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BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE 1945 - 1995 / 1996 1. INLEIDING
Het PIVOT-rapport De draden van de WEB. Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, 1945-1995 / 1996- vormt de basis voor dit basisselectiedocument
(bsd). Het rapport is het resultaat van institutioneel onderzoek dat in 1995-1996 is uitgevoerd bij het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het onderzoek komt voort uit de afspraken die zijn gemaakt in een
tussen de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Algemene
Rijksarchivaris afgesloten convenant, d.d. 9 februari 1995, inzake de overbrenging en overdracht van na 1945
gevormde archieven. Het rapport beschrijft de rijksoverheidsbemoeienis, de beleidsontwikkeling en de taken op
het terrein van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie alsmede de daaraan gekoppelde ambtelijke
organisatie in historisch perspectief. Tevens omvat het rapport een beschrijving van de handelingen van actoren
die krachtens de wet een rol vervullen binnen het genoemde beleidsterrein.
Doel van het rapport is een referentiekader te bieden voor de archivistische waardering van handelingen van
de minister van Onderwijs en andere actoren op het terrein van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de
jaren 1945-1995/1996-. Het basisselectiedocument legt de waardering vast en verdeelt de neerslag van de
handelingen in op termijn te vernietigen neerslag en aan het Algemeen Rijksarchief over te dragen neerslag. Op
basis van het bsd kan de selectie daadwerkelijk worden uitgevoerd. Tevens kan het bsd dienen als leidraad bij de
(her)inrichting van de documentaire informatievoorziening.
Het bsd bestaat uit een korte beschrijving van het beleidsterrein en van de voornaamste actoren, een
verantwoording van de doelstelling van de selectie en van de gehanteerde selectiecriteria, en een selectielijst
zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 b van de Archiefwet 1995 (Stb. 276) en hoofdstuk II van het Archiefbesluit 1995.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt het bsd vast nadat de minister de Raad voor Cultuur
heeft gehoord.
2. HET BELEIDSTERREIN BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE
2.1.

Het beleidsterrein

De minister van OCenW is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het primaire beleid met betrekking tot het
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve). Het beleidsterrein omvat het gehele secundaire
beroepsonderwijs, alsmede de volwasseneneducatie. Tot het beleidsterrein behoren: het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo), het deeltijd-mbo, het cursorisch ondernemersonderwijs, het leerlingwezen, het
vormings- en ontwikkelings werk (voor jeugdigen en jong-volwassenen), de basiseducatie, het voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs (vavo), het onderwijs aan de erkende onderwijsinstellingen en de specifieke
scholing in het kader van de arbeidsvoorziening. Daarnaast wordt ook een aantal landelijk en regionaal werkende
ondersteunings-instellingen voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie tot het beleidsterrein
gerekend. Het hoger onderwijs behoort niet tot het bve-veld.
De definitie van het beleidsterrein is tijdgebonden; zij verwijst naar een situatie die in een reeks van jaren is
gegroeid en thans wettelijk een sluitstuk heeft bereikt met de invoering van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. De onderwijssectoren die anno 1996 deel uitmaken van het beleidsterrein hebben elk hun
eigen voorgeschiedenis, een voorgeschiedenis welke zich bezwaarlijk volledig laat herschrijven in termen van de
huidige definitie. Dat zou al te kunstmatig zijn. In het bijzonder geldt dat voor het voltijds middelbaar
beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs vormde
in het recente verleden, tezamen met het algemeen voortgezet onderwijs, het niveau van het secundair
onderwijs. Verder terug in de tijd waren het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs deelgenoten binnen het
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nijverheidsonderwijs. Daarnaast heeft het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zich ontwikkeld als
afgeleide van het voortgezet onderwijs. Er is voor gekozen om in het institutioneel onderzoek voor de periode
1945-1995 het middelbaar beroepsonderwijs alsook het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs te
behandelen in samenhang met het voortgezet onderwijs en niet te situeren binnen de hedendaagse grenzen van
het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Daarnaast zijn er in het verleden deelterreinen aan te wijzen die, na een herverdeling van departementale
taken, volledig tot geheel uit het zicht van de minister van Onderwijs zijn verdwenen. Voorbeelden hiervan liggen
vooral binnen de volwasseneneducatie ofwel vorming en volksontwikkeling , zoals de lectuurvoorziening
(bibliotheken) en het sociaal-pedagogisch jeugdwerk. Taken op deze (herverkavelde) gebieden komen aan bod
binnen het beleidsterrein waar zij tegenwoordig deel van uitmaken. Hier is er dus voor gekozen om de eertijds
geldende grenzen van het beleidsterrein los te laten.
Samengevat zijn in dit basisselectiedocument als takken van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie
in de periode 1945-1995 uitgewerkt (1) de volwasseneneducatie - waaraan het schriftelijk onderwijs resp. de
erkende onderwijsinstellingen zijn toegevoegd -, (2) het vormingswerk voor jeugdigen, (3) het leerlingwezen en
het cursorisch beroepsonderwijs. De selectielijst vanaf 1996 (4) is bestemd voor het gehele beleidsterrein
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, thans onder de naam educatie en beroepsonderwijs .
Ten overvloede zij er nogmaals op gewezen dat zowel het voltijds middelbaar beroepsonderwijs als het
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs met ingang van die datum wettelijk volledig zijn geïntegreerd binnen
dit beleidsterrein. De erkende onderwijsinstellingen zijn ten dele geïntegreerd; de reikwijdte van de Wet op de
erkende onderwijsinstellingen is met ingang van augustus 1997 teruggebracht tot nader genoemd onderwijs dat
valt binnen de termen van de wet op het voortgezet onderwijs. (Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, Art.
12.4.9. onder A)
2.2.

