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INLEIDING

Het PIVOT-rapport "Agrarisch Onderwijs. Rapport van een onderzoek naar actoren,
taken en handelingen op het beleidsterrein Agrarisch onderwijs in de periode 1945 tot
1992" vormt de basis voor het voorliggende Basis Selectie Document (BSD).
Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen, de actoren
en de handelingen van deze actoren binnen het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs.
Het Basis Selectie Document is het wettelijk voorgeschreven instrument voor de
selectie in rijks- en provinciale archieven, het bevat voorstellen tot het overbrengen of
niet-overbrengen naar de Rijksarchiefdienst van de uit de handelingen voortvloeiende
neerslag.
Aan de hand van het onderzoeksrapport en het BSD implementeren de Algemene
Rijksarchivaris, voor deze de projectleider PIVOT, en vertegenwoordigers van het
ministerie van LNV de afspraken die bij het convenant van 9 december 1992 tussen de
Algemeen Rijksarchivaris en de Secretaris-Generaal van het ministerie van LNV zijn
gemaakt.
Ten aanzien van de beschrijving van het beleidsterrein, de formulering van de
handelingen, de keuze van de selectiecriteria en de uiteindelijke selectiebeslissingen kan
worden

geconcludeerd

dat

deze

aansluiten

bij

de

doelstellingen

van

de

Rijksarchiefdienst met betrekking tot de selectie van archiefmateriaal en bij de inzichten
van de beleidsmedewerkers binnen het ministerie van LNV inzake het historisch belang
van de neerslag van het handelen.
De voorliggende selectielijst is in nauwe samenwerking tussen het ministerie van LNV en
de Rijksarchiefdienst tot stand gekomen.

Met betrekking tot de vaststelling van de

waardering met GO of NO is overleg gevoerd met beleids- en archiefmedewerkers op
het terrein van Agrarisch Onderwijs van het ministerie van LNV namelijk de directie
Wetenschap en Kennisoverdracht (tot 1995 de Directie Landbouwonderwijs) en met
medewerkers van de Rijksarchiefdienst.
De volgende personen hebben deelgenomen aan het overleg:
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de heer ir J. Geerligs

beleidsmedewerker
Directie Wetenschap en
Kennisoverdracht, ministerie van LNV

de heer mr J. Guerand

beleidsmedewerker
Directie Wetenschap en
Kennisoverdracht, ministerie van LNV

mevrouw F.Fazalalikhan

medewerkster Documentaire Informatievoorziening
Directie Wetenschap en
Kennisoverdracht, ministerie van LNV

de heer G. M. C. J. Smeets

onderzoeker PIVOT bij LNV,
Facilitaire Dienst ,
ministerie van LNV

mevrouw drs A. S. Fris,

onderzoekster PIVOT,
Rijksarchiefdienst

de heer W. Hoffstädt,

methodisch begeleider PIVOT,
Rijksarchiefdienst
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1. Het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs

Primair verantwoordelijk voor het Nederlandse onderwijsbestel is de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Dit bestel is bindend voor het gehele
onderwijs, dus ook voor het beroepsonderwijs. De vakinhoudelijke invulling is een
verantwoordelijkheid van de vakdepartementen; voor het agrarisch onderwijs is dat de
minister van LNV.
Het onderhavige BSD heeft alleen betrekking op het beleid van de minister van LNV
om aan deze vakinhoudelijke invulling vorm te geven.
Het institutioneel onderzoeksrapport en het BSD voor het beleidsterrein "Onderwijs"
zullen bij het departement van OCW worden opgesteld.
Het onderhavige BSD heeft geen betrekking op de interne werking van de beschreven
organen binnen het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs. Dit gebeurt vanuit de verticale
definitie van een beleidsterrein. De aandachtsgebieden Financiën, Personeel, Zorg
voor interne huisvesting, Organisatie, Informatievoorziening en Voorlichting zullen
daarom als zelfstandige beleidsterreinen worden beschreven.
In verband met het opstellen van het hoofdstuk Agrarisch Onderwijs voor de
rijksbegroting wordt op deze plaats verwezen naar het BSD "Beleidsterrein Beheer van
de Rijksbegroting, 1940-1993" door F. van Dijk, 's Gravenhage 1994.

De doelstelling van de minister van LNV op het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs is:

het ontwikkelen, verspreiden en de toepassen van kennis over
landbouw (sinds kort over de relatie van landbouw tot de natuurlijke
omgeving).
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door:

1.

Het ontwikkelen van beleid op het gebied van agrarisch onderwijs

2.

Het vastleggen van dit beleid in wet- en regelgeving en beleidsnota's

3.

Het organiseren van het agrarisch onderwijs

4.

Het bekostigen van het agrarisch onderwijs
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De voornaamste actoren op het beleidsterrein zijn:

De minister van LNV;
belast

met

de

zorg

voor

het

agrarisch

onderwijs,

draagt

de

ministeriële

verantwoordelijkheid voor het agrarisch onderwijsbeleid, is medeverantwoordelijk voor
het algemene onderwijsbeleid en de algemene onderwijswetgeving.
De algemene taken van de minister van LNV op het gebied van het agrarisch
onderwijs zijn:
het aansturen, beleidsmatig afstemmen en financiëren van de infrastructuur van
onderzoek, voorlichting en onderwijs, het regelmatig onderhouden van contact met het
ministerie van OCW voor de inbreng van het ministerie van LNV in de algemene
onderwijsontwikkeling en de terugkoppeling van structurele onderwijsontwikkelingen
naar de beleidsontwikkeling van het agrarisch onderwijs.

Het ambtelijk apparaat dat de minister ter beschikking staat ter uitvoering van zijn
taken

op

het

gebied

Directoraat-Generaal

van

van
de

agrarisch
Landbouw

onderwijs
en

wordt

gevormd

Voedselvoorziening,

door
de

het

Directie

Landbouwonderwijs en de Inspectie van het Landbouwonderwijs.

De Directeur-Generaal van de Landbouw
De Directeur-Generaal van de Landbouw is in een aantal gevallen de formele actor
van taken en handelingen op het gebied van agarisch onderwijs. In de praktijk worden
deze taken en handelingen door de Directie Landbouwonderwijs uitgevoerd.

De Directie Landbouwonderwijs
De Directie Landbouwonderwijs voert haar taken uit namens de minister van
Landbouw. Deze taken zijn: het, namens de minister van Landbouw, vormgeven aan
de eisen die het departementale beleid stelt aan het agrarisch onderwijs. Het
scheppen van voorwaarden voor en het bevorderen van een goed functionerend
agrarisch onderwijs. Het formuleren van beleid voor vernieuwing van het onderwijs, in
dialoog met de instellingen voor agrarisch onderwijs en afnemers van het agrarisch
onderwijs. Het stimuleren van de invoering van de vernieuwing in het agrarisch
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onderwijs. Het maken van afspraken met instellingen van agrarisch onderwijs en het
bedrijfsleven over de planning en ontwikkeling van het onderwijs.

De Inspectie van het Landbouwonderwijs
Het toezicht op het agrarisch onderwijs is opgedragen aan de minister van Landbouw
via de Wet op het voortgezet onderwijs. Het wordt op zijn gezag uitgevoerd door de
Inspectie van het Landbouwonderwijs.
Taken: Het toezien op naleving van de bepalingen van wet- en regelgeving. Het
organiseren en administratief ondersteunen van visitaties aan instellingen voor
agrarisch onderwijs. Het evalueren en controleren van en rechtstreeks rapporteren aan
de minister van Landbouw over de kwaliteit van het agrarisch onderwijs. Het op eigen
initiatief verrichten van onderzoek op het gebied van het agrarisch onderwijs. Het
onderwijskundig en methodologisch ondersteunen van de instellingen voor agrarisch
onderwijs.

De commissies van toezicht
1925-1968
Ingesteld door de minister van Landbouw die ook de leden benoemde. Een commissie
van toezicht hield in een provincie toezicht over iedere land- en tuinbouwwinterschool
afzonderlijk. Zij gaven de Directeur-Generaal van de Landbouw en de Inspecteur van
het Landbouwonderwijs desgevraagd advies over de land- en tuinbouwwinterscholen
in de, hun toebedeelde, provincie en deden voorstellen in het belang van de school.

De rijksconsulenten voor de landbouw
1923-1968
De rijksconsulenten van de Landbouw, ressorterend onder de Voorlichtingsdienst van
het ministerie van Landbouw, waren belast met het toezicht op de cursussen land- en
tuinbouwonderwijs

in

het

hun

toebedeelde

rayon.

Zij

konden

door

de

Directeur-Generaal van
de Landbouw ambtshalve met het leraarschap en het directoraat van een school
worden belast.
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De commissie voor geschillen voor het rijkslandbouwonderwijs
1983-1991
Ingesteld bij Reglement Commissie van geschillen voor het rijkslandbouwonderwijs
1983 door de minister van Landbouw die ook de leden benoemt.
Bij de Commissie voor Geschillen zijn alle rijksscholen voor agrarisch onderwijs
alsmede rijksscholen die cursussen voor agrarisch onderwijs verzorgen, aangesloten.
De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de minister van Landbouw en de
medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen.

De formeel ingestelde vaste en adhoc overleg- en adviesorganen voor het
agrarisch onderwijs
De minister van Landbouw en/of namens hem, de Directie Landbouwonder- wijs
voeren overleg met en laten zich adviseren door een groot aantal organisaties en
instellingen. In deze overleg- en adviestruktuur kan het volgende onderscheid worden
gemaakt:
a) de formeel door de minister van OCW ingestelde overleg- en adviesorganen voor
het Nederlandse onderwijs. Deze kunnen verder worden onderscheiden in vaste
en adhoc overleg- en adviesorganen.
b)

de formeel door de minister van Landbouw ingestelde overleg- en adviesorganen
voor het agrarisch onderwijs. Deze kunnen verder worden onderscheiden in vaste
en adhoc overleg- en adviesorganen.

c)

de informele organen. Hiertoe worden gerekend de studie-, werk- en
onderzoeksgroepen die binnen het ambtelijk apparaat ontstaan. Deze kunnen
verder worden onderscheiden in vaste en adhoc overleg- en adviesorganen.

d)

advies- en overlegorganen vanuit het bedrijfsleven.

De formeel door de minister van LNV ingestelde organen vallen onder de Archiefwet
1968, de handelingen van deze organen worden daarom in dit BSD opgenomen. In het
rapport van het institutioneel onderzoek "Agrarisch Onderwijs" wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste organen.
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1.2 Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de neerslag van handelingen van overheidsorganen, voor
zover deze vallen onder de werking van de artikelen 5, 13 en 37 van de Archiefwet
1962.
De selectie is noodzakelijk om te kunnen onderscheiden of:

1.

archiefbescheiden voor blijvende bewaring en dus voor overbrenging

naar het

Algemeen Rijksarchief in aanmerking komen;

2.

archiefbescheiden die op termijn vernietigd kunnen worden en dus niet

voor

overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief in aanmerking komen;

Zoals de minister van OCW bij de behandeling van de nieuwe Archiefwet in de
Tweede Kamer (14.4.1994) heeft gemeld, is het onderhavige BSD opgesteld tegen de
achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT, die luidt:

het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen
op hoofdlijnen.
Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als het
selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de
Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring.
Deze doelstelling wordt in dit BSD geoperationaliseerd voor het beleidsterrein
Agrarisch Onderwijs.
De handelingen van de verschillende overheidsactoren binnen het beleidsterrein
worden gewaardeerd op hun bijdrage aan de realisering van die selectiedoelstelling.
Kortom, de vraag is aan de orde:
"welke gegevens, behorend bij welke handeling, berustend bij welke actor, dienen te
worden bewaard ten einde het handelen van de rijksoverheid, op hoofdlijnen, binnen
het beleidsterrein Agrarisch Onderwijs te kunnen reconstrueren".

Het rapport van het institutioneel onderzoek "Agrarisch Onderwijs" biedt de context
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waarbinnen

de

handelingen

van

de

verschillende

actoren

kunnen

worden

gewaardeerd.
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1.3 Selectiecriteria voor de realisatie van de doelstelling

De hier geformuleerde selectievriteria zijn afgezet tegen de selectie-doelstelling van
de Rijksarchiefdienst en de doelstelling van de minister van LNV op het beleidsterrein
Agrarisch Onderwijs.
De in dit BSD opgenomen handelingen van de verschillende
actoren zijn derhalve gewaardeerd aan de hand van de volgende criteria:

SELECTIE-

HANDELINGEN

WAARDERING

CRITERIUM

I

GO
Handelingen gericht op
het
voorbereiden,
bepalen en evalueren
van
het
algemene
beleid op het gebied
van agrarisch onderwijs.

II

GO
Handelingen gericht op
de
externe
verantwoording
en/of
verslaglegging
naar
andere actoren over het
gevoerde beleid.

