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Den Haag, 22 juni 2006 
 
 
  
 

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

        En 
 - BZK i.v.m. agendapunt 6 en 18 
 - EZ i.v.m. agendapunt 5, 6, 7 en 17 
 - Integratie i.v.m. agendapunt 29 
 - Justitie i.v.m. agendapunt 4  
 - LNV i.v.m. agendapunt 20 en 24 
 - VWS i.v.m. agendapunt 2, 4 en 18 
 
 
Besluitenlijst van de procedurevergadering van uw commissie(s) gehouden op 
donderdag 22 juni 2006  
 
 
Mededelingen 
 
 
* Besloten wordt om wegens grootschalige opzet de petitie-aanbieding door een delegatie van de 
Educatieve Omroep op dinsdag 27 juni van 13.30 tot 13.45 uur inzake de bedreigde positie van de 
Educatieve Omroep op het PLEIN te laten plaatsvinden.  
 
 
1.  Brievenlijst OCW0600517 t/m OCW0600554 

 
 OCW0600539 Mw. E. Hendrikse te Maarssen inzake aanbieden van “Zwartboek over pesten 

op school”: wordt geagendeerd voor de volgende brievenlijst  
(nagegaan wordt hoe breed gedragen de petitie-aanbieding is).  

   
  De besluitenlijsten van de p.v. van 8 juni jl. en de extra p.v.’s van 13 en 20 juni jl. zijn 

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: Is voor kennisgeving aangenomen.    
 Noot: Tevens VWS 
   
3.  Onderwerp: Verschil Maken: Herijking cultuurnotasystematiek 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der 

Laan d.d. 2 juni 2006  (Kamerstuk 28 989, nr. 35) 
 Besluit: Wordt aangehouden tot na het zomerreces en ontvangst reactie Raad voor 

Cultuur.  
 Noot: 3 bijlagen zijn toegevoegd; Te verwachten is dat de Raad voor Cultuur in de zomer met een 

reactie komt 
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4.  Onderwerp: Kabinetsreactie op rapport ‘Wijzer Kijken’  van de commissie Jeugd, 
Geweld en Media 

 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der 
Laan d.d.  2 juni 2006  (Kamerstuk 29 326, nr. 6)  

 Besluit: Wordt betrokken bij het AO Jeugd, geweld en media; het AO wordt verplaatst 
naar: woensdag 28 juni a.s. van 10.00 tot 13.00 uur; besloten wordt dat de 
minister hierbij niet aanwezig behoeft te zijn.     

 Noot: Tevens VWS; Just 
   
5.  Onderwerp: Structuurversterking Filmindustrie en het verslag van het schriftelijk 

overleg 
 Document: Brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van 

der Laan d.d. 31 maart resp. 6 juni 2006  (Kamerstuk 25434, nrs. 26 en  27) 
 Besluit: Worden aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  
 Noot: Tevens EZ 
   
6.  Onderwerp: Kabinetsreactie WRR-advies (2005) ‘focus op functies, uitdagingen voor 

een toekomstig mediabeleid’ 
 Document: Brief van de Minister-president d.d. 2 juni 2006 (Kamerstuk 29 692, nr. 14) 
 Besluit: • Limiet inbreng feitelijke vragen reeds vastgesteld op 31 juli a.s. 

• Oproep in de Staatscourant: commentaar vóór 27 juli a.s. 
• Technische briefing: na het zomerreces.   

 Noot: Tevens BZK; EZ 
   
7.  Onderwerp: Beantwoording Stichting Roos inzake doorgifteplicht digitale kabel 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der 

Laan d.d. 15 juni  2006   
 Besluit: Wordt betrokken bij de stemmingen van wetsvoorstel tot Wijziging Mediawet; 

rijksomroepbijdrage en financiële verslaglegging (30 402) 
 Noot: Tevens EZ 
   
  ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 
   
8.  Onderwerp: Hoofdlijnenbrief 2007-2008 (SLOA) 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 april  

2006  (30 300 VIII, nr. 217) 
 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.   
   