Hoofdlijnen

Het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie maakt deel uit van het taakgebied onderwijs. De
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bestuurt het onderwijs door middel van wet- en regelgeving
met inachtneming van de bepalingen in de Grondwet. De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is
medeverantwoordelijk voor het algemene onderwijsbeleid en de algemene onderwijswetgeving. De inhoud van
het agrarisch onderwijs is een verantwoordelijkheid van de minister van landbouw.
Zowel de regeling van het openbaar onderwijs als deel van het publiekrecht als die van het bijzonder
onderwijs als privaatrechtelijke vorm vormen het object van overheidszorg. De voornaamste taken van het Rijk
zijn de zorg voor de structurering van het onderwijs, de zorg voor het openbaar onderwijs, het waarborgen van de
vrijheden van stichting, richting en inrichting van het bijzonder onderwijs, de bekostiging naar gelijke maatstaf, het
toezicht, de examinering en de studiefinanciering. Het Rijk bevordert ook de vernieuwing van het onderwijs. Het
toezicht op het onderwijs wordt door verschillende onderwijswetten opgedragen aan de minister van Onderwijs
en onder zijn gezag uitgeoefend door de Inspectie van het onderwijs.
Onderwijsbeleid is mogelijk door kwalitatieve en kwantitatieve eisen te stellen aan het onderwijsproces in de
scholen en instellingen of aan de resultaten daarvan, door regelingen te treffen voor het toedelen van financiële
en andere middelen, en door het stellen van voorwaarden waaraan scholen moeten voldoen. Het Rijk beslist
onder meer over:
. welke schooltypen er (kunnen ) bestaan;
. de cursusduur van elk der schooltypen;
. voor sommige schooltypen:
de vakken die moeten worden onderwezen;
het minimum en maximum aantal lesuren per schooltype;
het minimum en maximum aantal lesuren per week;
de duur van de lessen;
. de wijze waarop het examineren van de leerlingen geschiedt;
4
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.
.
.
.
.

de eisen van bekwaamheid van het onderwijzend personeel;
het salaris en de hoofdzaken van de rechtspositie van de onderwijsgevenden;
de stichtings- en opheffingsnormen;
de bouwkundige inrichting van de school;
de bedragen die aan schoolgebouwen en onderwijsvoorzieningen kunnen worden besteed.

2.3.