III

IV

Handelingen gericht op
de
advisering
ten
aanzien
van
de
hoofdlijnen van het
Agrarisch Onderwijs

Handelingen gericht op
het
voorbereiden,
stellen van regels en
het toetsen van de
naleving, ten aanzien

GO

GO
tenzij
het
Algemene
Maatregelen van
Bestuur
of

11

van de vormgeving van
het Agrarisch Onderwijs

V

ministe-riële
regelingen be treffen die louter
technisch en/of
praktisch
van
aard zijn

GO
Handelingen gericht op
het
voorbereiden,
stellen van regels en
het toetsen van de
naleving, ten aanzien
van
het
onderwijskundig
personeel,
de
studenten en leerlingen
en de bekostiging van
het Agrarisch Onderwijs

VI

tenzij
het
Algemene
Maatregelen van
Bestuur
of
ministe-riële
regelingen be treffen die louter
technisch en/of
praktisch
van
aard zijn

GO
Handelingen
die
afwijken
van
de
uitvoering
van
voorschriften
en
reglementen/wet
en
regel- geving op het
beleidsterrein Agrarisch
Onderwijs
(en die onmisbaar zijn
voor de reconstructie
van
het
overheidshandelen op
hoofdlijnen)

VII

GO
Handelingen gericht op
de uitvoering van het
Agrarisch
Onderwijsbeleid
die
voortvloeien
uit
bijzondere
tijdsomstandigheden
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Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

2. Handelingen
LEGENDA

Nummer

uniek nummer van de handeling in het Rapport

Onderzoek

“Agrarisch Onderwijs”.

S.C.

nummer van het Selectie-criterium

GO

Goed Overbrengen naar de Rijksarchiefdienst

NO

Niet Overbrengen naar de Rijksarchiefdienst

Institutioneel
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Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR: DE MINISTER VAN LANDBOUW C.Q. DE DIRECTIE LANDBOUWONDERWIJS
1

Het formuleren van standpunten ten aanzien van het algemene beleid
betreffende het agrarisch onderwijs
Bron: Interview
1945-heden

I

GO

2

Het mede-formuleren van standpunten ten aanzien van het algemene
beleid betreffende het onderwijs met de minister van OCW
Bron: Interview
1945-heden

I

GO

3

Het voorbereiden van wet- en regelgeving op het gebied van het agrarisch
onderwijs.
Bron: Interview
1945-heden

I

GO

4

Het mede-voorbereiden van wet- en regelgeving op het gebied van het
onderwijs met de minister van OCW
Bron: Interview
1945-heden

I

GO

6

Het verwerken van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over het
agrarisch onderwijs in statistieken en andere gecumuleerde produkten
(bijvoorbeeld het Landbouwonderwijsplan)
Bron: Landbouwonderwijsplan 1992
1991-heden

7

Het voeren van overleg met de minister van OCW, provincie, gemeente en

Hiertoe worden o.a.
gerekend de agrarisch
onderwijsbeleidsnota’s
en de landbouwonderwijsplannen

GO

IV

GO

14

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

bestuurorganisaties over aanvragen voor nieuwe instellingen of afdelingen
van voortgezet agrarisch onderwijs
Bron: Landbouwonderwijsplan 1992
1991-heden

15

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

8

Het verlenen van toestemming, middels het plan voor scholen, voor het
instellen van nieuwe instellingen of afdelingen van voortgezet agrarisch
onderwijs
Bron: Landbouwonderwijsplan 1992
1991-heden

V

GO

9

Het bij wet oprichten van openbare instellingen voor hoger agrarisch
onderwijs
Art. 120 WHBO 1985
1986-heden

IV

GO

10

Het bij besluit verlenen van rechtspersoonlijkheid aan een openbare
instelling voor agrarisch onderwijs
Art. 80 WHBO 1985
1986-heden

IV

GO

11

Het vaststellen van regels omtrent de benoeming en het ontslag van de
leden van de bestuursraad van een openbare instelling voor agrarisch
onderwijs met bij besluit verleende rechtspersoonlijkheid
Art. 80 WHBO 1985
1986-heden

IV

GO

12

Het vaststellen van bijscholingscursussen
Art. 2 lid 1 Regeling bijscholing 1977
1977-1992

NO

13

Het goedkeuren dat een bekostigde instelling wordt gesplitst of een andere V
plaats van vestiging krijgt
Art. 128 lid 2 WHBO 1985
1986-heden

GO

zie ook handeling 275

V-3 jaar

16

Nummer

Handelingen

14

Het goedkeuren dat het onderwijs wordt gegeven buiten de plaats van
vestiging van de instelling
Art. 14 lid 5 WHBO 1985
1986-1992
Opmerking: de WHBO is sinds 1/8/1993 niet meer van kracht
Het bij besluit bepalen dat een openbare instelling blijft voortbestaan in
afwijking van de in de wet genoemde voorwaarden.
Art. 166 lid 6 WHBO 1985
1986-heden
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S.C.

GO/NO Toelichting

NO

VI

GO

16

Het bij besluit opheffen van een openbare instelling op grond van de
voorwaarden in de wet genoemd
Art. 166 WHBO 1985
1986-heden

VI

GO

17

Het goedkeuren van de oprichting van een stichting door het bestuur van
VI
de Landbouwhogeschool of van het aangaan van overeenkomsten door het
bestuur met andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen
Art. 45 lid 4 WWO 1960
1961-1986

GO

18

Het aanwijzen van instellingen voor hoger agrarisch onderwijs waarvan het
model van elke wijziging of aanvulling van de statuten, het jaarverslag en
het overzicht van de financiële staat door de minister van Landbouw wordt
bepaald
Art. 58 WHLO 1917
1945-1968

GO

19

Het bepalen van het model van elke wijziging of aanvulling van de statuten,
het jaarverslag en het overzicht van de financiële staat van aangewezen
instellingen, stichtingen of verenigingen van hoger landbouwonderwijs.
Art. 58 WHLO 1917
1945-1968

IV

NO

V-10 jaar

V-1 jaar

17

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

20

Het verlenen van goedkeuring aan besluiten, alsmede aan de wijziging of
intrekking daarvan, van bestuursorganen van instellingen voor hoger
agrarisch onderwijs voor het instellen van nieuwe studierichtingen
Art. 20 WWO 1960 / Art. 1g INPW 1967 / Art. 13, lid 1 en 4, art. 14, lid 6
WWO 1985.
1961-heden
Het (kunnen) besluiten tot instandhouding van een studierichting in
afwijking van de voorwaarden tot instandhouding in de wet genoemd
Art. 158 lid 5 WHBO 1985
1986-heden
Het vaststellen van het experimenteerplan
van een rijksinstelling zonder rechtspersoonlijkheid
Art. 22 lid 2 WHBO 1985
1986-heden
Het goedkeuren van een experimenteerplan van een rijksinstelling met
rechtspersoonlijkheid
Art. 22 lid 2 WHBO 1985
1986-heden
Het bij besluit aanwijzen van instellingen, stichtingen of
rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen om een of meer leerstoelen
op het gebied van agrarisch onderwijs te vestigen
Art. 52 WHLO 1917
1945-1968

IV

GO

VI

GO

IV

GO

IV

GO

IV

GO

IV

GO

21

22

23

24

25

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van
voorschriften omtrent de inrichting van het onderwijs aan scholen voor
agrarisch beroepsonderwijs
Art. 23 lid 1 WVO 1963
1968-1991
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Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

26

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van
voorschriften omtrent de inrichting van het onderwijs aan scholen voor
lager agrarisch beroepsonderwijs
Art. 23 lid1 SVM-wet 1990
1991-heden
Het opstellen van het hoofdstuk "Hoger agrarisch en hoger agrarischpedagogisch onderwijs" in het Hoger Beroeps Onderwijsplan (HOOP)
Art. 115 lid 1 WHBO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepalen voor de
scholen voor middelbaar agrarisch beroepsonderwijs tot welke sector een
afdeling behoort en welke afdelingen, combinatie van afdelingen en
opleidingen er zijn.
Art. 23a SVMwet 1990
1991-heden
Het goedkeuren dat van in de wet gestelde voorschriften wordt afgeweken
ten behoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs.
Art 25 WVO 1963
1968-heden
Het vaststellen van voorschriften omtrent de inrichting van het onderwijs
voor cursussen voor agrarisch beroepsonderwijs
Art. 23 lid 5 WVO 1963 / Art. 23b SVMwet 1990
1968-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aanwijzen van
afzonderlijke cursussen voor agrarisch beroepsonderwijs.
Art. 20 lid 2 WVO 1963
1968-heden
Het bepalen van de vakrichtingen voor iedere school
Art. 16 lid 5 BMLO1985
1985-heden

IV

GO

I

GO

IV

GO

VI

GO

IV

GO

IV

GO

IV

GO

27

28

29

30

31

32

19

Nummer

Handelingen

33

Het goedkeuren, in bijzondere gevallen, dat bepaalde lessen niet worden
gegeven
Art. 24 BMLO 1985
1985-1992
Het goedkeuren dat in bijzondere gevallen wordt afgeweken van de in de
wet gestelde duur van een praktijkopleiding
Art. 18 lid 2 WLLW 1966
1966-1992
Het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het college van bestuur
van de Landbouwuniversiteit om in de eerste fase opleidingen in te stellen
met een cursusduur korter dan vier jaren ter verruiming van de
verscheidenheid van onderwijsprogramma's in het wetenschappelijk
onderwijs
Art. IX Wet Tweefasenstruktuur 1981
1982-heden

36

37

38

Het vaststellen van het modelformulier voor de leerlingenbezetting
Art. 7 lid 2 RBLPS 1987
1987-heden

39

Het stellen van regels ten aanzien van de minima met betrekking tot
leerlingaantal en aantal klassen per cursus van het lager agrarisch
onderwijs
Art. 14 KB 13.12.1923
1945-1968
Het kunnen geven van nadere voorschriften betreffende de splitsing en
samenvoeging van klassen en de vorming van groepen in het lager
agrarisch onderwijs
Art. 21 lid 7 Besluit LLO 1968
1968-heden

40

S.C.

IV

GO/NO Toelichting

NO

V-5 jaar,
na goedkeuring van de
begroting

NO

V-5 jaar,
na goedkeuring van de
begroting

GO

NO

IV

GO

IV

GO

V-2 jaar,
na vaststelling

20

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

41

Het geven van nadere voorschriften ten aanzien van de op het beroep
gerichte vakken bij het lager agrarisch onderwijs
Art. 20 lid 3 BLBO-LAVO 1973
1973-heden

IV

GO

42

Het bepalen hoe de vakken aan de Landbouwhogeschool worden
onderverdeeld of samengevoegd
Art. 7 lid 2 WHLO 1917
1945-1968
Het bepalen door welke docenten de vakken aan de Landbouwhogeschool
worden onderwezen
Art. 7 lid 2 WHLO 1917
1945-1968
Het kunnen wijzigen van de in de aanstelling van een hoogleraar of lector
vermelde vakken
Art. 67 lid 3 WWO 1960
1961-1970

43

44

45

48

49

NO

IV

Het geven van richtlijnen aan de instellingen voor hoger agrarisch onderwijs
met betrekking tot de inrichting van het instellingsontwikkelingsplan
Art. 118 lid 2 WHBO 1985
1986-1992
Het vaststellen van de programma's voor de praktijkopleiding van het
IV
leerlingwezen in de landbouw
Art. 18 lid 4 WLLW 1966
1966-heden
Het goedkeuren van de onderwijsprogramma's van de praktijkscholen en
IV
de wijzigingen daarin.
Art. 5, lid 2 RBLPS 1987
[1987-]

V-1 jaar

GO

NO

V-1 jaar

NO

V-5 jaar

GO

GO

21

Nummer

Handelingen

50

Het goedkeuren van een door de faculteitsraad afzonderlijk ingericht
onderwijsprogramma en van een daaraan aangepaste afzonderlijke nadere
regeling van de inrichting van examens.
Art. 8 lid 3 WUB 1970 / Art. 17 lid 2 WWO 1985 / Art. 76 lid 1 WWO 1985
1970-1992
Het geven van voorschriften omtrent de modellen van leerplannen en
lesroosters en omtrent de inzending daarvan.
Art. 5 KB 13.12. 1923 / Art. 24, lid 5 WVO 1963 / Art. 24 lid 5 WVO 1986
1945-1992

51

52

53

54

55

58

Het vaststellen van het leerplan en van elke wijziging daarin van elke
cursus van lager agrarisch onderwijs.
Art. 13 KB 13.12.1923
1945-1968
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aanwijzen van
gemeentelijke of bijzondere scholen voor agrarisch beroepsonderwijs
waarvan de leerplannen de goedkeuring van de minister van landbouw
behoeven.
Art. 24 lid 3 WVO 1963
1968-heden
Het goedkeuren van de leerplannen van bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen scholen voor voortgezet agrarisch onderwijs.
Art. 24 lid 3 WVO 1963
[1968-]
Het goedkeuren van de leerplannen van cursussen voor voortgezet
agrarisch onderwijs die door de minister van Landbouw worden bekostigd
Art. 24 lid 4 WVO 1963
[1968-]
Het goedkeuren van het cursusplan voor cursussen hoger agrarisch
onderwijs
Art. 97 lid 2 WHBO 1985
1986-1992

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 5 jaar

NO

V- 5 jaar,
na aanvang van het
leerjaar waarvoor het
programma is
goedgekeurd.

