
Den Haag, 10 maart 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissies: BiZa i.v.m. agendapunt 13
EU i.v.m. agendapunt 28, 29
SZW i.v.m. agendapunt 19
VWS i.v.m. agendapunt 19

Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 maart 
2023

Regeling van werkzaamheden

1. Agendapunt: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9-3-2023 (op 
2 maart nog geen aanmeldingen ontvangen, definitieve versie volgt 
woensdag 8 maart 2023)

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M. Verhoev - 9 
maart 2023
Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9-3-2023 - 
2023Z03106

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, H.E. 
de Hoop (PvdA) - 9 maart 2023
Verzoek van het lid DE HOOP (PvdA) om een kabinetsreactie op de conclusies 
van het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek ‘Het proces van 
stagematching in het mbo’, te ontvangen voor eind april 2023. - 2023Z04042

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd.

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, L.M. 
Werner (CDA) - 9 maart 2023
Verzoek van het lid WERNER (CDA) om een commissiedebat Lokale media in te 
plannen vlak voor of na het meireces, vanwege de verwachte Kamerbrief ‘Visie 
lokale omroep’ eind van het eerste kwartaal/begin tweede kwartaal 2023. - 
2023Z04041

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Bij dit debat worden ook betrokken de regionale 
media en de streekomroepen.

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, Z. El 
Yassini (VVD) - 9 maart 2023
Verzoek van het lid EL YASSINI (VVD) om de minister voor Primair en 
Voortgezet Onderwijs te vragen naar een reactie op het rapport ‘Voltijds 
hoogbegaafdheidsonderwijs in de buurt verhoogt slagingskans op het vwo’, te 
ontvangen voor eind maart 2023. (Op 30 maart 2023 is het RTG Passend 
onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en op 5 april 2023 een commissiedebat 
Passend onderwijs) - 2023Z04040

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd.



    

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, Z. El 
Yassini (VVD) - 9 maart 2023
Verzoek van het lid EL YASSINI (VVD) om begin april 2023 met de UNL 
(Universiteiten van Nederland) een werkbezoek te organiseren naar de TU Delft 
voor een gesprek met studiebegeleiders, opleidingsdirecteuren, studenten en 
data-analisten over het bindend studieadvies. - 2023Z04039

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M. Verhoev - 9 
maart 2023
Gesprek met delegatie van het Roemeense parlement. - 2023Z04043

Besluit: Inventariseren wie deel kan nemen op 3 april 2023, waarbij de gangbare regels 
in acht worden genomen betreffende het quorum.

Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, E.M. 
Westerveld (GroenLinks) - 16 februari 2023
Verzoek van het lid Westerveld om een kabinetsreactie op de conclusies van 
het onderzoek van het Rathenau Instituut ‘Drijfveren van onderzoekers en 
docenten in het hoger onderwijs en onderzoek’ - 2023Z02611

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd.

Brievenlijst

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

Brieven van staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over uitvoering van de motie van het lid 
Mohandis c.s. over verkennen of het sanctiebeleid kan worden 
aangescherpt en verduidelijkt (Kamerstuk 32827-255)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu 
- 16 februari 2023
Reactie op verzoek commissie over uitvoering van de motie van het lid 
Mohandis c.s. over verkennen of het sanctiebeleid kan worden aangescherpt en 
verduidelijkt (Kamerstuk 32827-255) - 32827-276

Besluit: Aanhouden in afwachting van het advies van het adviescollege publieke 
omroep.

4. Agendapunt: Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek 
commissie inzake de aanwijzingsprocedure van een lokale publieke 
media-instelling (Kamerstuk 32827-273)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu 
- 21 februari 2023
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake 
de aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling - 32827-277

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu 
- 22 november 2022
Reactie op verzoek commissie over de aanwijzingsprocedure van een lokale 
publieke media-instelling - 32827-273

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
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5. Agendapunt: Reactie op het rapport 'Een bredere kijk op financiering' van 
Cultuur+Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu 
- 23 februari 2023
Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Een bredere kijk op 
financiering' van Cultuur+Ondernemen - 32820-490

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op 28 maart 2023 om 10.00 uur.