Ontwikkeling 1945-1995

De rijksoverheidsbemoeienis met de volwasseneneducatie is, naar haar aard, globaal in te delen in de volgende
perioden: het ontbreken van beleid (1945 - 1960), beleid op afstand (1960 - ca. 1970), stimulerend beleid (ca.
1970 - 1975), naar samenhang in beleid (1975 - 1986) en naar samenhang in wetgeving (1986 - 1995).
In de eerste periode is op bescheiden schaal subsidie verleend ten behoeve van de volksontwikkeling, een
tak van voornamelijk particuliere zorg die in breder verband werd benoemd als vormings- en ontwikkelingswerk.
Voor het vormingswerk, sinds 1947 door de rijksoverheid (mede-)gefinancierd krachtens subsidievoorwaarden
voor het nijverheidsonderwijs, kwamen vanaf begin jaren vijftig twee afzonderlijke ministeriële regelingen (voor
meisjes en voor jongens) tot stand. Binnen het vormingswerk verwierf de jongste categorie deelnemers zich een
geheel eigen plaats en is een onderscheid gegroeid tussen 'jeugdigen' en 'jong volwassenen'. Aanvankelijk nog
ondergebracht binnen één Rijksregeling (1964), werd nadien het vormingswerk voor jeugdigen geregeld in de
WVO art. 61 en in afzonderlijke besluiten (1970 en 1994). Het beleid ten aanzien van de volwasseneducatie is in
de tussentijd moeizaam voortgegaan. Weliswaar was het in beeld bij drie departementen - bij Onderwijs (OK&W),
bij Maatschappelijk werk (CRM) en bij Sociale Zaken -, de samenhang in beleid bleef vele jaren zoek. Aan
financiering van (delen van) dit brede en diverse terrein - dat onderwijs, vorming en scholing omvat - lagen
uiteenlopende regelingen ten grondslag. De invoering van een halverwege de jaren tachtig aanvaarde Kaderwet
volwasseneneducatie (1985) liep spaak en werd opgehouden tot in 1992 een nieuwe Kaderwet
volwasseneneducatie (1991) in werking trad. Een tijdelijke regeling bracht in de tussenliggende jaren soelaas
voor de uitvoering en de ondersteuning van de basiseducatie: de Rijksregeling basiseducatie 1986, een zelfstandige amvb, houdende regelen betreffende het van rijkswege beschikbaar stellen van gelden aan gemeenten
en provincies. Basiseducatie is een verzamelterm voor een scala aan educatieve activiteiten. Basiseducatie biedt
aan laagopgeleide volwassenen een mogelijkheid om elementaire vaardigheden te verwerven die noodzakelijk
zijn om in de Nederlandse samenleving te kunnen functioneren: alfabetisering, rekenvaardigheid, sociale
vaardigheden etc.
Cursorisch beroepsonderwijs omvat opleidingen bestemd voor volwassenen en voor geheel of gedeeltelijk leerplichtvrije jeugdigen, gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen of
functies waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Cursorisch
beroepsonderwijs wordt onderscheiden in drie deelterreinen:
- het leerlingwezen
- het deeltijd middelbaar beroepsonderwijs
- de specifieke scholing
Van deze deelterreinen heeft het leerlingwezen de langste voorgeschiedenis in beleid. Het leerlingwezen stelt
jongere werknemers in staat een vakopleiding te volgen. Dit betekent dat er naast en tegelijkertijd met de
arbeidsovereenkomst een leerovereenkomst wordt afgesloten. In deze leerovereenkomst verplicht de werkgever
(patroon) zich de leerling/werknemer in de werktijd een opleiding te geven in de praktijk van een bepaald beroep
en hem in de gelegenheid te stellen tot bij deze opleiding behorend aanvullend onderwijs te volgen. Vóór 1945
was het leerlingwezen een alternatief voor het technisch dagschoolonderwijs. De opzet van het leerlingwezen is
vastgelegd in de Nijverheidsonderwijswet van 1919. De toenemende vraag naar geschoold industriepersoneel
leidde ertoe dat in de vijftiger jaren het leerlingwezen werd omgevormd tot een volwaardige vervolgopleiding nà
het lager technisch onderwijs.
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Het in 1963 ingediende Ontwerp van wet op het leerlingwezen, tot wet verheven in 1966, trad in 1968 in
werking. De Wet op het leerlingwezen (WLW) vormde het nieuwe kader voor de praktijkopleiding van het leerlingwezen; het onderwijs aan de streekschool vond zijn grondslag in de WVO (art. 75 eerste lid). Begin jaren
negentig werd het leerlingwezen een onderdeel van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (1992). Zowel de
praktijkcomponent (voorheen WLW) als de schoolcomponent (voorheen WVO, art. 75) van het leerlingwezen
waren daarmee in één wet geregeld.
Het deeltijd-mbo is middelbaar beroepsonderwijs dat 's avonds wordt gegeven en soms gedeeltelijk overdag;
de opleidingen duren twee tot drie jaar. Het is bestemd voor jongeren vanaf 18 jaar en sluit aan bij het eindniveau
van het lager beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Achtereenvolgens geregeld in
de Nijverheidsonderwijswet, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet cursorisch beroepsonderwijs en, vanaf 1
januari 1996, in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Het begrip specifieke scholing omvat twee sterk verschillende werkvelden: het deeltijd-beroepsonderwijs voor
volwassenen, dat valt onder de bestuurlijke competentie van de minister van Onderwijs, en de scholing voor
Arbeidsvoorziening, dat valt onder de bestuurlijke competentie van de minister van Sociale Zaken resp. de
Centrale Arbeidsvoorziening. De scholing in het kader van de arbeidsvoorziening is onderhevig aan drie wetten:
de Arbeidsvoorzieningswet, de Kaderwet volwasseneneducatie en de Wet cursorisch beroepsonderwijs. Het
omvat iedere beroepsgerichte educatieve activiteit die tot doel heeft volwassenen dan wel jeugdigen ten aanzien
van wie de leerplicht is geëindigd, kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen te doen verwerven, die
van belang zijn voor hun positie op de arbeidsmarkt of voor de uitoefening van hun beroep (AW, art. 1 lid 1 j).
Specifieke scholing biedt mogelijkheden op tal van niveaus tussen basisonderwijs, basiseducatie en hoger
onderwijs en staat open voor personen die niet meer leerplichtig zijn. De belangrijkste instellingen waar scholing
wordt gegeven zijn: de centra voor beroepsoriëntatie en beroepsbeoefening, de centra voor vakopleiding en de
vrouwenvakscholen.
Door de betrokkenheid van verschillende beleidsvelden - van vier departementen: Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij - is er voor scholing op wetgevingsgebied een complexe situatie ontstaan die moeilijk is te overzien.
Beleidsmatige tradities, financieringsmethoden en de verdere regelgeving van deze organisaties verschillen van
elkaar en leveren door de jaren heen tal van afstemmingsproblemen op.
2.4.