IV

GO

IV

GO

IV

GO

IV

GO

NO

V- 5 jaar

22

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

60

Het opstellen van een uitvoeringsplan inzake nascholing op gebied van het
agrarisch onderwijs
Art. 112 lid 1 WHBO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van
voorwaarden omtrent de te volgen procedures bij afstemming van
nascholingsactiviteiten van instellingen.
Art. 112 lid 2 WHBO 1985
1986-heden
Het geven van voorschriften omtrent de inhoud, de organisatie en de
deelnemers van nascholingsactiviteiten
Art. 113 lid 1 en 2 WHBO 1985
1986-heden
Het vaststellen van een leidraad voor een modelreglement voor cursussen
van het lager agrarisch onderwijs
Art. 5 KB 13.12.1923
1945-1968
Het goedkeuren van het reglement alsmede van elke wijziging daarin voor
elke cursus van lager agrarisch onderwijs
Art. 13 KB, lid 1d KB 13.12.1923
1945-1968
Het goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de
Landbouwhogeschool
Art. 32 lid 3 WHLO 1917
1945-1968
Het bij ministeriële regeling geven van voorschriften omtrent de inrichting
van het jaarverslag van de scholen voor middelbaar agrarisch onderwijs
Art. 24b lid 3 SVMwet 1990
1991-1992

IV

GO

IV

GO

IV

GO

61

62

63

64

66

67

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 5 jaar

23

Nummer

Handelingen

68

Het kunnen geven van richtlijnen met betrekking tot de inrichting van het
jaarverslag van de Landbouwuniversiteit en het tijdstip waarop dit wordt
ingediend
Art. 53 lid 3 WWO 1985
1986-1992
Het jaarlijks vaststellen van een programma van cursussen voor niet als
student aan de Landbouwhogeschool ingeschreven belangstellenden
Art. 24 lid 3 WHLO 1917
1945-1968
Het vaststellen van het aantal door de senaat uit te schrijven prijsvragen
per jaar
Art. 11 lid 1 WHLO 1917
1945-1968
Het vaststellen van de vakanties van instellingen voor voortgezet agrarisch
onderwijs
Art. 27, lid 3 REGL RTWS 1925 / Art. 23 Besluit LLO 1968 / Art. 28 BMLO
1985
1945 [-1991]

71

72

73

74

76

77

S.C.

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepalen welke tijd per
cursusjaar ten hoogste voor vakantie mag worden besteed, men dien
verstande dat begin en einde van de zomervakantie kunnen worden
voorgeschreven.
Art. 23a lid 2 SVMwet 1990
Het verlenen van verlof van een maand of langer en het beslissen of
gedurende het verlof de bezoldiging zal worden behouden.
Art. 3 REGL. HenL 1935.
1945-1970
Het goedkeuren dat een orgaan ter bevordering van het leerlingwezen zijn VI
taken overdraagt aan een ander orgaan
Art 43 lid 1 WLLW 1966
1966-heden

GO/NO Toelichting

NO

V- 5 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 5 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

24

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

78

Het goedkeuren dat in bijzondere gevallen wordt afgeweken van de in de
wet bepaalde taakverdeling van de organen ter bevordering van het
leerlingwezen
Art 5 lid 4 WLLW 1966
1966-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van de
werkkring van het college van bestuur (tot 1956:college van curatoren) van
de Landbouwhogeschool.
Art. 6 WHLO
1945-1968
Het bepalen van het aantal leden van het college van bestuur of van de
centrale directie van een instelling voor agrarisch onderwijs.
Art.30 lid 1 WUB 1970, art. 17 lid 1 WHBO 1985
1970-1992
Opmerking: gelijkluidend artikel in de WHW 94/95
Het bij besluit benoemen en ontslaan van de leden van het college van
bestuur van een rijksinstelling voor hoger agrarisch onderwijs met
rechtspersoonlijkheid
Art. 32 lid 1 WHLO 1917 / Art. 32 lid 3 Wijz.WHLO / Art. 43bis lid 3 WWO
1960 / Art. 43bis lid 3 INPW 1967 / Art.30 lid 4 WUB 1970 / Art. 49 WWO
1985 / Art. 82 lid 1 WHBO 1985
1945-1992
Opmerking: gelijkluidend artikel in de WHW 94/95

VI

GO

IV

GO

79

80

81

82

Het bij besluit benoemen en ontslaan van de universiteitsraad en de
rectormagnificus.
Art. 64 lid 1 EN 2 WWO 1985.
1986-1992
Opmerking: gelijkluidend artikel in de WHW 94/95

NO

V- 5 jaar,

NO

Officiële benoemingen
en ontslagen worden
bewaard i.v.m.
verificatie door
Rekenkamer en AD.
(JZ)
Voordrachten tot
benoemingen zijn
vernietigbaar 6 jaar na
benoeming
Officiële benoemingen
en ontslagen worden
bewaard i.v.m.
verificatie door
Rekenkamer en AD.
(JZ)
Voordrachten tot
benoemingen zijn
vernietigbaar na 6 jaar

NO

25

Nummer

Handelingen

83

Het bij besluit benoemen van de voorzitter van het college van bestuur van
de Landbouwhogeschool c.q. Landbouwuniversiteit
Art. 33 lid 1 Wijz.WHLO / Art. 43ter, lid 1 WWO 1960 / Art. 43ter, lid 1
INPW 1967 / Art.30 lid 5 WUB 1970 / Art. 49 WWO 1985
1956-1992
Opmerking: gelijkluidend artikel in de WHW 94/95

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

na benoeming
Officiële benoemingen
en ontslagen worden
bewaard i.v.m.
verificatie door
Rekenkamer en AD.
(JZ)
Voordrachten tot
benoemingen zijn
vernietigbaar na 6 jaar
na benoeming

26

Nummer

Handelingen

84

Het regelen van de rechtspositie van de voorzitter van het college van
bestuur van de Landbouwhogeschool
Art. 43ter , lid 3 WWO 1960
1961-1970
Opmerking: geen gelijkluidend artikel in WHW, dus vervallen
Het regelen van de rechtspositie van de leden van het college van bestuur
en van de benoemde faculteitsbestuursleden
Art. 9 lid 4 WUB 1970, art.30 lid 7 WUB 1970
1970-1986
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels stellen
omtrent de rechtspositie van de leden van het college van bestuur van een
rijksinstelling voor hoger agrarisch onderwijs met rechtspersoonlijkheid
Art. 82 lid 3 WHBO 1985
1986-1992
Opmerking; Rechtspositie wordt tegenwoordig in benoemings-KB geregeld
Het aanwijzen van een ambtenaar die als vertegenwoordiger van de
minister van Landbouw de vergaderingen van het college van bestuur van
de Landbouwuniversiteit en van de Landbouwuniversiteitsraad bijwoont
Art. 34 WHLO 1917 / Art. 43bis lid 5 WWO 1960 / Art. 43bis lid 5 INPW
1967 / Art. 129 WWO 1985
1956-heden
Het goedkeuren van het bestuursreglement van de Landbouwhogeschool
IV
c.q. Landbouwuniversiteit
Art. 41quinquies WWO 1960, INPW 1967 / Art.23 lid 2 WUB 1970 / Art. 84
lid 2 WHBO 1985 / Art. 58 lid 4 WWO 1985
1961-heden
Het op- en vaststellen van het bestuursreglement van de
VI
Landbouwhogeschool c.q. Landbouwuniversiteit indien dit niet binnen
bekwame tijd tot stand wordt gebracht,
Art. 41quinquies WWO 1960, INPW 1967 / Art.23 lid 4 WUB 1970 / Art. 58
lid 4 WWO 1985
1961-heden

85

86

87

88

89

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 5 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

GO

27

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

90

Het bij besluit kunnen schorsen of vernietigen, met redenen omkleed, van
de besluiten van het college van bestuur, de universiteitsraad of de
bestuursraad van een rijksinstelling voor hoger agrarisch onderwijs met
rechtspersoonlijkheid wegens strijd met het recht of het algemeen belang
Art. 35 lid 1 WUB 1970 / Art. 112 lid 1, art. 114 lid 1 WWO 1985, art. 85 lid
1 WHBO 1985
1970-heden
Het bij besluit stellen van een termijn voor het nemen van voorzieningen na
schorsing of vernietiging van besluiten van het college van bestuur en van
de bestuursraad van een rijksinstelling voor hoger agrarisch onderwijs met
rechtspersoonlijkheid
Art. 86 WHBO 1985
1986-1992
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorzien bij
verwaarlozing van bestuur van een rijksinstelling voor hoger agrarisch
onderwijs met rechtspersoonlijkheid
Art. 87 WHBO 1985
1986-heden
Het kunnen stellen van toelatingsvoorwaarden voor instellingen voor lager
landbouwonderwijs
Art. 11 Besluit LLO 1968
[1968-]
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen, voor elke
soort van scholen of voor afdelingen daarvan, van de voorwaarden voor de
toelating en voorschriften omtrent verwijdering en voorwaardelijke
bevordering
Art. 27 WVO 1963.
1968-heden

II

GO

91

92

93

94

96

Het bepalen van de jaarlijkse datum waarop een leerling de leeftijd van 16
jaar moet hebben behaald om tot de school te worden toegelaten
Art. 22 LID 1 REGL RTWS 1925
1945-1968

NO

IV

GO

IV

GO

IV

GO

NO

V- 1 jaar

V- 1 jaar

28

Nummer

Handelingen

97

Het bepalen dat tot het eerste leerjaar van een school voor middelbaar
agrarisch onderwijs kan worden toegelaten degene die in het bezit is van
een ander dan het in het besluit genoemd diploma
Art. 5 lid 2, art. 6, lid 2 BMLO 1985
1985-heden
Het verlenen van vrijstelling van toelatingseisen in bijzondere gevallen in
verband met toelating tot de Landbouwhogeschool
Art. 48, lid 2 WHLO 1917
1945-1968
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen stellen met
IV
betrekking tot de inschrijving van studenten
Art.31 lid 4 WWO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen stellen met
IV
betrekking tot de inschrijving van personen die geen Nederlander zijn
Art. 28, lid 4 WHLO 1917 / Art. 77 WWO 1960 / art.32 lid 7 WWO 1985
1945-heden
Het verlenen van machtiging aan hen, die niet de Nederlandse nationaliteit
of het Nederlands onderdaanschap bezitten, tot hun inschrijving voor het
volgen van lessen ter verkrijging van diploma's voor bepaalde studierichtingen en tot inschrijving van bepaalde personen voor alle of voor bepaalde
lessen in verband met de richting van hun studie aan de
Landbouwhogeschool
Art. 28, lid 4 WHLO 1917
1945-1968
Het bepalen van de vorm van het bewijs van inschrijving van de
Landbouwhogeschool
Art. 28 lid 2, art. 30 lid 4 WHLO 1917
1945-1968
Het vaststellen van de leertijd in de praktijk van een examenkandidaat van
de Landbouwhogeschool
Art. 49 lid 3 WHLO 1917
1945-1968

98

99

100

101

102

103

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

GO

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

29

Nummer

Handelingen

104

Het bij ministeriële regeling bepalen van het aantal cursusweken dat een
leerling van een opleiding in de sector landbouw en natuurlijke omgeving
moet volgen op een praktijkschool
Art. 19 lid 3, art. 29 BMLO 1985 /Art. 21 INR.DS MBO 1991
1985-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van nadere
voorschriften omtrent de verplichting van het bevoegd gezag tot het bieden
van stagemogelijkheden
Art. 57 lid 8 WHBO 1985
1986-heden
Het goedkeuren van voorschriften waaraan het stageverslag moet voldoen
Art. 14 BVPEL 1935 / Art. 10 Wijz LHS 1959
1945-1968
Het, volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, jaarlijks IV
gelegenheid bieden aan leerlingen van scholen voor agrarisch onderwijs tot
het afleggen van een eindexamen
Art 29 lid 2 WVO 1963
1968-1986
Het aanwijzen van de scholen of afdelingen van scholen voor voortgezet
agrarisch landbouwonderwijs waarvan het bevoegd gezag de regeling van
het eindexamen vaststelt
Art. 29, lid 2 WVO 1963
1968-1991
Het vaststellen van de regeling van het eindexamen voor rijksscholen voor IV
voortgezet agrarisch onderwijs
Art. 29 lid 2 WVO 1963
1968-1991
Het goedkeuren van de regeling van het eindexamen van gemeentelijke of IV
bijzondere scholen of afdelingen voor agrarisch onderwijs
Art. 29 lid 2 WVO 1986
1986-1991

105

106

107

108

109

110

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

NO

V- 5 jaar

GO

GO

30

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

111

Het geven van richtlijnen voor het afwijken van de voorschriften ten aanzien
van buitenlandse examenkandidaten
Art. 8 lid 3 EBMLO 1987
1987-1991
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van
voorwaarden aan niet als leerling ingeschreven personen die tot het
eindexamen van een school voor agrarisch onderwijs willen worden
toegelaten
Art. 30 WVO 1963
1968-heden
Het aanwijzen van scholen voor agrarisch onderwijs waar een diploma kan
worden uitgereikt aan hen, die niet als leerling van een zodanige school zijn
ingeschreven, maar onder voorwaarden, te stellen bij algemene maatregel
van bestuur, tot het eindexamen zijn toegelaten en dit met gunstig gevolg
hebben afgelegd
Art. 30 WVO 1963
1968-heden
Het vaststellen van de verplichte en keuzevakken voor het eindexamen
middelbaar agrarisch onderwijs
Art. 6 lid 1 EBMLO 1987
1987-1991
Het vaststellen van de eindexamenprogramma's voor het middelbaar
agrarisch onderwijs
Art. 8, lid 1 EBMLO 1987
1987-1991
Het bepalen welke gedeelten van het eindexamenprogramma voor het
begin van het laatste schooljaar moeten worden afgesloten.
Art. 8, lid 3 EBMLO 1987
1987-1991