6. Agendapunt: Stand van zaken over de aangenomen motie van de leden Werner en 
Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan 
kijkcijfers en marktaandelen (Kamerstuk 36200-VIII-167)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu 
- 23 februari 2023
Stand van zaken over de aangenomen motie van de leden Werner en 
Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers 
en marktaandelen (Kamerstuk 36200-VIII-167) - 36200-VIII-206

Besluit: Toevoegen aan dossier Media.

7. Agendapunt: Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling 
beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu 
- 24 februari 2023
Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels 
instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten - 32820-491

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Verhoev - 2 maart 2023
Stafnotitie Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling 
beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten 
(woonhuisregeling) - 2023Z03665

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van bovengenoemde voorhang inzake 
woonhuis-rijksmomumenten.

Rondvraag Cultuur en Media

8. Agendapunt: Stand van zaken inplannen debat persveiligheid en persvrijheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J.T. van Strien 
(VVD) - 10 maart 2023
Stand van zaken inplannen debat persveiligheid en persvrijheid - 2023Z04197

Besluit: Dit debat is vervallen en kan opnieuw worden aangevraagd via de Regeling van 
werkzaamheden (plenair).
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Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

9. Agendapunt: Start consultatie- en interactieve fase Toekomstverkenning mbo, ho en 
wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 13 februari 2023
Start consultatie- en interactieve fase Toekomstverkenning mbo, ho en 
wetenschap - 31524-548

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De organisatie, in handen van een consortium van vijf onderzoeksbureaus,  zal 

op basis van alle ideeën en inzichten een rapport opstellen dat verschillende 
perspectieven voor een toekomstbestendig stelsel beschrijft. Dit onafhankelijke 
rapport, dat de Kamer voor de zomer zal ontvangen, bevat nadrukkelijk geen 
voorkeursopties. In het najaar van 2023 volgt de kabinetsreactie op dit rapport.

10. Agendapunt: Werkprogramma Rathenau Instituut 2023-2024

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 13 februari 2023
Werkprogramma Rathenau Instituut 2023-2024 - 36200-VIII-201

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11. Agendapunt: Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat 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 (Kamerstuk 35765)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 13 februari 2023
Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat 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 (Kamerstuk 35765) - 35765-19

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de 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 (Kamerstuk 35 765)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van 
Engelshoven - 12 maart 2021
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 - 35765

Besluit: Ter informatie.

12. Agendapunt: Werkagenda en stagepact mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 14 februari 2023
Werkagenda en stagepact mbo - 31524-549

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg 
vaststellen op 29 maart 2023 om 10.00 uur.
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13. Agendapunt: Plan voor het Delta Climate Center (DCC)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 16 februari 2023
Plan voor het Delta Climate Center (DCC) - 33358-41

Besluit: De commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te 
nemen, met als volgcommissie OCW.

Noot: Het plan voor het Delta Climate Center (DCC) maakt onderdeel uit van het 
pakket Wind in de Zeilen, waarover door de minister van BZK halfjaarlijks aan 
de commissie voor Binnenlandse Zaken wordt gerapporteerd. 

Volgcommissie: BiZa

14. Agendapunt: Uitslag eerste financieringsronde Nationale Roadmap Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 20 februari 2023
Uitslag eerste financieringsronde Nationale Roadmap Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur - 27406-229

Besluit: Agenderen voor het commissiedebat Wetenschapsbeleid d.d. 18 april 2023.

15. Agendapunt: Consequenties besluit leermiddelendistribiteur TLN te stoppen met 
dienstverlening voor mbo en hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 21 februari 2023
Consequenties besluit leermiddelendistribiteur TLN te stoppen met 
dienstverlening voor mbo en hoger onderwijs - 36200-VIII-205

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde brief in het voorjaar, waarbij de 
minister wordt gevraagd deze brief vroeg in het voorjaar aan de Kamer te doen 
toekomen.

