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Ten behoeve van de jaarplanning 2017 van de vaste commissie voor Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, treft u bijgevoegd het overzicht van stukken die wij 

voornemens zijn te sturen aan uw Kamer tot aan de begroting 2018. Daarna is 

het te verwachten dat een nieuw kabinet haar planning opmaakt. 
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Overzicht stukken aan TK tot aan begroting 2018 
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Titel Planning 

Beleidsreactie onderwijsadvies “Internationaliseren met ambitie” eerste kwartaal  

Aanbieding Stelselrapportage 2016 januari 

Actieplan connectiviteit, inclusief Voortgangsrapportage doorbraakproject januari 

Arbeidsvoorwaarden cultuursector januari  

Bibliotheekmonitor januari 

Brief bevoegdheidscijfers 2015 januari 

Burgerschap januari 

Evaluatie institutenstelsel januari 

Inzetten van de onderuitputting in de rode Brim/Sim voor groene monumenten januari 

Onderzoek effectiviteit studiekeuze instrumentarium januari 

Passend onderwijs in het mbo januari 

Reactie vakleerkrachten bewegingsonderwijs januari 

Resultaten van de vmbo-verkenning januari 

Tussenevaluatie eindtoets PO januari 

Voortgangsrapportage Asielzoekersonderwijs januari 

Voortgang Open Science  januari 

Wetenschap met impact januari  

Uitwerken structurele maatregel leermiddelen voor mbo-studenten uit minima gezin-
nen 

januari: brief dat huidige 
tijdelijke regeling wordt ge-
continueerd 
september: op basis van 

evaluatie voorstel voor struc-
turele maatregelen. 

SER-advies over de toekomst middensegment en praktijkleren en Onderwijsraad ‘on-
derwijs in beweging’ 

januari: een korte reactie op 
Deel 1 van het advies: de 
toekomst bbl. Dit advies 
heeft de SER in 2016 gepu-
bliceerd. 
maart: Eindadvies SER over 

toekomst middensegment 
verschijnt na 1 maart. Be-
leidsreactie volgt voor begro-
ting 2018 

Beleidsreactie initiatief nota ChristenUnie “Kerels voor de klas” januari/februari 

Beleidsreactie eindrapportage IvhO naar kwaliteit vve in de G37 februari 

Brief over instellen landelijke klachtencommissie mbo  februari 

Erfgoedbalans februari 

Evaluatie regionaal investeringsfonds februari 

Inhoudelijke brief over aanpak motie van Meenen/Ypma over lestaakvermindering bij 

docenten 

februari 

Kaderbrief SLOA februari 

Motie van Grashoff/Ypma plan van aanpak lerarentekort februari 

OJCS-Raad februari 

Reactie motie Brede brugklassen februari 

Verslag toezegging behoeftepeiling ‘Jonge kind op de pabo’ februari 

Vervolg curriculumherziening po/vo februari 

Verzenden eindrapportage CBS-onderzoek naar nieuwe indicator onderwijsachter-
standen 

februari 
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Titel Planning 

Voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging VO februari 

Wetsvoorstel samenwerkingscolleges februari  

OJCS-Raad februari/maart 

Aanbieding themaonderzoek selectie en toegankelijkheid van IvhO voorjaar  

Studievoorschotmonitor  voorjaar  

Mediawijsheid voorjaarsreces 

Omroepdistributie voorjaarsreces 

Frictiekostenregeling voor voorjaarreces 

Regionale omroep AT5 voor verkiezingsreces 

Vensterprogrammering voor verkiezingsreces 

Verkenning benoemingen + governance Ster voor verkiezingsreces 

Beleidsreactie inspectierapportage ‘De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch 
Nederland 2014-2016’ 

maart  

Brief advies toekomst rekenonderwijs maart 

Voorlopige vsv-cijfers 2015-2016 maart 

Wetsvoorstel invoering associate degree-opleiding maart 

Aanbieding rapport Evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs en ad-
vies Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek over het vervolgproces 

maart/april  

Collegegelden tweede studies maart/april  

Onderzoek naar de bekostiging van het hoger onderwijs maart/april  

Onderzoek naar de financiële en capaciteitsknelpunten van de 4 TU’s maart/april  

Beleidsreactie IBO achterstandenbeleid april 

Reactie op onderzoek leerrecht april 

Staat van het Onderwijs april 

Studievouchers april  

Techniekpact april 

Wijziging bekwaamheidseisen onderwijspersoneel april 

Combinatiebrief CvTE met daarin Jaarverslag CvTE 2016 + uitkomst onderzoek motie 
Jadnanansing 

mei 

OJCS-Raad mei  

Onderzoek Journalistiek mei  

OJCS-Raad mei/juni  

Brief voortgang plan Raden/VNG onderwijshuisvesting juni 

Kabinetsreactie op advies van taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang juni 

Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken juni 

Voortgangsrapportage passend onderwijs juni 

Voortgangsrapportage rekenen juni 

Brief over samenwerking organisaties extern toezicht hoger onderwijs (NVAO, Inspec-
tie, CDHO) 

medio 2017  

Balans van de Wetenschap voor het zomerreces  

Reactie AWTI-advies kennisabsorptievermogen voor het zomerreces 

Reactie Rathenau werkprogramma 2017/2018 voor het zomerreces 

Aanbiedingsbrief + voor het zomerreces 
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Titel Planning 

- Verkenning Rathenau niet-humane primaten 
- Financiële situatie en toekomst BPRC 

TIMSS-uitkomsten voor het zomerreces 

Brief deelexamens VO juli 

Monitor Techniekpact juli  

Aanbieding rapportage taskforce landenstrategie zomer  

Tel mee met Taal augustus 

Wijziging Bekostigingsbesluit WVO t.b.v. maatwerkbekostiging asielzoekers augustus 

Eindevaluatie Wetenschap en Technologie op de pabo’s september  

Onderzoeksopzet van de beleidsdoorlichting op art. 25 Emancipatie  september 

Werkprogramma AWTI 2018 september 

Wijziging diverse uitvoeringsbesluiten VO ivm onder meer deeleindexamens vmbo september 

Wetsvoorstel regionale samenwerking vsv en jongeren in kwetsbare positie oktober  

Mediabegroting november 

Verkenning voor het verbeteren van het carrièreperspectief en het ontwikkelen van 
carrièrepaden voor leraren 

najaar  

Beleidsreactie onderwijsraad advies professionele ruimte pm 

Reactie op rapport Burston Marsteller over innovatie pm 

 


