19. Agendapunt: Verzoek inzake V-100-bijeenkomst 2023

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J.C. 
Sneller (D66) - 27 januari 2023
Aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies - verzoek inzake V-100 
2023 - 2023Z01280

Voorstel: Ter bespreking.
Noot: Is aangehouden in de procedurevergadering van 2 februari 2023. Als mogelijk 

aan te leveren thema's zijn toen genoemd: het lerarentekort en 
laaggeletterdheid.
- Welke twee thema's wenst u aan te dragen namens de commissie 

OCW voor de V100? (suggesties zijn: lerarentekort, laaggeletterdheid, extra 
cultuurmiddelen voor makers en Fonds onderzoek en wetenschap)

- Welke twee leden zijn bereid tijdens de V-100 op 22 mei 2023 tussen 14.00 
en 14.45 uur in gesprek te gaan met de deelnemers over deze thema's?

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Verhoev - 9 februari 2023
Stafnotitie V100 onderwerpen jaarverslag 2022 - 2023Z02184

Voorstel: Betrekken bij de bespreking van de brief van de voorzitter van de commissie 
voor de Rijksuitgaven over het verzoek inzake V-100 2023.

20. Agendapunt: Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 2 februari 2023
Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023 - 2023Z01761

Voorstel: Ter bespreking.
Noot:

- Wenst de commissie specifieke onderwerpen aan te dragen voor 
gesprekken met de ambassadeurs op de jaarlijkse 
ambassadeursconferentie op 29 maart 2023?

- Welke leden willen deelnemen aan de ambassadeursconferentie? 

21. Agendapunt: Stafnotitie opzet RTG mobieltjes in de klas

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Verhoev - 9 februari 2023
Stafnotitie opzet RTG mobieltjes in de klas - 2023Z02266

Voorstel: Akkoord gaan met de voorgestelde opzet.
Noot: - Heeft de commissie nog voorkeuren en/of andere suggesties voor sprekers? 

(En welke voorgestelde sprekers vallen dan af?)

- Op welke termijn wil de commissie dit gesprek laten plaatsvinden?

8

https://parlisweb/Parlis/activiteit.aspx?id=3661a62e-c93b-4ef3-b656-928867edf02c
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Zaak: Overig - griffier, M. Verhoev - 9 februari 2023
Format voorstel rondetafelgesprek mobieltjes in de klas - 2023Z02267

Voorstel: Betrekken bij de stafnotitie opzet RTG mobieltjes in de klas.

Rondvraag Overig

Geen agendapunten

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

22. Agendapunt: Stafnotitie onderzoeksvoorstel randvoorwaarden groeipotentie 
culturele en creatieve sector

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Verhoev - 9 februari 2023
Stafnotitie onderzoeksvoorstel randvoorwaarden groeipotentie culturele en 
creatieve sector - 2023Z02180

Voorstel: Akkoord gaan met het verder uitwerken van het voorstel door de 
voorbereidingsgroep in een offerteaanvraag voor een onderzoeksbureau.

Noot: In deze notitie leest u een voorstel voor het vervolg van het 
Kennisagendathema ‘Groeipotentie van de culturele en creatieve sector’. De 
voorbereidingsgroep (Wuite/D66 en Van Strien/VVD) stelt een onderzoek voor 
naar de randvoorwaarden om de groeipotentie van de culturele en creatieve 
sector verder te bevorderen. Dit onderzoek kan worden benut bij de 
beoordeling van de uitgangspunten van de nieuwe BIS (2025-2028) en de 
uitgangspunten van een nieuw bestel (te presenteren in 2024).

Voorstel: Akkoord gaan met het inzetten van het commissie-onderzoeksbudget van 
(naar schatting) €25.000 (ex btw) voor de uitvoering van dit onderzoek.

Noot: Dit budget komt ten laste van het jaarlijkse DAO-onderzoeksbudget van 
€110.000 per commissie.

Overig (openbaar)

Geen agendapunten

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier: M. Verhoev

Activiteitnummer: 2022A05397
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