VI

GO

IV

GO

112

113

115

116

117

NO

IV

GO

IV

GO

NO

V- 2 jaar,
na het afleggen van het
examen

V- 5 jaar

31

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

118

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regels
voor het opstellen van examenprogramma's voor scholen van middelbaar
argrarisch onderwijs
Art 29a lid 1 SVMwet 1990
1991-heden
Het instellen van een examencommissie voor het examen aan het einde
van een praktijkopleiding
Art. 19 lid 4 WLLW 1966
1966-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van
voorschriften omtrent de wijze van inrichten van de examens, de
bevoegdheden van de commissie, de uitreiking van diploma's, reis-,
verblijfs- en vacatiegelden voor de commissieleden en de toelatingseisen
voor het examen aan het einde van een praktijkopleiding
Art. 19 lid 5 WLLW 1966
1966-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen van het
toezicht op het eindexamen in bepaalde, met name genoemde, gevallen
Art. 29 lid 3 WVO 1963
1968-heden
Het aanwijzen van gecommiteerden voor het houden van toezicht op
eindexamens aan scholen voor agrarisch onderwijs inclusief de
praktijkscholen
Art 29 lid 3 WVO 1963, SVMwet 1990 / Art. 6 RBLPS 1987
1968-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van
voorschriften voor examens die niet vanwege de school worden gegeven
Art. 29 lid 6 WVO 1963
1968-heden
Het jaarlijks bepalen welke vakken centraal geexamineerd zullen worden
Art. 6 lid 2 EBMLO 1987
1987-1991

IV

GO

120

121

122

123

124

125

NO

IV

V- 3 jaar

GO

NO

V- 2 jaar,
na het afleggen van het
examen

NO

V- 2 jaar,
na het afleggen van het
examen

IV

GO

IV

GO

32

Nummer

Handelingen

126

Het jaarlijks vaststellen van de dagen en uren waarop het centrale examen
en de herexamens worden afgenomen alsmede de duur van elke zitting
Art. 18 EBMLO 1987
[1987-]
Het jaarlijks instellen van een centrale examencommissie ter vaststelling
van de beoordelingsnormen voor het centraal examen.
Art. 19 lid 1 EBMLO 1987
[1987-]
Het jaarlijks aanwijzen van een commissie van gecommiteerden die met
het toezicht op het centraal examen worden belast
Art. 20 lid 1 EBMLO 1987
[1987-]
Het vaststellen van het examenprogramma voor scholen voor middelbaar
argrarisch beroepsonderwijs voor zover het eindexamen wordt afgenomen
in de vorm van een centraal examen
Art 29a lid 1 SVMwet 1990
1991-heden
Het vaststellen van een instructie voor de commissie van gecommiteerden
Art. 20, lid 2 EBMLO 1987
[1987-]
Het aanwijzen van rijksgedelegeerden die bevoegd zijn het afnemen van
examens of gedeelten daarvan bij te wonen
Art. 47, lid 1 WHLO / Art. 33 lid 6 WHBO 1985
1945-heden
Het aanwijzen van rijksgecommiteerden voor het afnemen en over de
uitslag mede beslissen van examens in een studierichting die voorbereidt
op een beroep voor de uitoefening waarvan bij of krachtens de wet
voorschriften zijn gesteld
Art. 47, lid 1 WHLO 1917, art. 33 lid 7 WHBO 1985
1945-heden

127

129

130

131

132

133

S.C.

IV

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

NO

V- 1 jaar

NO

V- 2 jaar,
na het afleggen van het
examen

NO

V- 2 jaar,
na het afleggen van het
examen

33

Nummer

Handelingen

134

Het goedkeuren van de toelating van wetenschappelijke medewerkers tot
het onder verantwoordelijkheid van de betrokken hoogleraar afnemen van
examens
Art. 74 WWO 1960
1961-1970
Het jaarlijks instellen van een commissie voor het afnemen van het
staatsexamen voor het verkrijgen van een diploma overeenkomende met
het diploma van een school voor argrarisch onderwijs als bedoeld in art. 29
van de WVO 1963
Art. 60 WVO 1963, WVO1986
1968-heden
Het bij of krachtens algemene van maatregel van bestuur bepalen welke
IV
andere diploma's kunnen worden verkregen door het met gunstig gevolg
afleggen van een staatsexamen voor de, door de minister ingestelde
commissie
Art. 60 lid 2 WVO 1963, WVO 1986
1968-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur instellen van
IV
staatsexamens voor hoger agrarisch onderwijs, het vaststellen van
voorschriften omtrent de staatsexamens en het bepalen van het bedrag dat
voor toelating tot de staatsexamens verschuldigd is
Art. 175 lid 1 WHBO 1985
1986-heden
Het verlenen van vrijstelling van de algemene eis om tot examens aan de
Landbouwhogeschool te worden toegelaten
Art. 49 lid 2, 8, art. 63 WHLO 1917
1945-1968
Het verlenen van vrijstelling, in bijzondere gevallen, voor het afleggen van
examen in bepaalde onderdelen
Art. 33, lid 4 EBMLO 1987
1987-1991

135

136

137

138

139

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar,
na het afleggen van het
examen

NO

V- 1 jaar

GO

GO

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

34

Nummer

Handelingen

140

Het toelaten tot de examens, in bijzondere gevallen, van een bezitter van
een in Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen of Nieuw-Guinea
afgegeven getuigschrift van een instelling van onderwijs
Art. 49, lid 6, 7 WHLO 1917
1945-1968
Het aanwijzen van scholen voor middelbaar agrarisch onderwijs waarvan
het getuigschrift toelating tot het afleggen van examens in de faculteit der
landbouwwetenschappen mogelijk maakt
Art. III WWO 1960, art. III Wijz.WWO 20 december 1967
[1961-]
Het instellen van een aanvullend examen voor toelating tot het afleggen
van de examens in de faculteit der
landbouwwetenschappen
Art. III WWO 1960, art. III INPW 1967, art. III Wijz.WWO 20 december
1967
[1961-]
Het verlenen van ontheffing, in bijzondere gevallen, van de verplichting tot
betaling van examengeld
Art. 58 lid 3 WHLO 1917
1945-1968
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van de
voorwaarden voor het verlenen van de doctorstitel, de promoties, de wijze
van afnemen, de omvang en duur van de examens, de tijdstippen waarop
zij worden gehouden en al wat daarop betrekking heeft
Art. 6 WHLO 1917
1945-1968
Het bevoegd zijn in bijzondere omstandigheden te vergunnen, dat de
promotie ook gedurende de vakantie zal geschieden
Art. 34, lid 2 BVPEL 1935 / Art. 32, lid 2 Wijz.LHS 1959
1945-1968

141

142

143

144

145

S.C.

IV

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 75 jaar na intrekking
aanwijzing

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

NO

V- 1 jaar
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Nummer

Handelingen

146

Het vaststellen van het model van diploma's, certificaten, getuigschriften,
cijferlijsten en verklaringen ten behoeve van instellingen voor agrarisch
onderwijs
Art. 33, lid 1 BVPEL 1935/ art. 31 Wijz.LHS 1959. art. 29 lid 4, art. 30 WVO
1963, art. 19 lid 6, lid 7 WLLW 1966, art. III Wijz. WWO 1985, art. 34, art.
35, art.98 WHBO, art. 34, lid 1, lid 2 EBMLO 1987, ODC
1945-heden
Het aanwijzen van een bijzondere school die ten aanzien van de
cursusduur, het leerplan onderscheidenlijk het schoolwerkplan en de
bevoegdheden van de leraren overeenkomt met een school voor agrarisch
onderwijs als bevoegd om een diploma te verstrekken als bedoeld in artikel
29 van de WVO 1963
Art. 56 lid 1 WVO 1963 / WVO 1986 / SVMwet 1990
1968-heden
Het aanwijzen van de diploma's die nodig zijn om tot een tussenopleiding of
de lange opleiding behorend bij een afdeling Landbouw en Natuurlijke
omgeving te worden toegelaten
Art. 5, lid 1, 2 INR.DS MBO 1991
1991Het als representatief aanmerken van organisaties uit onderwijs en
IV
bedrijfsleven om een gezamenlijk voorstel te doen betreffende de
eindtermen alsmede de indeling daarvan in certificaateenheden van
opleidingen aan scholen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving.
Art. 17 lid SVMwet 1990
1991-heden
Het bij ministeriële regeling vaststellen van de eindtermen alsmede de
IV
indeling daarvan in certificaateenheden van opleidingen aan scholen in de
sector landbouw en natuurlijke omgeving.
Art 17 lid 1 SVMwet 1990
1991-heden

147

148

149

150

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 6 jaar

NO

V- 10 jaar

NO

V- 6 jaar

GO

GO
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Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

151

Het (kunnen) geven van regels voor de toepassing van de vastgestelde
eindtermen op reeds aangevangen opleidingen van scholen in de sector
landbouw en natuurlijke omgeving
Art. 17c SVMwet 1990
1991-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepalen onder welke
voorwaarden het bezit van certificaten aanspraak geeft op een diploma
Art. 29 lid 3 SVMwet 1990
1991-heden
Het aanwijzen van instellingen van hoger agrarisch en hoger agrarischpedagogisch onderwijs waarvan de getuigschriften van met goed gevolg
afgelegd propedeutisch examen worden gelijkgesteld
Art. IV Wijz. WWO 1986
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aanwijzen van
deeltijdse studierichtingen van hoger agrarisch onderwijs waaraan de titel
ingenieur of baccalaureus wordt verbonden
Art. 191 lid 1C, 20 WHBO 1985
1986-heden
Het verlenen van toestemming tot het dragen van de titel ingenieur of
baccalaureus aan degenen die een aan het afsluitend examen hoger
agarisch onderwijs een gelijkwaardig examen aan een NederlandsAntilliaanse, Arubaanse of buitenlandse instelling voor hoger agrarisch
onderwijs met goed gevolg hebben afgelegd
Art. 191 lid 3 WHBO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aanwijzen van
staatsexamens die naar niveau overeenkomen met een voltijdse
studierichting hoger agarisch onderwijs en bepalen welke van de titels
ingenieur of baccalaureus aan dat staatsexamen worden verbonden
Art. 191 lid 4B WHBO 1985
1986-heden

IV

GO

IV

GO

152

153

154

155

156

NO

IV

V- 75 jaar na intrekking
aanwijzing

GO

NO

V-76 jaar na geboorte
van degene aan wie de
titel is verleend

NO

V-5 jaar
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Nummer

Handelingen

157

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aanwijzen van
getuigschriften van met goed gevolg afgelegd eind- of staatsexamen van
vormen van dagonderwijs met een cursusduur van tenminste vier jaren op
het terrein van het hoger beroepsonderwijs of daarmee gelijk te stellen
onderwijs en van andere vormen van onderwijs die daarmee naar niveau
overeenkomen die recht geven op de titel baccalaureus
Art. D2.1, 1c IWHBO 1986
1990-heden
Het beschikken op een verzoek van het bestuur van een rechtspersoon van VI
niet-bekostigd bijzonder agrarisch onderwijs om aangewezen te worden als
bevoegd tot het afgeven van getuigschriften hoger agrarisch onderwijs
Art. 171 lid 1, art. 172 lid 1 WHBO 1985
1986-heden
Het intrekken van de aanwijzing van een rechtspersoon van niet-bekostigd VI
bijzonder onderwijs als bevoegd tot het afgeven van getuigschriften HBO.
Art. 174 WHBO 1985
1986-heden

158

159

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 75 jaar na intrekking
aanwijzing

GO

GO

38

Nummer

Handelingen

160

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nader regels stellen
III
met betrekking tot de te stellen eisen aan een cursus ter verkrijging van het
bewijs van voldoende didactische voorbereiding.
Art. 54 lid 3 WHBO 1985
1986-heden
Het goedkeuren van besluiten van het bestuur van de
Landbouwhogeschool betreffende:
* het vervreemden en bezwaren van onroerend goed, voor waarvan een
bijdrage van het Rijk verkregen is
* het aanvaarden van aan de instelling gemaakte werfstellingen of legaten
of gedane schenkingen, die in het lopende begrotingsjaar of in de
komende begrotingsjaren tot belangrijke uitgaven ten laste van het Rijk
kunnen leiden
* het aanvaarden van bijdragen uit de kas van een provincie of gemeente,
voorzover die bijdragen betrekking hebben op voorzieningen van de
Landbouwhogeschool
* het verrichten van andere rechtshandelingen die in het lopende
begrotingsjaar of in de komende begrotingsjaren tot nog toe niet in de
goedgekeurde begroting voorziene, belangrijke vermindering van
inkomsten kunnen leiden.
Art. 106 WWO 1960
1961-1986
Het voorbereiden en afhandelen van de huisvesting van de instellingen
V
voor agrarisch onderwijs door middel van nieuw- en verbouw, groot
onderhoud, huur en grondaankoop
Beleidsbesluit taken en organisatie Directie Landbouwonderwijs 1991
1945-heden
Het goedkeuren van vervreemding van gebouwen en roerende zaken door V
een orgaan ter bevordering van het leerlingwezen in de landbouw
Art. 43 lid 2 WLLW 1966
1966-heden

161

162

163

S.C.