16. Agendapunt: Nota naar aanleiding van het verslag inzake 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

Zaak: Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 22 februari 2023
Nota naar aanleiding van het verslag - 36283-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 
21 december 2022
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 - 36283

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, als hamerstuk.
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17. Agendapunt: Reactie op adviesrapport 'Taal en Rekenen in het vizier' en het rapport 
'Peil. Leesvaardigheid'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 23 februari 2023
Reactie op adviesrapport 'Taal en Rekenen in het vizier' en het rapport 'Peil. 
Leesvaardigheid' - 31332-107

Besluit: Agenderen voor een commissiedebat Curriculum funderend onderwijs en 
masterplan basisvaardigheden.

Noot: Bij het commissiedebat curriculum funderend onderwijs en masterplan 
basisvaardigheden ook de voor de zomer 2023 te ontvangen brief 
basisvaardigheden mbo agenderen en beide ministers uitnodigen.

Besluit: Voorafgaand aan dit commissiedebat Curriculum funderend onderwijs en 
masterplan basisvaardigheden een RTG houden over bewezen effectieve 
methoden (vanuit het kennisthema masterplan basisvaardigheden).

Noot: Zie ook de brief van minister Wiersma van 23 februari jl. inzake de 
tussenbalans kerndoelen basisvaardigheden.
Reactie op brief commissie met kenmerk 2022D46640.

18. Agendapunt: Adviesrapport KNAW ‘Waarde van wetenschap. Observeren, weten en 
meten’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 27 februari 2023
Adviesrapport KNAW ‘Waarde van wetenschap. Observeren, weten en meten’ - 
29338-264

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Een inhoudelijke reactie op het adviesrapport volgt voor de zomer.

19. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de 
gezamenlijke vakorganisaties over long COVID bij onderwijspersoneel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 1 maart 2023
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de 
gezamenlijke vakorganisaties over long COVID bij onderwijspersoneel - 25295-
2022

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen, met als 
volgcommissies OCW en VWS.

Noot: Is een reactie op brief derden met als kenmerk 2023Z01343.
Volgcommissies: VWS, SZW

20. Agendapunt: Versterken medezeggenschap in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 2 maart 2023
Versterken medezeggenschap in het mbo - 31524-550

Besluit: Agenderen voor een commissiedebat De positie en zeggenschap van studenten 
in het mbo, in te plannen na de zomer.

Besluit: Na de zomer een commissiedebat mbo en basisvaardigheden in het mbo 
inplannen.
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Brieven van minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs

21. Agendapunt: Uitwerking van de motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging 
van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en 
uitgeven aan beter passend onderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-103) en 
Derde monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
13 februari 2023
Uitwerking van de motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van 
samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter 
passend onderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-103) en Derde monitor versnelde 
afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs - 36200-VIII-203

Besluit: Agenderen voor het commissiedebat Passend onderwijs d.d. 5 april 2023.
Besluit: De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs verzoeken om, voorafgaand 

aan het commissiedebat Passend Onderwijs op 5 april 2023, inzicht te geven in 
de manieren waarop reserves van samenwerkingsverbanden worden 
verminderd en hoe de monitoring daarvan plaatsvindt.

22. Agendapunt: Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Plas en 
Pouw-Verweij over ook andere opties voor de voortzetting van de 
Ambachtsacademie onderzoeken (Kamerstuk 36200-VIII-123)

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
15 februari 2023
Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Plas en Pouw-
Verweij over ook andere opties voor de voortzetting van de Ambachtsacademie 
onderzoeken (Kamerstuk 36200-VIII-123) - 36200-VIII-204

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs informeert de Kamer uiterlijk 

eind maart 2023 over de uitkomsten van de staatssteuntoets en over het 
onderzoeken van andere opties voor de voortzetting van de Ambachtsacademie.

