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Den Haag, 8 juni 2006 
 
 
  
 

 
Aan de leden en plaatsvervangende leden van 
de vaste commissie(s) voor: 
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

        En 
 - LNV i.v.m. agendapunt 22, 27 
 - VWS i.v.m. agendapunt 2, 9 
 - RU i.v.m.  agendapunt 26 
                                                              
 
 
Besluitenlijst van de procedurevergadering van uw commissie(s) gehouden op: 
donderdag 8 juni 2006  
 
 
Mededelingen 
 
 
* bij de Griffie wordt aangedrongen het wetsvoorstel ‘Bezuinigingen rijksomroepbijdragen’ (30 402) nog 
voor het zomerreces plenair in te plannen.   
 
* het verzoek van de Educatieve Omroep om op dinsdag 27 juni a.s. een petitie over de bedreigde positie 
van de educatieve omroep in het publieke bestel te mogen aanbieden wordt gehonoreerd.  
 
 
 
1.  Brievenlijst 

OCW0600481 t/m OCW0600516 

 
 OCW0600489/ 

INT0600042 
Bve Raad te De Bilt: commentaar op wetsvoorstel tot Wijziging van de Les- en 
cursusgeldwet i.v.m. de invoering cursusgeld voor de opleiding Nederlands als 
tweede taal: tevens Integratie  

 OCW0600494   Bve Raad te De Bilt: is vervallen.   
 OCW0600503 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) te 

Bilthoven inzake overheveling opleiding verloskunde naar OCW: is voor 
kennisgeving aangenomen.  

 OCW0600516 Wintermedia BV te Amsterdam inzake verzoek tot geven presentatie voor plan 
nieuwe tv-zender: verzoek wordt niet gehonoreerd.   

   
  De besluitenlijst van de p.v. van 23 mei jl. is ongewijzigd goedgekeurd.  
   
  CULTUUR EN MEDIA 
   
2.  Onderwerp: Beantwoording vraag van het lid Vergeer inzake sportgelden 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der 

Laan d.d. 19 mei 2006  (Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 232) 
 Besluit: Wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering    
 Noot: Tevens VWS 
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3.  Onderwerp: Voorstel van wet tot vaststelling van regels over de organisatie en 
uitvoering van de publieke mediaopdracht (Mediawet 20..) 

 Document: Memorie van Toelichting d.d.  24 mei 2006 (Kamerstuk 30 571) 
 Besluit: • Limiet inbreng feitelijke vragen: vrijdag 30 juni a.s. te 9.00 uur. 

• Oproep in Staatscourant: commentaar vóór 27 juli a.s. 
• Ambtelijke technische briefing: na het zomerreces (na ontvangst 

feitelijke vragen)  
• Limiet inbreng verslag: nader te bepalen.  

   
4.  Onderwerp: Beleidsbrief Bibliotheekvernieuwing: voortgangsrapportage 2005 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der 

Laan d.d. 31 mei 2006   
 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.  
 Noot: Als bijlagen zijn toegevoegd  twee rapporten van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing:  

• Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 deel 2: Effecten van de Provinciale 
Marsrouteplannen 

• Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 integrale rapportage 
   
5.  Onderwerp: Uitvoering motie Van Aartsen c.s. (Kamerstuk 30 300  nr. 17) ter 

financiering van de Amsterdamse vestiging van de Hermitage     
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der 

Laan d.d. 31 mei 2006  (Kamerstuk 30 300 VIII, nr.  ..) 
 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.  
   
  ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 
   
6.  Onderwerp: Governance in het openbaar onderwijs 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 mei  2006 

(Kamerstuk 30 183, nr. 8) 
 Besluit: Wordt aangehouden in afwachting van het 2e deelrapport (begin juni) 
   
7.  Onderwerp: Reactie brief IOS, inzake de subsidieregeling training en opleiding 

overblijfkrachten 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d.  19 mei  

2006  (Briefnr. OCW0600499) 
 Besluit: Is voor  kennisgeving aangenomen.  
   