GO/NO Toelichting

GO

NO

V-6 jaar,
na goedkeuring

GO

GO
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Nummer

Handelingen

164

Het vaststellen van de waarde van gebouwen van een orgaan ter
V
bevordering van het leerlingwezen in de landbouw
Art. 36 lid 4 WLLW 1966
1966-heden
Het goedkeuren van plannen en begrotingen terzake investeringen voor
gebouwen en terreinen en eerste inrichting
Art. 139 lid 1 WHBO 1985
1986-heden
Het geven van toestemming aan het bevoegd gezag van een instelling voor
agrarisch onderwijs om gebouwen of terreinen, ten behoeve waarvan de
rijksbijdrage wordt verleend, die geheel of gedeeltelijk niet nodig zijn voor
het onderwijs aan de instelling voor een periode langer dan een jaar aan
het bevoegd gezag van een andere instelling over te dragen
Art. 152 lid 2, 3 WHBO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van
nadere regels met betrekking tot ingebruikgeving van gebouwen of
terreinen ten behoeve waarvan de rijksbijdrage wordt verleend
Art. 152 lid 7 WHBO 1985
1986-heden
Het geven van toestemming tot verhuur van gebouwen of terreinene ten
behoeve waarvan de rijksbijdrage wordt verleend, door het bevoegd gezag
van een instelling
Art. 154 lid 3 WHBO 1985
1986-heden

165

166

167

168

S.C.

GO/NO Toelichting

GO

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 10 jaar

NO

V- 10 jaar

NO

V- 1 jaar
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Nummer

Handelingen

169

Het geven van voorschriften met betrekking tot de roerende zaken die tot
de uitrusting van gebouwen, terreinen en ruimten worden gerekend
Art. 155 lid 2 WHBO 1985
1986-heden
Het vaststellen van het door bevoegd gezag aan het Rijk verschuldigd
bedrag indien gebouwen, terreinen of roerende zaken aan hun bestemming
worden ontrokken of vervreemd
Art 156 lid 1 WHBO 1985
1986-heden

170

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 50 jaar,
bij faillissement van een
HAS

41

Nummer

Handelingen

171

Het bepalen van de waarde door het Rijk bij overdracht van de eigendom
van gebouwen, terreinen of roerende zaken indien deze uit eigen middelen
zijn bekostigd.
Art. 156 lid 3 WHBO 1985
1986-heden
Het vaststellen van de waarde van de roerende en onroerende zaken van
praktijkscholen die door vervreemding of op andere wijze worden
onttrokken aan de bestemming waartoe zij met de vergoeding zijn
aangeschaft
Art. 17, lid 1 RBLPS 1987
1987-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van de inwendige inrichting van de Landbouwhogeschool.
Art. 6 WHLO 1917
1945-1968
Het verlenen van toestemming voor het gebruik maken van
onderwijsmiddelen voor andere doeleiden dan in het
goedgekeurde onderwijsprogramma is bepaald
Art. 8 lid 1 RBLPS 1987
1987-heden
Het stellen van regelen voor het beheer en het gebruik van de
verzamelingen, hulpmiddelen, inrichtingen en terreinen.
Art. 10 lid 2 WHLO 1917
1945-1968
Het stellen van regelen voor het beheer van de bibliotheek
Art. 25 lid 2 WHLO 1917
1945-1968

172

173

178

179

180

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V

V- 50 jaar

GO

NO

V- 1 jaar

NO

V- 5 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

42

Nummer

Handelingen

181

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststelllen van
V
voorschriften omtrent benoeming, schorsing, ontslag en disciplinaire
maatregelen
Art. 76 WHBO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van nadere
V
voorschriften inzake formatie, functies en taken van personeel van de
instelling.
Art. 53 lid 5 WHBO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van
V
voorschriften omtrent geneeskundig onderzoek bij benoeming, omtrent
vakantie, verlof, aanspraken op salaris ingeval van militaire dienst, ziekte of
ongeval, wachtgeld, alsmede omtrent andere rechten van de directeur, de
adjunctdirecteur danwel de centrale directie, de leraren en het overige
personeel.
Art. 39 lid 2 WVO 1963 / Art. 23 lid 3 WLLW 1966
[1966-]

182

183

S.C.

GO/NO Toelichting

GO

GO

GO
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Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

184

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften
vaststellen voor het personeel van de Landbouwhogeschool betreffende
aanstelling, schorsing, ontslag, bezoldiging en wachtgeld, disciplinaire
straffen, rechten en verplichtingen
Art. 64 lid 1 WWO 1960
1960-1970
Het geven van richtlijnen en aanwijzingen aan het college van bestuur van
de Landbouwhogeschool met betrekking tot het personeelsbeleid en beheer
Art. 72 lid 3 WWO 1960 / Art. 110 lid 2 WWO 1985
1961-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepalingen
vaststellen betreffende de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder
door de Landbouwhogeschool indienstneming op arbeidsovereenkomst
naar burgelijk recht kan plaatsvinden.
Art. 64 lid 2 WWO 1960
1960-1970
Het nemen van maatregelen tot vervanging, indien het belang van het
onderwijs dit vordert, bij verhindering of ontstentenis van een hoogleraar of
lector
Art. 23, WHLO 1917
1945-1968
Het instellen van commissies voor georganiseerd overleg voor gewoon
hoogleraren, buitengewoon hoogleraren en lectoren
Art.17 EN 18 Regl. HenL 1935
1945-1970

V

GO

V

GO

185

186

187

188

V

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

44

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

189

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften
vaststellen voor het personeel van de Landbouwhogeschool betreffende de
wijze waarop met de vakorganisaties overleg wordt gevoerd over
aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de
ambtenaren
Art. 64 lid 1 WWO 1960
1960-1970
Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en beambten
van de Landbouwhogeschool.
Art. 26 lid 1 WHLO 1917
1945-1968
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regels
over de wijze waarop overleg wordt gevoerd over aangelegenheden van
algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel van
een instellingen voor agrarisch onderwijs door of namens het bevoegd
gezag met de daarvoor in aanmerking komende personeelorganisaties
Art. 40 WVO 1963 / Art. 26 WLLW 1966 / Art. 56 lid 1 WHBO 1985 / Art. 40
WVO 1986 / Art. 40 lid 2 SVMwet 1991
1966-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van
voorschriften ten aanzien van het jaarlijks door het bevoegd gezag van
scholen voor middelbaar argrarisch beroepsonderwijs vast te stellen beleid
met betrekking tot personeelsformatie, functies en taken
Art. 37a lid 5 SVMwet 1990
1991-heden
Het vaststellen van voorschriften betreffende formatie en indeling in rangen
van consulenten en administratief personeel van organen ter bevordering
van het leerlingwezen, waarvan de salarissen voor vergoeding in
aanmerking komen.
Art. 21 lid 1 WLLW 1966
1966-heden

V

GO

V

GO

V

GO

V

GO

V

GO

190

191

192

193
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Handelingen

194

Het bij algemene maatregel van bestuur vaststellen van voorschriften
omtrent het aantal door de directeur ten minste te geven lessen
Art. 32 lid 2 WVO 1963
1968-heden
Het stellen van nadere regelen omtrent de gevolgen voor de personeelsformatie van de praktijkschool bij een overeenkomst met derden met
betrekking tot het verzorgen van onderwijs
Art. 10, lid 3 RBLPS 1987
[1987-]
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regelen
omtrent het aantal door het bevoegd gezag te benoemen adjunctdirecteuren
Art. 32 lid 3 WVO 1986
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van
voorwaarden aan het bewijs van voldoende pedagogische en didactische
voorbereiding waarover een leraar ( voor het leerlingwezen; de consulent)
moet beschikken om benoemd te kunnen worden aan een instelling voor
agrarisch onderwijs
Art. 33 lid 1c WVO 1963 / Art. 22 lid 1b WLLW 1966 / Art. 110 lid 2 WHBO
1985 / Art. 33 lid 1c SVMwet 1990
1968-heden
Het kunnen verlenen van ontheffing van de in de wet gestelde
benoemingseisen aan leraren in het argrarisch onderwijs
Art. 33 lid 2 WVO 1963
1968-1991

195

196

197

198

199

200

Het kunnen verlenen van ontheffing van de in de wet gestelde
benoemingseisen aan leraren in het lager argrarisch onderwijs
Art. 33 lid 2 SVMwet 1990
1991-heden
Het goedkeuren van de benoeming van onderwijzers voor de cursussen
aan instellingen voor lager agrarisch onderwijs

S.C.

V

GO/NO Toelichting

NO

V-2 jaar

NO

V-2 jaar

NO

V-2 jaar

GO

NO

V-10 jaar

NO

V-10 jaar

NO

V- 75 jaar na geboorte

46

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

Art. 11 KB 13.12.1923
1945-1968

47

Nummer

Handelingen

201

Het benoemen en ontslaan van de leraren en amanuensi aan de scholen
Art. 9, Art. 21 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het benoemen en ontslaan van de directeuren van de scholen
Art. 9 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het goedkeuren van de benoeming van de directeur door het bevoegd
gezag van een gemeentelijke of bijzondere school voor agrarisch
beroepsonderwijs waarbij is afgeweken van het daaromtrent in de wet
gestelde
Art. 32 lid 2 WVO 1963/ Art. 32 lid 2 SVMwet 1990
1968-heden
Het benoemen en ontslaan van de hoogleraren, de buitengewone
hoogleraren, lectoren en de bibliothecaris
Art. 14, lid 1 , art. 21, lid 1, art. 25, lid 2 WHLO 1917 / Art. 65 lid 1, art. 73
WWO 1960
1945-1970

203

205

210

S.C.

VI

GO/NO Toelichting

NO

V- 75 jaar na geboorte

NO

V- 75 jaar na geboorte

GO

NO

211

Het bij besluit bekrachtigen van de aanstelling van een hoogleraar.
Art. 55 WHLO 1970
1945-1968

NO

212

Het bij de aanstelling van een lector aanwijzen van een hoogleraar of

NO

Officiële benoemingen
en ontslagen worden
bewaard i.v.m.
verificatie door
Rekenkamer en AD.
(JZ)
Voordrachten tot
benoemingen zijn
vernietigbaar 6 jaar na
benoeming
Officiële benoemingen
en ontslagen worden
bewaard i.v.m.
verificatie door
Rekenkamer en AD.
(JZ)
Voordrachten tot
benoemingen zijn
vernietigbaar 6 jaar na
benoeming
V- 1 jaar

48

Nummer

Handelingen

213

hoogleraren met wie de benoemde zijn onderwijs inricht
Art. 67 lid 2 WWO 1960
1961-1970
Het beschikken op een verzoek hoogleraren, lectoren en benoemde kleden
van college van bestuur van de landbouwhogeschool om eervol ontslag.
Art. IV Wijz. WWO 1983
[1984-]

214

Het eervol ontslaan van gewoon hoogleraren, buitengewoon hoogleraren
en lectoren.
Art. 2d Regl.HenL 1935
1945-1970

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

NO

Officiële benoemingen
en ontslagen worden
bewaard i.v.m.
verificatie door
Rekenkamer en AD.
(JZ)
Officiële benoemingen
en ontslagen worden
bewaard i.v.m.
verificatie door
Rekenkamer en AD.
(JZ)

49

Nummer

Handelingen

215

Het beschikken op een verzoek van een hoogleraar, buitengewoon
hoogleraar of lector om een medische herkeuring
Art. 10, lid 1 REGL. HenL 1935
1945-1970
Het aanwijzen van deskundigen die de medische herkeuring zullen
verrichten
Art.10 lid 3 REGL. HenL 1935
1945-1970
Het benoemen van de rector-magnificus van de Landbouwhogeschool
Art. 38, lid 5 WHLO 1917/ Art. 41 lid 2, Wijz.WHLO/
Art. 49 lid 2 WWO 1960/ Art. 33 lid 2 WUB 1970
[1945-}
Het benoemen en ontslaan van de secretaris van de Landbouwhogeschool
Art. 38, lid 2, Wijz. WHLO/ Art. 41septioes WWO 1960/
Art. 41septies, lid 1 INPW 67
[1956-]
Het benoemen en ontslaan van de administrateur van de
Landbouwhogeschool
Art. 43, lid 2 WHLO 1917
1945-1956
Het opdragen tot het geven van onderwijs door anderen dan de
hoogleraren en lectoren
Art. 22 lid 1 WHLO 1917 / Art. 75 WWO 1960
1945-1968
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen door wie en
V
op welke wijze bevoegdheden tot beslissing in individuele gevallen
ingevolge de in lid 1, artikel II van de wet van 20 dec 1967 inpassing
onderwijs landbouwhogeschool, bedoelde besluiten en reglementen
worden uitgeoefend
Art. VII lid 3 INPW 1967
1968-1986

216

217

218

219

220

221

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 3 jaar

NO

V- 3 jaar

NO

V- 75 jaar na geboorte

NO

V- 75 jaar na geboorte

NO

V- 75 jaar na geboorte

NO

V- 1 jaar

GO
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Nummer

Handelingen

222

Het geven van toestemming aan de hoogleraren en lectoren voor het
bekleden van ambten of bedieningen
Art. 18 lid 1 WHLO 1917
1945-1968
Het geven van vergunning aan hoogleraren en lectoren der Landbouwhoogeschool om als technisch adviseur op te treden of voor het ontwerpen,
uitvoeren of toezicht houden over werken
Art. 19 Art. 2 WHLO 1917
1945-1968
Het (kunnen) vernietigen van besluiten van het college van bestuur over het
geven van andere dan de hen opgedragen lessen door hoogleraren.
Art. 17 lid 2, 3 WHLO 1917
1945-1968
Het verlenen van vergunning aan gewone hoogleraren en lectoren om
andere bezoldigde betrekkingen te bekleden
Art. 71 lid 1 WWO 1960
[1961-]

223

224

225

226

227

228

Het bij besluit bepalen dat een vrouwelijke gewoon hoogleraar,
buitengewoon hoogleraar of lector aan de Landbouwhogeschool het ambt
als een bijbetrekking na haar huwelijk kan blijven waarnemen
Art.2b Regl. HenL 1935
1945-1970
Het geven van toestemming aan directeuren en leraren voor het bekleden
van funkties en het geven van lessen buiten de school
Art. 14 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het vaststellen van de instructie waarin de werkzaamheden van de secretaris van de Landbouwhogeschool worden geregeld
Art. 38 lid 3 WHLO 1917
1956-1968

S.C.