Beleid vanaf 1996

Instellingen in de bve-sector hebben, zo is op te maken uit het bovenstaande, jarenlang te maken gehad met
verschillende wetten en uitvoeringsbesluiten. Het beleid van de rijksoverheid is er in de jaren negentig op gericht
geweest de onderlinge samenhang tussen de onderscheiden wetten te vergroten. In de wetgeving werd dat
stapsgewijs tot uitdrukking gebracht. Met de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is de wettelijke integratie van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie afgerond. De taakgebieden zijn thans als volgt gedefinieerd:
"Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk
functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze
die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede op maatschappelijke behoeften." (WEB
1995, art. 1.2.1. eerste lid)
"Beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van
beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Het beroepsonderwijs
bevordert tevens de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers en draagt bij tot het
maatschappelijk functioneren." (WEB 1995, art. 1.2.1. tweede lid)
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3. ACTOREN1
3.1.

Actoren op de deelterreinen volwasseneducatie / erkende onderwijsinstellingen /
vormingswerk voor jeugdigen / leerlingwezen en cursorisch beroepsonderwijs 1945 - 1995

3.1.1.

Overheid

De minister van Onderwijs en Wetenschappen / Inspectie
. en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving,
de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij / Inspectie
. de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
. de minister van Economische Zaken
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA)
Centrale Jeugdraad
Commissies, werkgroepen (extern)
Harmonisatieraad Welzijnsbeleid
Inspectie van de beroepskeuzevoorlichting
Landelijke organen beroepsonderwijs (LOB) / Landelijk orgaan beroepsonderwijs agrarische sector (LOBAS)
Onderwijsraad
Provinciale Staten/Gedeputeerde Staten
Raad voor de Jeugdvorming
Raad voor Studie- en Beroepskeuze
Raad voor de volwasseneneducatie (RVE)
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)
[Rijksinspectie Jeugdzaken en Volksontwikkelingswerk]
Staatstoezicht op de volksgezondheid
3.1.2.