9.  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 28 248, nr. 88 ) 
 Besluit: Wordt voor wat betreft het toekomstig beleid betrokken bij AO uitval en 

doorstroom. Voorts wordt de minister verzocht de Kamer tijdens het reces de 
stand van zaken betreffende de beroepszaken door te geven waarna het 
onderwerp na het zomerreces opnieuw wordt geagendeerd.    

   
10.  Onderwerp: Lijsten van vragen en antwoorden over het Jaarverslag, het rapport van 

de Algemene Rekenkamer en de slotwet 2005 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juni  2006  

(Kamerstuk 30 550 VIII, nrs. 6 t/m 8) 
 Besluit: Is betrokken bij het WGO van 14 juni jl. 
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11.  Onderwerp: Nadere informatie over Cosmicus en het Teylingen College n.a.v. het AO 
inzake het Plan van scholen 

 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juni  2006  
(Kamerstuk 30 203, nr. 4) 

 Besluit: Wordt te zijner tijd betrokken bij het AO inzake het ontwerp plan van scholen 
   
12.  Onderwerp: Budgettaire verhoging op de BVE-begroting vanaf Paasakkoord 2005 t/m 

voorjaarsnota 2006 en informatie over de voortgang met betrekking tot de 
vereenvoudiging van de erkenning van leerbedrijven 

 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte, 
d.d.  2 juni  2006  (Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 240) 

 Besluit: Wordt betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 
   
13.  Onderwerp: Reken- en taalvaardigheid van instromers in de opleiding tot leraar 

basisonderwijs 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 juni  2006  

(Kamerstuk 27 923, nr. 31) 
 Besluit: Wordt betrokken bij het AO leraren en lerarenopleiding 
 Noot: Als bijlage is toegevoegd het onderzoek  van het SCO Kohnstamminstituut van de 

Universiteit van Amsterdam en het RISBO en van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
‘Reken- en Taalvaardigheid van Instromers Lerarenopleiding Basisonderwijs’ 

   
14.  Onderwerp: Studentenmobiliteit hoger onderwijs 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte, 

d.d. 6 juni 2006 (Kamerstuk 30 387, nr. 78) 
 Besluit: Is betrokken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel Financiering hoger 

onderwijs (Kamerstuk 30 387) 
   
15.  Onderwerp: Voortgangsrapportage INHOLLAND 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte,   

d.d. 6 juni  2006  (Kamerstuk 29 410, nr. 40) 
 Besluit: Wordt betrokken bij het dossier Governance in het onderwijs.   
 Noot: Als bijlagen zijn toegevoegd: een afschrift van de brief van de staatssecretaris  aan het College 

van Bestuur van INHOLLAND en de voortgangsrapportage 
   
16.  Onderwerp: Prognose groei cluster 4 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 6 juni 2006  

(Kamerstuk 30 300 VIII, nr.  239) 
 Besluit: Een AO  wordt, in combinatie met agendapunt 30, georganiseerd op: 

woensdag 28 juni a.s. van 13.00 tot 14.30 uur  
 Noot: Zie ook de besluitenlijst van de pv van 8 juni jl, agendapunt 30: de minister is nogmaals per brief 

verzocht de Kamer de onderzoeken etc. voor het reces aan de Kamer te doen toekomen 
   
17.  Onderwerp: Verslag missie Beieren 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte, 

d.d.  6 juni  2006 (Kamerstuk 30 300 XIII, nr. 85)   
 Besluit: Wordt betrokken bij het AO Onderzoeksbekostiging 
 Noot: Tevens EZ 
   
18.  Onderwerp: Begeleiding aangepast leerlingenvervoer 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 8 juni 2006   
 Besluit: Een AO wordt kort na het zomerreces georganiseerd.  
 Noot: Tevens BZK;VWS 
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19.  Onderwerp: Namen van graden in het hoger onderwijs 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte, 

d.d. 8 juni 2006   
 Besluit: Een AO wordt in combinatie met agendapunten 24 en 26 georganiseerd na het 

zomerreces. Hierbij worden tevens de eerder toegezonden inspectierapporten 
betrokken.   

 Noot: Als bijlagen zijn toegevoegd de adviezen van NVAO en AWT 
   
20.  Onderwerp: Voorhang van besluit van 7 juni 2006 houdende vaststelling van de 

kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs alsmede 
aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O. 