VII

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar
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Handelingen

230

Het goedkeuren dat hoogleraren en lectoren van de Landbouwhoogeschool
zich in een aangrenzende gemeente van Wageningen of elders vestigen
Art. 19, lid 3 WHLO 1917
1945-1968
Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen, na overleg met het college V
van bestuur, ten aanzien van voorzieningen ten behoeve van studenten
aan de landbouwhogeschool c.q. Landbouwuniversiteit
Art. 39, lid 4 Wijz.WHLO 1956 / Art. 62 lid 1 WWO 1985
1956-heden
Het geven van aanwijzingen omtrent de wijze waarop de studenten worden
ingeschakeld bij de voorzieningen die te hunnen behoeve worden getroffen
Art. 82 WWO 1960
[1961-]
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van
V
voorschriften omtrent de tijd die in het onderwijs tenminste wordt besteed
ten behoeve van de persoonlijke ontplooiíng van leerlingen en de
maatschappelijke en culturele vorming, de maximale cursusduur van de
opleidingen, omtrent de stage en omtrent het deelnemen aan elders
verzorgde cursussen.
Art. 23a lid 3 SVMwet 1990
1991-heden
Het geven van voorschriften met betrekking tot studenten waarvan de
positie ten gevolge van beeindiging van de bekostiging van de
studierichting wijziging ondergaat
Art. 158 lid 3 WHBO 1985
1986-heden

231

232

233

234

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

GO

NO

V- 1 jaar

GO

NO

V- 6 jaar

52

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

237

Het benoemen van de commissies van toezicht
Art. 5 lid 2 REGL RLWS 1925/ RTWS 1925
1945-1968
Het adviseren van de regering bij het opstellen van Europese verdragen
inzake agrarisch onderwijs
Interview
[1958-heden]
Het instellen van vaste advieskaders ter advisering van de minister van
Landbouw op het gebied van agrarisch onderwijs
Beleidsbesluit Taken en organisatie Directie Landbouwonderwijs 1991
1945-heden
Het instellen van adhoc adviesorganen ter advisering van de
minister van Landbouw op het gebied van agrarisch onderwijs
Beleidsbesluit Taken en organisatie Directie Landbouwonderwijs 1991
1945-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aanwijzen van
onderwerpen waarover als representatief aangemerkte organisaties van
advies kunnen dienen
Art. 3 lid 1 WVO 1963
1968-heden
Het aanwijzen van organisaties en instellingen die aanbevelingen doen aan
de minister voor benoeming van leden van de commissies van advies
Art. 4 lid 2 Reglement commissie van advies 1979
1979-heden
Het benoemen van de voorzitter en de leden van de commissies van
advies
Art. 4 lid 2, art. 5 lid 1 Reglement commissie van advies 1979
1979-heden

V

GO

III

GO

V

GO

V

GO

V

GO

V

GO

239

240

242

244

245

247

NO

V- 20 jaar

53

Nummer

Handelingen

248

Het goedkeuren van de huishoudelijke reglement van de commissies van
advies
Art. 8 Reglement commissie van advies 1979
1979-heden
Het benoemen van de voorzitter en leden van de beroepenveldcommissies
Art. 186 lid 3 WHBO 1985
1986-heden
Het toevoegen van een of meer ambtenaren ter ondersteuning van de
beroepenveldcommissies
Art. 186 lid 4 WHBO 1985
1986-heden
Het instellen van vaste en adhocoverlegkaders op het gebied van agrarisch V
onderwijs
Beleidsbesluit Taken en organisatie Directie Landbouwonderwijs 1991
1945-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen stellen voor
V
het overleg met de Landbouwuniversiteit
Art.5 lid 3 WWO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen stellen
V
betreffende de wijze waarop met de belangenorganisaties van studenten
overleg wordt gevoerd
Art.44 WWO 1985
1986-heden
Het beschikken op een beroep inzake een uitspraak van de senaat van de
Landbouwhogeschool
Art. 45, lid 3 WHLO 1917
1945-1968

249

250

251

253

254

255

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

GO

GO

NO

V- 1 jaar

54

Nummer

Handelingen

256

Het beschikken op een beroep inzake schorsing of ongevraagd ontslag van
een onderwijzer van een instelling voor lager agrarisch onderwijs
Art. 11 KB 13.12.1923
1945-1968
Het beschikken op beroepen van personen aan wie de toegang tot de
Landbouwhogeschool is ontzegd.
Art. 45, lid 6 WHLO 1917 / Art. 53 lid 4 WWO 1960
1956-1968
Het beschikken op een beroep van een patroon of een leerling tegen een
aanzegging van het landelijk of regionaal orgaan tot beeindiging van de
leerovereenkomst
Art. 16 lid 4 WLLW 1966
1966-heden
Het beslissen bij een geschil over de toepassing van de in de wet gestelde V
voorschriften
Art. 6 lid 4 WLLW 1966
1966-heden
Het beslissen bij een verschil van mening tussen de minister en het
V
bevoegd gezag van een school over de indeling bij een bepaalde
schoolsoort
art 21 lid 1 WVO 1963
1968-heden

258

259

260

261

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

GO

GO

55

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

262

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van
voorschriften omtrent samenstelling en werkwijze van de commissies van
beroep voor bijzondere scholen voor argrarisch onderwijs
Art 53 lid 4 WVO 1963 / WVO 1986
1968-heden
Het instellen van een commissie voor geschillen voor het
rijkslandbouwonderwijs
Art. 4, 9, 14 Wet medezeggenschap onderwijs 1981
1981-heden
Het aanwijzen van de leden van de commissie voor geschillen voor het
rijkslandbouwonderwijs
Art. 4 Reglement commissie voor geschillen voor het
rijkslandbouwonderwijs 1983
1983-1991
Het benoemen van de secretaris van de commissie voor geschillen voor
het rijkslandbouwonderwijs
Art. 26 Reglement commissie voor geschillen voor het
rijkslandbouwonderwijs 1983
1983-1991
Het vaststellen van het bedrag van de vergoeding voor de leden van de
commissie voor geschillen rijkslandbouwonderwijs
Art. 27 Reglement commissie voor geschillen voor het
rijkslandbouwonderwijs 1983
1983-1991

V

GO

V

GO

263

266

267

268

NO

V- 2 jaar

NO

V- 2 jaar

NO

V- 2 jaar

56

Nummer

269

270

271

272

274

275

Handelingen

Het stellen van regels voor de werkwijze van de commissie voor geschillen
voor het landbouwonderwijs
Art. 4, 9,14 Wet medezeggenschap onderwijs 1981
1981-heden
Het Het voorbereiden van het hoofdstuk “Agrarisch onderwijs”
ten behoeve van de jaarlijkse rijksbegroting van het ministerie van
Landbouw
Beleidsbesluit Taken en organisatie Directie Landbouwonderwijs 1991
1945-heden
Het vaststellen van een verdeelsleutel voor het toekennen van
Marshallgelden ten behoeve van instellingen voor agrarisch onderwijs
Interview
[1946-1958]
Het vaststellen van bekostigingsvoorwaarden voor
de instellingen voor agrarisch onderwijs
Art. 128 lid 1, art. 129, art. 132 WHBO 1985
1945-heden
Het in bijzondere gevallen wijzigen van de maximale bedragen van
subsidie-verlening
Art. 12, lid 2, KB 13.12 .1923
1945-1968
Het jaarlijks vaststellen van een plan van scholen voor voortgezet agrarisch
onderwijs die voor bekostiging in aanmerking zullen worden gebracht
Art. 65, lid 1 WVO 1963
1968-heden

S.C.

GO/NO Toelichting

V

GO

V

GO

VII

GO

V

GO

NO

V

V- 2 jaar

GO

57

Nummer

Handelingen

276

Het bij wet voor bekostiging in aanmerking brengen van dagscholen voor
V
middelbaar agrarisch onderwijs
Art. 64a SVM-wet 1991
1991-heden
Het vaststellen van het bedrag ter vergoeding van de kosten van avond- en
dagscholen en de cursussen
Art. 79, lid 10 WVO 1963
1968-heden
Het bepalen van de vergoeding van de exploitatiekosten van de
praktijkscholen geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden indien blijkt dat zij
zonder toestemming voor andere doeleinden wordt gebruikt
Art. 8, lid 2 RBLPS 1987
1987-heden
Het stellen van regelen omtrent de rente van uit ‘s Rijkskas verkregen
gelden en van door het Rijk gegarandeerde geldleningen aan
praktijkscholen
Art. 17, lid 1 RBLPS 1987
1987-heden
Het bepalen van de wiijze waarop de verschillen tussen het bedrag van de
vergoeding en uitgekeerde voorschotten aan de praktijkscholen worden
verrekend
Art. 18 RBLPS 1987
1987-heden
Het stellen van voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst met
derden door het bevoegd gezag van een
parktijkschool met betrekking tot het verzorgen van onderwijs en de
daarmee verband houdende dienstverlening
Art. 9 lid 1 RBLPS 1987
1987-heden

277

278

279

280

281

S.C.

GO/NO Toelichting

GO

NO

V-6 jaar,
na goedkeuring van de
begroting

NO

V- 50 jaar

NO

V- 50 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

58

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

282

Het jaarlijks vaststellen van een beschikking bekostiging
HBO-voorzieningen voor het hoger agrarisch onderwijs
Art. 121 lid 1 WHBO 1985
1986-heden
Het bij wet bekostigen van bijzondere instellingen voor hoger agrarisch
onderwijs
Art. 120 WHBO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van het
minimum aantal studenten voor iedere
studierichting of ieder studierichtingsdeel om in aanmerking te komen voor
opneming in de beschikking bekostiging
HBO-voorzieningen
Art. 125 lid 1 WHBO 1985
1986-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geven van
voorschriften omtrent de uitvoering van aanvang van
bekostiging voor instellingen van hoger agrarisch onderwijs
Art. 135 WHBO 1985
1986-heden
Het regelen van de grondslag voor de berekening van de rijksbijdrage voor
wat betreft het hoger agrarisch onderwijs
Art. 137 lid 2 WHBO 1985
1986-heden
Het geven van nadere richtlijnen ten aanzien van de procedure bij verzoek
om rijksbijdrage aan instellingen voor hoger agrarisch onderwijs
Art. 138 lid 2 WHBO 1985
1986-heden

V

GO

V

GO

V

GO

IV

GO

V

GO

283

284

285

286

287

NO

V- 6 jaar

59

Nummer

288

289

290

291

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

Het regelen, voor wat betreft het hoger agrarisch onderwijs of en in
hoeverre bij de vaststelling van de rijksbijdrage en het bestemmen van de
saldi inkomsten van de instelling geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing
worden gelaten
Art. 140 lid 3 WHBO 1985
1986-heden
Het toestaan dat de bekostiging van een studierichting van het hoger
VI
agrarisch onderwijs door een andere dan
een rijksinstelling wordt voortgezet
Art. 158 lid 5 WHBO 1985
1986-heden

NO

Het stellen van regelen voor het verstrekken van een voorschot zolang de
rijksbijdrage voor niet is bepaald of nader is bepaald
Art. 102bis, lid 4 WWO 1960 / Art. 144 lid 2 WHBO 1985
1961-heden
Het vaststellen van een maximumrentepercentage met betrekking tot de
onder goedkeuring van de minister aangegane geldleningen ter
bestrijding van stichtingskosten door een orgaan ter bevordering van het
leerlingwezen in de landbouw
Art. 36 lid 11 WLLW 1966
1966-heden

NO

V- 6 jaar

NO

V- 50 jaar

V- 6 jaar

GO

60

Nummer

292

293

294

296

297

298

Handelingen

Het beeindigen van bekostiging uit openbare kas van een experiment
onderwijscentrum indien niet meer aan de voorschriften
wordt voldaan
Art. 103A lid B WHBO 1985
1986-heden
Het vaststellen van de datum van de beeindiging van de bekostiging van
een studierichting
Art. 158 lid 3 WHBO 1985
1986-heden
Het geven van voorschriften met betrekking tot de wijze waarop al dan
niet uit 's rijkkas bekostigde nascholing meetelt voor wat betreft de
vaststelling van het aantal studenten bij een studierichting of instelling in
verband met beslissingen inzake de beindiging van de bekostiging
Art. 167 WHBO 1985
1986-heden
Het stellen van regelen voor de toelage van de voorzitter en
vertegenwoordigers van de senaat
Art. 49 lid 5 lid 6 WWO 1960
1961-1970
Het vaststellen van het bedrag van de toelage van de voorzitter van de
senaat, diens vervanger en de secretaris
Art. 2 lid 2 Art. 3 lid 2 Art. 4 lid 2 Regeling toelagen senaatsfuncties
landbouwhogeschool 1966
1966-1970
Het stellen van regelen om een of meer leden van het college van bestuur
van de Landbouwhogeschool een toelage toe te kennen
Art. 33 lid 1 Wijz.WHLO / Art. 43ter, lid 3 WWO 1960
1956-1970

S.C.