23. Agendapunt: Afschrift brief aan de Alan Turingschool over praktijkkaart 
leesstrategieën

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
21 februari 2023
Afschrift brief aan de Alan Turingschool over praktijkkaart leesstrategieën - 
2023Z03094

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

24. Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over een petitie van het LAKS inzake de 
examens in het voortgezet onderwijs in 2023

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
21 februari 2023
Reactie op verzoek commissie over een petitie van het LAKS inzake de 
examens in het voortgezet onderwijs in 2023 - 31289-532

Besluit: Betrekken bij de op 9 maart 2023 ontvangen antwoorden inzake het schriftelijk 
overleg over de examens en daarna eventueel een inbrengdatum voor het 
stellen van feitelijke vragen door de griffie laten plannen indien daar behoefte 
aan is.

Noot: Het lid De Hoop geeft spoedig na ontvangst van de ontvangen antwoorden aan 
of behoefte is aan een feitelijke vragenronde. 
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25. Agendapunt: Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
23 februari 2023
Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden - 31293-658

Besluit: Agenderen voor een commissiedebat Curriculum funderend onderwijs en 
masterplan basisvaardigheden.

Besluit: Voorafgaand aan dit commissiedebat Curriculum funderend onderwijs en 
masterplan basisvaardigheden een RTG houden over bewezen effectieve 
methoden (vanuit het kennisthema masterplan basisvaardigheden).

Noot: Zie ook de brief van minister Dijkgraaf van 23 februari jl. met zijn reactie op 
adviesrapport 'Taal en Rekenen in het vizier' en het rapport 'Peil. 
Leesvaardigheid.

26. Agendapunt: 016 Dossier Curriculum funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
25 april 2022
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Curriculum funderend onderwijs 
van 6 april 2022, over curriculum funderend onderwijs - 31293-618

Besluit: Agenderen voor een commissiedebat Curriculum funderend onderwijs en 
masterplan basisvaardigheden.

Zaak: Brief regering - minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma - 
6 juli 2022
Tussenadvies 4 ‘Structuur en Regelmaat’ - 31293-635

Besluit: Agenderen voor een commissiedebat Curriculum funderend onderwijs en 
masterplan basisvaardigheden.

Emancipatie

27. Agendapunt: Allianties emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 13 februari 2023
Allianties emancipatiebeleid - 30420-380

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen commissiedebat Emancipatiebeleid.

Europa

28. Agendapunt: Verslag van de OJCS-Raad van 28 en 29 november 2022 (Onderwijs 
Cultuur/AV)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 17 februari 2023
Verslag van de OJCS-Raad van 28 en 29 november 2022 (Onderwijs 
Cultuur/AV) - 21501-34-392

Besluit: Betrokken bij de inbreng van het schriftelijk overleg over de OJCS-raad d.d. 7 
maart 2023.

Volgcommissie: EU
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29. Agendapunt: Geannoteerde agenda OJCS-Raad 7 van maart 2023 (onderwijsdeel)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 
- 20 februari 2023
Geannoteerde agenda OJCS-Raad 7 van maart 2023 (onderwijsdeel) - 21501-
34-393

Besluit: Betrokken bij de inbreng van het schriftelijk overleg over de OJCS-raad d.d. 7 
maart 2023.

Volgcommissie: EU

Planning van werkzaamheden

30. Agendapunt: Commissieactiviteiten
• do 09-03-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 09-03-2023 14.00 - 16.15 Rondetafelgesprek Studentenwelzijn
• di 14-03-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering 

onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en 
seksegerelateerde indicatoren

• wo 22-03-2023 18.00 - 21.30 Commissiedebat Internationalisering hoger 
onderwijs

• do 23-03-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 30-03-2023 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Passend onderwijs voor 

hoogbegaafde leerlingen
• di 04-04-2023 13.45 - 14.00 Petitie Rekentube aanbieding petitie m.b.t. 