Particulier

Adviescentrum Opleidingsvraagstukken (A&O)
Bedrijfstakgewijs overleg onderwijs-bedrijfsleven (BOOB)
Bond van instellingen voor schriftelijk onderwijs (BISON)
BVE-Kamer
Centraal orgaan beroepsbegeleidend onderwijs (COBO)
Centraal Orgaan voor de Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven (COLO)
Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO)
Contactcentra onderwijs-arbeid (COA)
Georganiseerd Schoolwezen Beroepsonderwijs (GSB)
Landelijk dienstverlenend centrum (LDC)
Landelijke ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie
1

In het rapport institutioneel onderzoek worden de hierna volgende actoren
uitvoerig toegelicht. Aldaar zijn tevens de bijlagen afkortingenlijst en
lijst van commissies, werkgroepen e.d. opgenomen.
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Landelijke organen van het leerlingwezen (LOL)
Landelijke Organisatie Christelijk Vormingswerk (LOCV)
Landelijke Organisatie Vormingswerk voor Werkende Jongeren (LOVWJ)
Landelijk overleg cursorisch ondernemersonderwijs (...)
Landelijke Stichting Katholieke Levensscholen (LSKL)
Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd (NCVB)
Nationale Stichting voor Mater Amabilis Scholen (NSMAS)
Oriënterend overleg
Pedagogisch Centrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (PCBB)
Platform aangewezen en erkend particulier onderwijs (PAEPON)
Procescoördinatie-BVE I (1991-1994) en II (1994-1996)
Regionale dienstencentra (RDC)
Stichting proefprojecten open school (SPOS)
Vereniging beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (VBVE)
Vereniging voor buitenschools mondeling onderwijs (VBMO)
3.2.

Actoren op het beleidsterrein educatie en beroepsonderwijs 1996 -

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen / Inspectie
. en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving,
de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij / Inspectie
. de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
. de minister van Economische Zaken
AB-kamer (Agrarisch beroepsonderwijs)
Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt (ACOA)
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA
Centrum voor Innovatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (CIBB)
Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP)
Commissies, werkgroepen e.d. (extern)
EB-kamer/BVE-kamer (Educatie en beroepsonderwijs)
Inspectie van de beroepskeuzevoorlichting
Landelijke organen voor het beroepsonderwijs (LOB) / Landelijk orgaan beroepsonderwijs agrarische sector
(LOBAS)
Onderwijsraad
Participatiefonds wachtgelden
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)
Senter - Unit Educatie Technologie
4. SELECTIE
4.1.

Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen van overheidsorganen die vallen onder
de werking van de artikelen 12, 26 en 40 van de Archiefwet 1995. De hoofddoelstelling van de selectie is een
onderscheid te maken tussen te bewaren (i.e. naar het Rijksarchief over te brengen) en (op termijn) te vernietigen
gegevens van bedoelde organen. De te bewaren gegevens moeten een reconstructie van de hoofdlijnen van het
overheidshandelen ten opzichte van haar omgeving mogelijk maken. Zoals de minister van WVC bij de
behandeling van de nieuwe archiefwet in de Tweede Kamer op 13 april 1994 heeft gemeld, is het onderhavige
bsd opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT, die luidt: het
8
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mogelijk maken van de reconstructie van 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.
In dit bsd wordt deze selectiedoelstelling geoperationaliseerd binnen het beleidsterrein beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie. De handelingen van de verschillende organen worden geselecteerd op hun bijdrage aan
de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie is de vraag aan de orde welke gegevensbestanden,
behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, bewaard dienen te worden ten einde het handelen
van rijks- en provinciale overheid met betrekking tot het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
op hoofdlijnen te reconstrueren. Wat kan worden verstaan onder hoofdlijnen van het handelen , is tegen de
achtergrond van het volgende nader toe te lichten.
De hoofdlijnen van de rijksoverheidsbemoeienis op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
kunnen worden geformuleerd als de zorg voor de structurering en de bekostiging van het onderwijs, de zorg voor
het openbaar onderwijs, het toezicht, de examinering en de studiefinanciering. Het Rijk bevordert ook de
vernieuwing van de structuur en inhoud van het onderwijs (experimenten en innovatiebeleid). Een kernpunt in de
beleidsbepaling en -uitvoering ten aanzien van het onderwijs zijn de verhoudingen in dezen tussen het openbaar
en bijzonder onderwijs. De financiële gelijkstelling en vrijheid van onderwijs voor betrokken partijen, rechten
verworven na een jarenlange strijd over deze kwestie en vastgelegd in de Grondwet, zijn sinds 1917
gewaarborgd. De privaatrechtelijke rechtsorde van het bijzonder onderwijs is in de wetgeving op één lijn gebracht
met de publiekrechtelijke rechtsorde van het openbaar onderwijs. De positie van het particulier initiatief bij de
uitvoering van (semi)publieke taken met betrekking tot het onderwijs is tot op de dag van vandaag in het centrum
van de politieke strijd gebleven. In dat licht vormt (de neerslag van) het handelen dat op de feitelijke situatie van
het bijzonder onderwijs betrekking heeft, een essentieel element van de hoofdlijnen. De hoofdlijnen ten aanzien
van het bijzonder onderwijs bestaan bovendien voor een deel bij de gratie van de afwijkingen op de wettelijke
voorschriften.
4.2.