GO/NO Toelichting

V

GO

IV

GO

NO

V- 6 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

61

Nummer

299

300

301

302

303

Handelingen

Het regelen van de toelage en bezoldiging van de leden van het college
van bestuur en van de benoemde
faculteitsbestuursleden
Art. 9 lid 4, art.30 lid 7 WUB 1970
1970-1986
Het geven van nadere voorschriften terzake de vacantieuitkeringen van
gewoon hoogleraren, buitengewoon hoogleraren en lectoren
Art. 3d REGL. HenL 1935
1945-1956
Het vaststellen van salarissen en toelagen van de directeur, de adjunctdirecteur, de leden van de centrale directie, de
leraren en het overige personeel van instellingen voor voortgezet
agrarisch onderwijs
Art. 38 WVO 1963/WVO 1986/SVMwet 1991
1961-heden
Het stellen van regelen omtrent het toekennen van een vergoeding aan
de patroon door het landelijk orgaan ter bevordering van het
leerlingwezen in de landbouw
Art 15 WLLW 1966
1966-heden
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van de
salarissen van consulenten en administratief personeel van organen ter
bevordering van het leerlingwezen in de landbouw
art 23 lid 1 WLLW 1966
1966-heden

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

62

Nummer

Handelingen

304

Het vaststellen van het bedrag van de jaarwedde en toelagen die de
hoogleraren, buitengewone hoogleraren lectoren en andere ambtenaren
en beambten van de Landbouwhogeschool
Art. 15, art. 26, lid 1, art. 40 WHLO / Art. 41, lid 5, art. 42, lid 2
Wijz.WHLO / Art. 43ter, lid 4 INPW67 / Art.22 WUB 1970
(1945-)
Het vaststellen van de honorering van de leerkrachten van de
bijscholingscursussen
Art. 2 lid 1 Regeling bijscholing 1977
1977-heden
Het vaststellen van nadere regels terzake de ten laste van het rijk
komende kosten van wachtgelden, ontslaguitkeringen ten behoeve van
gewezen onderwijskundigpersoneel en van van uitkeringen aan
nabestaanden van overleden ambtenaren
Art.12, art. 13 Regl. HenL 1935/ art. 141 lid 4 WHBO 1985
1945-heden
Het treffen van afwijkende regelen terzake de bezoldiging van een
ambtenaar tijdens een schorsing
Art.11 lid 1 Regl. HenL 1935
1945-1970
Het (kunnen) toekennen van een bezoldiging aan de voorzitter van het
college van bestuur van de Landbouwhogeschool
Art. 33, lid 1, Wijz.WHLO1917 / Art. 43ter, lid 3 INPW 1967
1956-1986
Het (kunnen) toekennen van een toelage aan de dekaan van de
Landbouwhogeschool
Art. 9 lid 4 WUB 1970
1970-1986

305

306

307

308

309

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

63

Nummer

310

311

312

313

314

315

Handelingen

Het vaststellen van de hoogte van het schoolgeld voor instellingen voor
lager en middelbaar agrarisch onderwijs
ART 8 KB 13.12.1923 / Art. 25, lid 1 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het vaststellen van de collegegelden aan de Landbouwhogeschool
Art. 27, lid 4 WHLO 1917
1945-1968
Het verlenen van goedkeuring aan het besluit van het college van bestuur
van de Landbouwuniversiteit betreffende de vaststelling van het
cursusgeld
Art. 14, lid 4 WWO 1985
1986-heden
Het beslissen inzake teruggave van schoolgelden in bepaalde gevallen
Art. 25 LID 3 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1925-1968
Het bepalen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur de
gedeeltelijke terugbetaling van het collegegeld
Art. 27, lid 4, WHLO 1917
1945-1968
Het goedkeuren van de vrijstelling tot betaling van schoolgeld in bepaalde
gevallen
Art. 8 KB 13.12.1923 / Art. 25, lid 4 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968

S.C.

GO/NO Toelichting

V

GO

V

GO

VI

NO

V- 6 jaar

NO

V- 5 jaar

NO

V- 5 jaar

GO

64

Nummer

316

317

318

319

320

Handelingen

Het bevoegd zijn in bijzondere omstandigheden verschuldigde
collegegelden vast te stellen op bedragen die lager zijn
dan die genoemd in de wet
Art. 27, lid 4 WHLO 1917
1945-1968
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepalen in welke
gevallen vermindering van het collegegeld wordt toegestaan, indien twee
of meer personen uit eenzelfde gezin in hetzelfde studiejaar onderwijs
volgen
Art. 27, lid 2 WHLO 1917
1945-1968
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vaststellen van de
bedragen die verschuldigd zijn voor het volgen
van slechts enkele lessen die door hoogleraren of lectoren worden gegeven
Art. 30, lid 1 WHLO 1917
1945-1968
Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen stellen met
betrekking tot de vrijstelling, vermindering en terugbetaling van het
college- en examengeld
Art.32 lid 5 WWO 1985
1986-heden
Het vaststellen van de bedragen die jaarlijks aan studerenden worden
verstrekt voor het ondernemen van eenbuitenlandse studiereis en
studiebeurzen
Art. 12 WHLO 1917
1945-1968

S.C.

GO/NO Toelichting

V

GO

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 2 jaar

NO

V- 1 jaar

65

Nummer

321

322

323

324

325

326

Handelingen

Het vaststellen van het tarief voor de subsidie van de reis- en
verblijfskosten van de onderwijzers
Art. 12, lid 1d KB 13.12.1923
1945-1968
Het geven van richtlijnen voor de inrichting en indiening van de jaarlijkse
begroting van instellingen voor agrarisch
onderwijs
Art. 102, lid 2, 3 WWO 1960 / Art. 143 lid 2, art. 144 lid 2 WHBO 1986,
art. 11, lid 2 RBLPS 1987
(1961-)
Het vaststellen van richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening van
praktijkscholen
Art 16, lid 2 RBLPS 1987
1987-heden
Het geven van richtlijnen met betrekking tot de inrichting van de
jaarrekening en de inrichting van de administratie en
omtrent het overbrengen van saldi van goedgekeurde jaarrekeningen naar
een volgend jaar
Art. 105, lid 2 WWO 1960 / Art. 145 lid 2 WHBO 1985 / Art. 147 WHBO
1985
1961-heden
Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van instellingen van agrarisch
onderwijs
Art. 13 KB 13.12.1923 / Art. 20 Regl. RLWS 1925/RTWS 1925 / Art. 37
WHLO 1917 / Art. 102, lid 4 WWO 1960 / Art.
143 lid 1 WHBO 1985
1945-1992
Het goedkeuren van de jaarrekening van een instellingen voor agrarisch
onderwijs
Art. 146 lid 4 WHBO 1985
1986-1992

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring van de
begroting

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring van de
jaarrekening

66

Nummer

Handelingen

327

Het goedkeuren van plannen en begrotingen voor gebouwen en terreinen. V
Art. 101, lid 1 WWO 1960/art 36 lid 2 WLLW 1966
[1961-]
Het goedkeuren van regelen waaronder het bestuur van instellingen voor
agrarisch onderwijs het geldelijk beheer
uitoefent
Art. 102bis lid 4 WWO 1960/art 42 WLLW 1966
[1961-]
Het besluiten dat een niet in de begroting opgenomen taak alsnog voor
VI
bekostiging in het desbetreffende begrotingsjaar
in aanmerking wordt gebracht en welke aanvullende rijksbijdrage voor het
begrotingsjaar voorlopig kan worden verwacht.
Art. 142 lid 2 WHBO 1985
1986-heden
Het goedkeuren van voorgenomen uitgaven van een instelling voor de
VI
bekostiging van werkzaamheden waarvoor geen
normbedragen zijn voorzien
Art. 138 lid 2 WHBO 1985
1986-heden
Het vaststellen van richtlijnen voor de controle van de jaarrekening van
praktijkscholen
Art. 16, lid 3 RBLPS 1987
1987-heden
Het aanwijzen van een accountant die wordt belast met de cointrole van
de jaarrekening en met een onderzoek naar de
doelmatigheid van het beheer van de instelling
Art. 146 lid 3 WHBO 1985

328

330

331

332

333

S.C.

GO/NO Toelichting

GO

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

GO

GO

NO

NO

V- 6 jaar,
na controle

V- 6 jaar,
na controle

67

Nummer

334

336

337

338

339

340

341

Handelingen

Het geven van toestemming om af te wijken van de goedgekeurde
begroting van een instelling voor lager agrarisch
onderwijs
Art. 13, lid i KB 13.12.1923
1945-1968
Het bekostigen van personeelsuitgaven ten behoeve van de instellingen
voor agrarisch onderwijs
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1946-1992
1945-heden
Het toekennen van een wachtgeld, van andere uitkeringen ten behoeve
van gewezen onderwijskundig personeel en van
uitkeringen aan nabestaanden
Art.12, art. 13 Regl. HenL 1935/ art. 141 lid 4 WHBO 1985
1945-1993
Opmerking: De handeling wordt vanaf 1993 uitgevoerd door Uitvoering
Sociale Zekerheidsorgaan
Het bekostigen van materiële uitgaven ten behoeve van de instellingen
voor agrarisch onderwijs
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1946-1992
1945-heden
Het jaarlijks verstrekken van een vergoeding ten behoeve van cursussen
aan de praktijkscholen
Art.2 RBLPS 1987
1987-heden
Het centraal aankopen van materiaal voor inrichting en
onderwijsbenodigheden in verband met het
handvaardigheidsonderwijs en het praktijkonderricht aan de
praktijkscholen.
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1963
[1963-]
Het beschikken op een verzoek om bekostiging van een orgaan ter
bevordering van het leerlingwezen in de landbouw
Art. 28 lid 2 WLLW 1966

S.C.

GO/NO Toelichting

VI

GO

V

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 5 jaar,
na vorming van de
neerslag

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

GO

68

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

1966-heden

69

Nummer

342

343

344

345

346

Handelingen

Het beschikken op een verzoek om opneming in de beschikking
bekostiging HBO-voorzieningen voor wat betreft instellingen voor hoger
agrarisch onderwijs
Art. 122 lid 1 WHBO 1985
1986-1992
Het financieren van de exploitatiekosten van de Landbouwhogeschool
c.q Landbouwuniversiteit en de
onderzoeksinstituten
Rijksbegroting 1946-1992
1945-heden
Het financieren van de kosten voor contact met het buitenland in verband
met onderwijs en onderzoek ten behoeve van
de Landbouwhogeschool c.q. Landbouwuniversiteit
Rijksbegroting 1946-1992
1945-heden
Het financieren van de kosten van diensten van de Landbouwhogeschool
c.q. Landbouwuniversiteit te verrichten voor derden
Rijksbegroting 1946-1992
1945-heden
Het bekostigen van cursussen op het gebied van landbouw
Art. 75 WVO 1963
1968-heden

S.C.