staatsexamenresultaten
• wo 05-04-2023 10.00 - 16.00 Commissiedebat Passend onderwijs
• do 06-04-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 12-04-2023 10.00 - 11.00 Technische briefing Ambtelijke technische 

briefing over maatschappelijke diensttijd
• di 18-04-2023 18.00 - 21.30 Commissiedebat Wetenschapsbeleid
• wo 19-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Zorg en onderwijs (wordt 

verplaatst naar mei)
• 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
• ma 22-05-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het 

Onderwijs 2023 met beleidsreactie
• 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 2023
• 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
• 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=1f629b91-547e-40f5-8e41-aaeff025dcae
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=7bfa43ac-4f22-44b8-b119-652e0594ea6f
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=499fa343-75ad-4138-a77d-efcc383a9383
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=499fa343-75ad-4138-a77d-efcc383a9383
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=499fa343-75ad-4138-a77d-efcc383a9383
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=499fa343-75ad-4138-a77d-efcc383a9383
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=499fa343-75ad-4138-a77d-efcc383a9383
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=9bfa2c04-af1b-4cf0-8e65-b773ba1f2ddb
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=5681a755-b168-4999-82c5-0375d70b0ec5
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=ee5fe89c-fbdc-4530-b1d4-e45ae00cb920
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=ee5fe89c-fbdc-4530-b1d4-e45ae00cb920
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=ee5fe89c-fbdc-4530-b1d4-e45ae00cb920
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=7d080679-01e2-4e6a-bb62-a6c94f63f57f
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=7d080679-01e2-4e6a-bb62-a6c94f63f57f
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=7d080679-01e2-4e6a-bb62-a6c94f63f57f
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=7d080679-01e2-4e6a-bb62-a6c94f63f57f
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=7d080679-01e2-4e6a-bb62-a6c94f63f57f
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


    

31. Agendapunt: Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein
Langetermijnschema:
21, 22 en 23 maart 2023 
36 176 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een 
investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel 
product)
36 132 (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)

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)

32. 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.
nota n.a.v. het verslag: 22 februari 2023 (zie ook de agenda van de pv van 
heden).

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.

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.

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.
Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 16 februari 
2023.

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.
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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=b1eb7f8f-d70c-499b-8504-88a285e3ef75
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


    

Plenaire behandeling op 24 januari 2023, stemmingen op 14 februari 2023.

33. 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 VO
Commissiedebat 021 Dossier Maatwerkdiploma
Commissiedebat 022 Dossier Nederlands als tweede taal
Commissiedebat 023 Dossier Kansenongelijkheid in het VSO
Commissiedebat 024 Toezicht en handhaving
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
Commissiedebat 060 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling 
instandhouding monumenten (de Sim)
Commissiedebat 061 Dossier Erfgoed<br

Rondvraag Overig

34. Agendapunt: Aankondiging verzoek om commissiedebat over onderwijs aan 
vluchtelingen bij de volgende commissie Regeling van werkzaamheden 
(23 maart 2023)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.E. de Hoop (PvdA) 
- 10 maart 2023
Aankondiging verzoek om commissiedebat over onderwijs aan vluchtelingen bij 
de volgende commissie Regeling van werkzaamheden (23 maart 2023) - 
2023Z04198

Besluit: Ter informatie.
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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
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=3661a62e-c93b-4ef3-b656-928867edf02c
https://parlisweb/parlis/activiteit.aspx?id=5e00dc38-8ad7-4c56-916a-026e00fdd0a8


    

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten

Overig (openbaar)

35. Agendapunt: Stafnotitie opzet rondetafelgesprek over carrière en startpositie jonge 
makers Culturele en Creatieve sector

Zaak: Stafnotitie - griffier, M. Verhoev - 28 februari 2023
Stafnotitie opzet rondetafelgesprek over carrière en startpositie jonge makers 
Culturele en Creatieve sector - 2023Z03557

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde opzet.
Noot: De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Wuite en Teunissen. 

Griffier: M. Verhoev

Activiteitnummer: 2022A05398
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