Selectiecriteria

De selectiecriteria die in dit bsd gehanteerd worden, zijn de algemene selectiecriteria bsd zoals die door PIVOT
zijn opgesteld. Algemene selectiecriteria zijn van toepassing op alle handelingen van de actoren, ongeacht op
welk beleidsterrein van de overheid deze handelingen worden verricht. De algemene criteria worden hieronder
vermeld. In het bsd worden per actor de handelingen opgesomd. Na het selectievoorstel is aangegeven op welk
criterium dit voorstel is gebaseerd. Tevens is vermeld in welke periode de betreffende handeling is verricht en
welk volgnummer de handeling heeft in één van de vier handelingenlijsten behorende bij het rio De draden van
de WEB.
Naast algemene cirteria kunnen in het bsd specifieke criteria worden geformuleerd voor handelingen die op
grond van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. In dit basisselectiedocument is daarvan geen
gebruik gemaakt.
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S E L E C T I E C R I T E R I A [1994]
Handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)
Selectiecriterium

toelichting

1. Handelingen die betrekking hebben op
beleidsvoorbereiding, - bepaling en -evaluatie.

neerslag

Beleidsbepaling komt tot stand via parlementaire
behandeling.
Hieronder worden tevens begrepen handelingen
gericht op politieke besluitvorming of waarbij een
belangenafweging plaatsvindt,
alsmede handelingen gericht op het sluiten van
internationale verdragen en uitvoeringsregelingen.

Beleidsnota s aan de Tweede Kamer,
voorbereiding van wetgeving, neerslag van
processen m.b.t. het sluiten van internationale
verdragen en overeenkomsten of
uitvoeringsregelingen.

2. Handelingen gericht op externe verantwoording
en/of verslaglegging.

Verslaglegging naar andere actoren over het
gevoerde beleid.

Jaarverslagen, jaarlijkse (voorgeschreven)
controlerapporten, voorbereiding van (voorgeschreven) rapportages aan de Tweede Kamer, (
voorbereiding van) de beantwoording van
kamervragen.

3. Adviezen gericht op de hoofdlijnen van het beleid.

Adviezen die gebruikt kunnen worden bij
beleidsvoorbereiding, - bepaling en evaluatie.

Adviezen en rapportages van commissies en
overlegorganen.

4. Handelingen gericht op het stellen van regels direct
gerelateerd aan de hoofdlijnen van het beleid.

Hieronder ook begrepen pseudo-wetgeving.

Ministeriële regelingen en interne voorschriften.

-

5. Handelingen gericht op de (her)inrichting van de
beleidsorganisatie, belast met primaire
bedrijfsprocessen.

Reorganisatieprocessen, instelling en opheffing van
beleidsorganen en directies.

6. Uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn voor
de reconstructie van het overheidshandelen op

Handelingen die bepalend zijn voor de wijze
waarop de uitvoering plaatsvindt en die direct
10
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gerelateerd zijn aan de hoofdlijnen van het
overheidshandelen.
Hieronder worden ook begrepen precedenten of
producten t.o.v. de omgeving die tot stand zijn
gekomen in afwijking van gereglementeerde en
voorgeschreven criteria of in bepaalde mate voorbeeldgevend zijn voor de uitvoering van de
handeling.

Beschikkingen die van invloed zijn op de
toekomstige uitvoering van die handeling.

7. Uitvoerende handelingen die het algemeen
democratisch functioneren mogelijk maken.

Hieronder zijn begrepen de handelingen van Hoge
Colleges van Staat.

Kroonbeschikkingen en adviezen van de Raad van
State, Algemene Rekenkamer e.d.

8. Uitvoerende handelingen die onttrokken zijn aan
democratische controle en direct zijn gerelateerd
aan hoofdlijnen van beleid.

Hieronder worden onder meer begrepen
handelingen waarop de WOB niet van toepassing
is.

9. Uitvoerende handelingen die direct zijn gerelateerd
aan en/of direct voortvloeien uit voor Nederland
bijzondere tijdsomstandigheden.