GO/NO Toelichting

V

GO

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

70

Nummer

347

349

350

352

353

Handelingen

Het verstrekken van bedragen ter zake van het geven van cursussen
bijscholing
Art. 2 lid 1 Regeling bijscholing 1977
1977-heden
Het goedkeuren van het aangaan van geldleningen ter bestrijding van de
stichtingskosten van een orgaan ter bevordering
van het leerlingwezen in de landbouw
Art 36 lid 1 WLLW 1966
1966-heden
Het financieren van de kosten verband houdende met de liquidatie van
bijzondere landbouwscholen
Rijksbegroting 1966-1979
1966-1979
Het financieren van de kosten van de sociale en culturele zorg van
leerlingen en studenten van het agrarisch onderwijs
Rijksbegroting 1948-1968
1948-1968
Het verstrekken van subsidies aan lagere en middelbare agrarische
scholen
Art. 1, art.42 KB 13.12.1923 / Rijksbegroting ministerie van Landbouw
1946-1992
1945-heden

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 50 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 50 jaar

NO

V- 50 jaar

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

71

Nummer

354

355

356

357

358

Handelingen

Het verstrekken van subsidies ten behoeve van leerlingwezen
Sts.amnk. 1946-/
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1949-1980
1946-1980
Het toekennen van een vergoeding van kosten gemaakt door
privaatrechtelijke rechtspersonen die zich de bevordering
van het leerlingwezen ten doelstellen en die optreden als organen in de
zin van de wet
Art. 3 WLLW 1966
1966- heden
Het verstrekken van subsidies ten behoeve van landbouwvak- en
praktijkscholen
Sts.amnk. 1946-/
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1949-1957
1945-1957
Het verstrekken van subsidies ten behoeve van het hoger agrarisch
onderwijs
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1946-1992
1945-heden
Het verstrekken van subsidies aan cursussen voor agrarisch onderwijs
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1946-1992
1945-heden

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

72

Nummer

359

360

361

362

363

Handelingen

Het verstrekken van subsidies ten behoeve van kosten van
onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1946-heden
1945-heden
Het verstrekken van subsidies ten behoeve van opleiding en ontwikkeling
van leerkrachten (vanaf 1962 ook analisten en
amanuenses) van instellingen voor agrarisch onderwijs
Stsamnk. 1946/
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1946-1963
1945-1963
Het verstrekken van subsidies aan belangenorganisaties op het gebied
van agrarisch onderwijs
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1946-1970
1945-heden
Het verstrekken van subsidies aan stichtingen en verenigingen op het
gebied van landbouw- onderwijs
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1946-1970
1945-heden
Het verstrekken van een garantiebijdrage ten behoeve van de financiering
van de bouwkosten van bijzondere
landbouwscholen
Interimregeling Financiering bouw, herbouw en uitbreiding gebouwen landen tuinbouwscholen 1955-1960
[1955-1979]

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 6 jaar

NO

V- 50 jaar

73

Nummer

364

365

366

367

368

Handelingen

Het verstrekken van een garantiebijdrage ten behoeve van de financiering
van de bouwkosten van studentenhuisvesting
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1957-1978
1957-1978
Het verstrekken van een garantiebijdrage voor rente en aflossing van
studieleningen aan studenten in het agrarisch
onderwijs
Rijksbegroting ministerie van Landbouw 1979-1980
1979-1980
Het (kunnen) verstrekken van een vergoeding van het cursusgeld voor
een cursus bijscholing
Art. 9 lid 1 Regeling bijscholing 1977
1977-1993
Opmerking: Handeling overgegaan in de Wet op de nascholing
Het verstrekken van studiebeurzen, studietoelagen en renteloze
voorschotten ten behoeve van studenten in het agrarisch
onderwijs
Art. 12 WHLO 1917
1945-1974
Het vergoeden van reis- en verblijfskosten, benevens vacatiegelden, aan
deskundigen buiten de Landbouwhogeschool
Art. 47, lid 2 WHLO 1917
1945-1968

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

NO

V- 6 jaar,
na goedkeuring

74

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

IV

GO

IV

GO

ACTOR: DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE LANDBOUW
C.Q. DE DIRECTIE LANDBOUWONDERWIJS
47

65

75

174

177

207

208

Het goedkeuren van de onderwijsprogramma’svan de land- en
tuinbouwwinterscholen
Art. 15 Lid 1 regl RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het goedkeuren van de huishoudelijke reglementen van land- en
tuinbouwwinterscholen.
Art. 29 LID 2 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het geven van toestemming voor verlof aan directeuren en leraren
Art. 10, lid 3/ art 11, lid 3 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het aanwijzen van een cursus voor lager landbouwonderwijs waaraan de
bezittingen van een opgeheven cursus, die zijn aangeschaft uit de
rijkssubsidie, worden overgedragen
Art. 13 lid f KB 13.12.1923
1945-1968
Het goedkeuren van de regels voor zorg en beheer van verzamelingen en
hulpmiddelen van de scholen
Art. 19 lid 3 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1967
Het aanwijzen van de leraar die de directeur bij ontstentenis zal vervangen
Art. 10, lid 1 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het regelen van de waarneming van het directoraat van een school bij
ontstentenis van de directeur
Art. 10, lid 6 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

75

Nummer

Handelingen

209

Het goedkeuren van een regeling voor vervanging van leraren
Art. 12 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het goedkeuren van de instructie voor de amanuensis
Art. 21, lid 5 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het beschikken op beroepen van leraren inzake beslissingen van de
directeur van hun school
Art. 13 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het geven van machtiging om af te wijken van gestelde regels met
betrekking tot het leerlingaantal en aantal klassen per cursus lager
landbouwonderwijs die nodig zijn om voor subsidie in aanmerking te
komen
Art. 14 KB 13.12.1923
1945-1968

229

257

273

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

NO

V- 1 jaar

76

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR: DE INSPECTIE VAN HET LANDBOUWONDERWIJS
34

35

46

56

57

Het kunnen goedkeuren dat het algemeen en op het beroep gerichte
onderwijs indien dit niet aan een school kan worden gevolgd, op een
andere wijze wordt genoten
Art. 14 lid 2 WLLW 1966/WCBO
1966-heden
Het kunnen verlenen van ontheffing van de verplichting tot het volgen van
algemeen en op het beroep gericht onderwijs
Art. 14 lid 3 WLLW 1966/WCBO
1966-heden
Het toetsen van instellingsontwikkelings- plannen van agrarische
hogescholen aan de in de wet genoemde voorschriften
Art. 20 lid 9 WHBO 1985
1986-heden
Het beoordelen van leerplan en lesrooster van gemeentelijke of bijzondere
scholen voor agrarisch beroepsonderwijs.
Art. 24 lid 1 WVO 1963
[1968-]
Het beoordelen van de schoolwerkplannen van scholen voor middelbaar
argrarisch beroepsonderwijs
Art. 24a lid 5 SVMwet 1991
1991-heden

NO

V- 5 jaar

NO

V- 2 jaar

IV

GO

IV

GO

IV

GO

77

Nummer

Handelingen

59

Het kunnen goedkeuren dat een leerovereenkomst na het verstrijken van
de vastgestelde termijn wordt
gehandhaafd
Art. 16 lid 3 WLLW 1966
1966-heden
Het opstellen van een jaarplan over de voorgenomen werkwijze
II
Landbouwonderwijsplan 1992
1991-heden
Het adviseren van het bevoegd gezag van een instelling voor lager
landbouwonderwijs bij het voorstel tot definitieve verwijdering van een
leerplichtige leerling
Art. 10 lid 2 Besluit LLO 1968
[1968-]
Het bepalen van de wijze waarop het centraal examen zal worden afgelegd
door een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat
Art. 31 lid 3 EBMLO 1987
1987-1991
Het beoordelen van de examenprogramma's van scholen voor middelbaar
argrarisch onderwijs
Art 29a lid 3 SVMwet 1990
1991-heden
Het waarmerken van de jaarlijkse inventaris van meubilair, verzamelingen
en hulpmiddelen
Art. 19 lid 2 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1967

70

95

114

119

175

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 1 jaar

GO

NO

V- 2 jaar

NO

V- 2 jaar

NO

V- 2 jaar

NO

V- 2 jaar

78

Nummer

Handelingen

202

Het adviseren van de minister van Landbouw over benoeming en ontslag
van directeuren aan de land- en tuinbouwwinterscholen ( na 1957;
middelbare agrarische scholen)
Art. 9 lid 3 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het adviseren van het bevoegd gezag van een openbare school voor
agrarisch onderwijs over de benoeming van de directeur, de adjunctdirecteuren en de leraren
Art. 43 lid 1 WVO 1963/WVO 1986
1968-1986
Het desgevraagd of uit eigen beweging uitbrengen van rapportages aan de V
minister van Landbouw over de kwaliteit van het agrarisch onderwijs
Art. 227 WWO 1985
1945-heden
Het vaststellen van de bijdrage voor een cursus bijscholing
Art 8 lid 2 Regeling bijscholing 1977
1977-1992
Het goedkeuren van de bescheiden met betrekking tot de afrekening van
een cursus bijscholing
Art. 8 lid 2 Regeling bijscholing 1977
1977-1992
Het geven van machtiging voor af- en overschrijving van en op artikelen
van de begroting van een instelling voor lager
agrarisch onderwijs
Art. 20, LID 2 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het beschikken op aanvragen voor een bijdrage voor het organiseren van
een cursus bijscholing
Art. 7 lid 2 Regeling bijscholing 1977
1977-1992
Het accorderen van diploma’s en cijferlijsten betreffende Land- en
tuinbouwcursussen
Interview

204

236

295

329

335

348

348A

S.C.

GO/NO Toelichting

NO

V- 5 jaar

NO

V- 5 jaar

GO

NO

V- 2 jaar

NO

V- 2 jaar

NO

V- 2 jaar

NO

V- 2 jaar

NO

V- 50 jaar

79

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

1956-1992

80

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR: DE COMMISSIES VAN TOEZICHT
206

238

Het adviseren van de Directeur-generaal van de Landbouw inzake het
aanwijzen van de leraar die de directeur van een school zal vervangen
Art. 10, lid 1 REGL RLWS 1925/RTWS 1925
1945-1968
Het desgevraagd of uit eigen beweging uitbrengen van rapportages aan de V
minister van Landbouw over de kwaliteit van het agrarisch onderwijs
Art. 5 LID 2 REGL RLWS1925/ RTWS 1925
1945-1968

NO

V- 1 jaar

GO

81

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

II

GO

ACTOR: DE COMMISSIE GESCHILLEN RIJKSLANDBOUWONDERWIJS
69

264

265

Het opstellen van een jaarverslag.
Art. 29 Reglement commissie voor geschillen voor het
rijkslandbouwonderwijs 1983
[1983-]
Het beschikken op beroepen inzake het agrarisch onderwijs voortvloeiend
uit administratieve regelingen
Art. 4 Reglement commissie voor geschillen voor het
rijkslandbouwonderwijs 1983
1983-1991
Het beschikken op beroepen inzake het agrarisch onderwijs voortvloeiend
uit administratieve regelingen maar met een precedentele werking
Art. 4 Reglement commissie voor geschillen voor het
rijkslandbouwonderwijs 1983
1983-1991

NO

VI

V- 2 jaar

GO

82

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR: DE RIJKSCONSULENTEN VOOR DE LANDBOUW
176

235

235A

Het goedkeuren van de lijst van aan te schaffen leermiddelen van
instellingen voor lager landbouwonderwijs
Art. 13 lid c KB 13.12.1923
1945-1968
Het desgevraagd of uit eigen beweging uitbrengen van rapportages aan de V
minister van Landbouw over de kwaliteit van de land- en
tuinbouwcursussen in het hun toebedeelde rayon
Interview
[1945-1968]
Het accorderen van diploma’s en cijferlijsten betreffende land- en
tuinbouwcursussen in het hun toebedeelde rayon
Interviews
1945-1956

NO

V- 1 jaar,
na goedkeuring

GO

NO

V- 50 jaar

83

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR: DE FORMEEL DOOR DE MINISTER VAN LANDBOUW INGESTELDE VASTE ADVIESORGANEN
241

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Landbouw op
het gebied van agrarisch onderwijs
Beleidsbesluit Taken en organisatie Directie Landbouwonderwijs 1991
1945-heden

V

GO

ACTOR: DE FORMEEL DOOR DE MINISTER VAN LANDBOUW INGESTELDE VASTE ADVIESORGANEN C.Q.
THE NETHERLANDS COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN AGRICULTURE
(NETA)
351

Het beoordelen van aanvragen van instellingen van landbouwonderwijs in
het kader van de Stimuleringsregeling
Internationalisering Landbouwonderwijs
Landbouwonderwijsplan 1992
1992-heden

V

GO

84

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR: DE FORMEEL DOOR DE MINISTER VAN LANDBOUW INGESTELDE ADHOC ADVIESORGANEN
243

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Landbouw op
het gebied van agrarisch onderwijs
Beleidsbesluit Taken en organisatie Directie Landbouwonderwijs 1991
1945-heden

V

GO

85

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR: DOOR DE MINISTER VAN LANDBOUW AANGEWEZEN ORGANISATIES EN INSTELLINGEN IN DE
AGRARISCHE SECTOR
246

Het doen van aanbevelingen aan de minister van Landbouw inzake de
benoeming van de leden van de commissies van advies
Art. 4 lid 3 Reglement commissie van advies 1979.
1979-heden

III

GO

86

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR : DE FORMEEL DOOR DE MINISTER VAN LANDBOUW INGESTELDE VASTE EN ADHOC OVERLEGORGANEN
VOOR HET AGRARISCH ONDERWIJS
252

Het voeren van overleg met de minister van Landbouw over onderwerpen
op het gebied van agrarisch onderwijs
Beleidsbesluit Taken en organisatie Directie Landbouwonderwijs 1991
1945-heden

III

GO

87

Nummer

Handelingen

S.C.

GO/NO Toelichting

ACTOR DE JAARLIJKSE CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VOOR HET MIDDELBAAR LANDBOUWONDERWIJS
128

Het jaarlijks vaststellen van de beoordelingsnormen voor het centraal
examen
Art. 19 lid 1 EBMLO 1987
[1987-]

IV

GO

88