 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 juni 2006  
(Kamerstuk 30 590, nr. 1) 

 Besluit: Indien vóór maandag 26 juni a.s. te 12.00 uur geen reacties bij de griffier van 
de commissie zijn binnengekomen wordt de voorhang voor kennisgeving 
aangenomen.    

 Noot: Tevens LNV; De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld 
kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 10 juli 2006 

   
21.  Onderwerp: Nadere informatie vanwege moties bij het wetsvoorstel Financiering in het 

hoger onderwijs 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte,  

d.d. 12 juni  2006  (Kamerstuk 30 387, nr. 61) 
 Besluit: Is betrokken bij de stemmingen 
   
22.  Onderwerp: Beantwoording vragen plenair debat d.d. 31 mei 2006 inz. Wet 

medezeggenschap op scholen 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 juni  2006 

(Kamerstuk 30 414, nr. ..) 
 Besluit: Betrokken bij de voortzetting van de plenaire behandeling op 15 juni jl. 
   
23.  Onderwerp: Toezegging AO over Aanvalsplan Alfabetisering d.d. 14 december 2005 
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 juni  2006 

(Kamerstuk 28 760, nr. 6)   
 Besluit: Wordt betrokken bij het AO van 14 september a.s. over geletterdheid en taal 
   
24.  Onderwerp: Ontwikkeling accreditatie hoger onderwijs 
 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , Rutte  

d.d. 12 juni  2006   
 Besluit: Wordt betrokken bij een na het zomerreces te organiseren AO (in combinatie 

met agendapunten 19 en 26).  
 Noot: Tevens LNV; Als bijlagen zijn toegevoegd: 

• Notitie "op weg naar volledige onderwijsaccreditatie"; 
• Samenvatting van de resultaten van overleg over de notitie 

   
25.  Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 (wijziging 
samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 Document: Lijst van vragen en antwoorden d.d.  14 juni 2006 (Kamerstuk 30560 VIII, nr. 
..) 

 Besluit: Wordt betrokken bij de plenaire behandeling van de suppletore begrotingen  
(in de week van 27, 28 en 29 juni a.s.) 
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26.  Onderwerp: Advies Onderwijsraad 'De helft van Nederland hoogopgeleid' en 
beleidsreactie 

 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte,  
d.d. 14 juni  2006   

 Besluit: Wordt betrokken bij een nog te organiseren AO na het zomerreces in 
combinatie met agendapunten 19 en 24.  

 Noot: Als bijlagen zijn toegevoegd: het Onderwijsraadadvies en de beleidsreactie hierop 
 

   
27.  Onderwerp: Voorhang Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het Besluit 

doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006 – 2010 en 
het verslag van een schriftelijk overleg hierover 

 Document: Brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 mei 
resp. 19 juni 2006  (Kamerstuk 30 313, nrs. 36 en ..)  

 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.  
   
28.  Rondvraag * de minister wordt verzocht om vóór dinsdag 27 juni a.s. te 12.00 uur aan te 

geven welke eventuele consequenties het uitstel van toezending van de  
beleidsreactie op het onderwijsraadadvies aangaande internationale leerwegen 
en het internationale baccalaureaat zal hebben.  
 
*de  minister wordt eveneens vóór dinsdag 27 juni a.s. te 12.00 uur verzocht de 
Kamer te antwoorden op de vraag of vrijwilligers die zich inzetten voor de 
begeleiding van ‘het overblijven op school’  vallen onder de fiscale 
vrijstellingsregeling voor vrijwilligers.    
      

   
29. Onderwerp: Voorhang besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en 

cursusgeldwet 2000 in verband met invoering cursusgeld voor de opleiding 
Nederlands als tweede taal 

 Document: Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rutte,  
d.d. 15 juni 2006  

 Besluit: Is voor kennisgeving aangenomen.  
 Noot: Tevens Integratiebeleid 
   
30. Onderwerp: Analyse van de groei in cluster 4  
 Document: Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 16 juni 2006

(Kamerstuk 30 300 VIII, nr. 243)  
 Besluit: Een AO wordt georganiseerd op woensdag 28 juni van 13.00 tot 14.30 uur.   
   
   
   
   
   
   
   
Griffier: De Kler 
 
 
 