8.  Onderwerp: Wetsvoorstel aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel  
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d.  19 mei  

2006  (Kamerstuk 30 478, nr . 11 ) 
 Besluit: Is betrokken bij de behandeling van het onderhavig wetsvoorstel 
   
9.  Onderwerp: Toekomst vve en uitvoering motie Hamer inzake opzetten van 

kindercentra gericht op de voorschoolse periode  
(Kamerstuk 29 800 VIII, nr. 38) 

 Document: Brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 31 maart 
resp.  18 mei  2006  (Kamerstuk 30 300 VIII, nrs. 214 en  233) 

 Besluit: Een dossier VVE wordt gevormd, waaraan onderhavige documenten worden 
toegevoegd; voorts wordt de kabinetsreactie op het sturingsadvies afgewacht. 
(voor het zomerreces) 

 Noot: Zie ook brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 28 april jl. ter aanbieding 
van het sturingsadvies (Kamerstuk 29 284, nr. 20) Tevens VWS. 
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10.  Onderwerp: Toezeggingen bewegingsonderwijs en het verslag van een schriftelijk 
overleg 

 Document: Brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 10 
februari resp. 22 mei  2006 (Kamerstuk  30 300 VIII, nrs. 195 en  234) 

 Besluit: Is betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpassing regels 
bekwaamheidseisen onderwijspersoneel 

   
11.  Onderwerp: Afschrift reactie minister op de brief van de Vereniging van Leraren in 

Levende Talen inzake de ontheffingsregeling voor de verplichte tweede 
moderne vreemde taal in het atheneum 

 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d.  22 mei  
2006  (Briefnr. OCW0600512) 

 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.   
   
12.  Onderwerp: Raulinvergoeding 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte  d.d.  

22 mei  2006  (Kamerstuk 30 387, nr. 53) 
 Besluit: Is betrokken bij de behandeling van het wv. Financiering in het hoger 

onderwijs 
   
13.  Onderwerp: Analyse knelpunten leerlingenvervoer 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 22 mei  2006 

(Briefnr. OCW0600513) 
 Besluit: Zie de besluitenlijst van de pv van 23 mei jl.: minister is verzocht vóór het 

zomerreces de knelpuntenanalyse te doen toekomen en anders beargumenteerd 
aan te geven waarom dit niet mogelijk is; de minister wordt hieromtrent 
opnieuw gerappelleerd.   

   
14.  Onderwerp: Toetsingskaders stichting en verplaatsing van vo-scholen 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 23 mei  2006 

(Kamerstuk 28 504, nr. 20) 
 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.   
   
15.  Onderwerp: Afschrift antwoord minister inzake administratieve lastenverzwaring 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24  mei  

2006 (Briefnr. OCW0600514) 
 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.  
   
16.  Onderwerp: Reactie staatssecretaris op een brief over een illegale masteropleiding 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte   

d.d. 24 mei  2006 (Briefnr. OCW0600511) 
 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.   
   
17.  Onderwerp: Aanbieding wijziging van de regeling aanvullende subsidie 

praktijkgerichte leeromgeving 2006 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 mei  2006 

(Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 235)   
 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.   
   
18.  Onderwerp: Voorstel van wet houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot 

medezeggenschap op scholen als bedoeld in de Wet op het primair 
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet 
onderwijs; 2e nota van wijziging 

 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d.  29 mei  
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2006  (Kamerstuk 30 414, nr. 11) 
 Besluit: Is betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel 
   
19.  Onderwerp: Voorhang besluit van 19 mei 2006, houdende wijziging van het Besluit 

bekostiging WPO in verband met een wijziging van de gewichtenregeling 
en wijziging van het Besluit bekostiging WEC in verband met een 
wijziging in de groepsgrootte 

 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d.  29 mei  
2006   

 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.   
   
20.  Onderwerp: Monitor Alfabetisering 2004-2005; Verslag van een schriftelijk overleg 
 Document: Brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte  

d.d. 14 maart resp.  30 mei 2006  (Kamerstuk  28 760, nr. 4) 
 Besluit: Een AO ‘Geletterdheid en taal’ met de minister en staatssecretaris Rutte wordt 

gehouden op donderdag 14 september 2006 van 15.00 tot 18.00 uur.  
   
21.  Onderwerp: Inspectierapport ´Kwaliteit onderwijs in de vier grote steden: in de periode 

2003-2005’ 
 Document: Inspectierapport 2006-07,  d.d. maart 2006 
 Besluit: De minister wordt verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen, bij 

voorkeur voor het zomerreces; voorts wordt het rapport betrokken bij het 
Onderwijsverslag en bij de Onderwijsbegroting 2007.  

   
22.  Onderwerp: Onderwijsverslag 2005 en Inspectierapport ‘Ontstaan en ontwikkeling van 

zeer zwakke scholen in het primair onderwijs’ en beleidsreactie en het 
verslag van een schriftelijk overleg hierover 

 Document: Brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 april 
resp.  31 mei  2006  (Kamerstuk 30 300 VIII, nrs. 221 en ..) 

 Besluit: Worden betrokken bij het wetgevingsoverleg van 14 juni a.s. 
 Noot: Tevens LNV 
   
23.  Onderwerp: Voortgang tweede fase havo/vwo en het verslag van een schriftelijk overleg 

hierover 
 Document: Brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d.10 april 

resp.  31 mei 2006 (Kamerstuk 30 187, nrs. 36 en .. ) 
 Besluit: Limiet inbreng nader schriftelijk overleg: dinsdag 20 juni a.s. te 14.00 uur.    
   
24.  Onderwerp: Resultaten van de Arbo-convenanten in het onderwijs 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 31 mei  2006 
 Besluit: Wordt betrokken bij het dossier leraren (zie ook agendapunt 29) 
   
25.  Onderwerp: Verslag EU OJC-Raad van 19 mei jl. (deel onderwijs) 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 31 mei  2006 
 Besluit: Wordt betrokken bij het Europaoverleg. 
   
26.  Onderwerp: Staat van de beleidsinformatie 2006; brief en rapport van de Algemene 

Rekenkamer 
 Document: Brief  van de Algemene Rekenkamer d.d. 17 mei 2006; pagina’s 18-34 +  

54-55: hoofdstuk 3 + 6: voortijdig schoolverlaten (Kamerstuk 30 558, nrs. 1-2) 
 Besluit: Wordt betrokken bij: 

• Het wetgevingsoverleg van 14 juni a.s. onderdeel jaarverslag 
• Het AO van  22 juni a.s. inzake uitval en doorstroom 

 Noot: Tevens RU 
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27.  Onderwerp: Wetsvoorstel financiering in het hoger onderwijs ; derde nota van 
wijziging 

 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte   
d.d. 1 juni 2006  (Kamerstuk 30 387, nr. 61) 

 Besluit: Is betrokken bij de plenaire behandeling 
 Noot: Tevens LNV 
   
28.  Onderwerp: Samenwerkingsverbanden tussen scholen voor voortgezet onderwijs en 

bve-instellingen 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 1 juni  2006  

(Kamerstuk ) 
 Besluit: Nadere informatie over beroepstermijnen wordt ingewonnen. Een AO wordt 

met potlood ingepland voor het zomerreces.   
   
29.  Onderwerp: Dossiers leraren(opleiding) 
 Document: Dossier leraren 

• Toezegging over project plusleraar; Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap d.d.  9 mei 2006  (Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 228) 

Dossier lerarenopleiding 
• Competentieprofiel leraar (v)mbo; Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap d.d.  18 mei 2006 (Kamerstuk 27 923, nr. 30)  
 

 Besluit: Een AO leraren/lerarenopleidingen wordt gehouden op: donderdag 5 oktober 
2006 van 10.00 tot 13.00 uur.  

   
30.  Rondvraag * Opnieuw wordt geïnformeerd naar de beleidsreactie op het OR-advies inzake 

het Internationaal Baccalaureaat, die volgens eerdere verwachtingen medio 
april beschikbaar zou zijn. Het voornemen wordt uitgesproken hierover een 
algemeen overleg te willen voeren vóór het zomerreces. 
 
* Ten aanzien van de kabinetsreactie op WRR-advies Focus op functies 
(betreffende mediabeleid) wordt voorgesteld dat de commissie OCW het 
voortouw neemt bij de behandeling van deze kabinetsreactie.  
Limiet inbreng feitelijke vragen: maandag 10 juli a.s. te 12.00 uur. 

   
  * Naar aanleiding van de brief van de minister van OCW, d.d. 6 juni 2006 

inzake prognose groei cluster 4 wordt besloten de minister nogmaals te 
verzoeken de onderzoeken naar de groei, de oorzaken en de mogelijke 
oplossingen vóór de zomer aan de Kamer te doen toekomen. Het voornemen 
wordt uitgesproken nog vóór de zomer met de minister een overleg te voeren 
over dit onderwerp.    

   
  * Het AO Onderzoekbekostiging wordt gehouden op: donderdag 21 september 

van 13.00 tot 16.00 uur. Daaraan voorafgaand vindt een Rondetafelgesprek 
plaats (bij nader inzien lukt dat niet meer vóór het zomerreces)   

   
  * de minister OCW en de staatssecretaris van Financiën worden verzocht aan te 

geven of vrijwilligers bij het overblijven op school onder een fiscale 
vrijstellingsregelingregeling vallen.   

   
  *Naar aanleiding van toezending van de nieuwe Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (WHOO) wordt verzocht z.s.m. een extra 
procedurevergadering te houden; deze is inmiddels gepland op:  
dinsdag 13 juni a.s. van 13.30 tot 13.45 uur.   

Griffier: De Kler 
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