Hierbij moet worden gedacht aan handelingen
verricht in het kader van de Tweede Wereldoorlog,
de politionele acties e.d.

hoofdlijnen.
-
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5. 1 DE SELECTIELIJSTEN
De selectielijsten zijn gegroepeerd naar actor, te beginnen bij de minister van Onderwijs, de voornaamste actor
op het beleidsterrein. Bij elke handeling wordt een waardering gegeven voor het ‘bewaren’ (B) of ‘vernietigen’ (V)
van de neerslag van die handeling.
Bij de handelingen die met een B zijn gewaardeerd, staat het selectiecriterium genoemd dat tot dat voorstel
geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na het verstrijken van de overbrengingstermijn in goede en
geordende staat te worden overgebracht naar de Rijksarchiefdienst.
Bij de handelingen die zijn gewaardeerd met een V en die thans ter vaststelling worden voorgelegd, staat de
termijn gegeven na afloop waarvan de vernietiging kan plaatsvinden. Deze termijnen zijn ingevuld op grond van
informatie uit bestaande goedgekeurde vernietigingslijsten - VO/OV; VO/AV(VHMO), TBO, BVO, OVWJ - en
gesprekken met vertegenwoordigers van het juridisch en administratieve belang bij de verschillende zorgdragers.
De vastgestelde termijn gaat in nà de beëindiging van een zaak.
Handelingen die de rechtspositie raken van het personeel werkzaam in het onderwijs, zijn in de context van het
institutioneel onderzoek (rio) nummerloos opgenomen in de handelingenlijsten. In een later uit te voeren
institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein (extern) arbeidsvoorwaardenbeleid worden de betreffende
handelingen geïntegreerd met vergelijkbare handelingen afkomstig van de overige onderwijsbeleidsterreinen.
Bedoelde nummerloze handelingen zijn thans nog niet gewaardeerd en derhalve niet opgenomen in het
basisselectiedocument beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
5.2 VASTSTELLING BSD
Op 29 september 1997 is het concept-BSD door het Hoofd Documentair Beleid en Archiefbeheer van het
ministerie van OcenW en door het Hoofd Algemene Zaken van de Onderwijsraad aan de Staatssecretaris van
OcenW aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het
gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met
het BSD naar de RvC is gestuurd.Vanaf 6 oktober 1997 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke
inzage bij de registratiebali van het Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van het ministerie van
OcenW en de rijksrchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant van 3 oktober 1997
en in het Archievenblad.
Tijdens deze terinzagelegging is op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands Historisch
Genootschap een reactie geschreven door een deskundige op het beleidsterrein, dr. J.J. Huizinga. Van andere
(historische) organisaties od individuele burgers is geen commentaar ontvangen.
In de vergadering d.d. 16 december 1997 van de Uitvoeringscommissie Archieven van de RvC is het BSD
behandeld, waarbij ook het verslag van het driehoeksoverleg en de bovengenoemde ingekomen reactie bij de
voorbereiding van het advies zijn overgenomen.
Op 26 februari 1998 bracht de RvC advies uit (arc-98.1649/2), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties
geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst.
Daarop werd het BSD voor de neerslag van de handelingen van de Minister van OcenW op 9 maart 1999 door
de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van OcenW, vastgesteld (99.110.RD).
Het BSD voor de neerslag van de handelingen van de Onderwijsraad werd op 9 maart 1999 door de Algemene
Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van OcenW, en de voorzitter van de Onderwijsraad vastgesteld
(99.112.RD).

actor: minister van Onderwijs
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DEELTERREIN VOLWASSENENEDUCATIE
1945 – 1995

en

DEELBELEIDSTERREIN NIET DOOR DE OVERHEID BEKOSTIGD ONDERWIJS
(1945- ) 1966 (- 1997)-

actor: minister van Onderwijs
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actor: minister van Onderwijs
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS

Λ

rio nr.1
Handeling
Het voorbereiden van beleid met betrekking tot de volwasseneneducatie.
Grondslag
Grondwet 1938, art. 200; 1948, art. 201; 1953, art. 208; 1972, art. 208; 1983 art.23
Periode 1945-1995
Product beleidsnota=s en -plannen
Waardering
B (1)

Λ

rio nr.2
Handeling
Het voorbereiden van wetten met betrekking tot de volwasseneneducatie.
Grondslag
Grondwet 1938, art. 200; 1948, art. 201; 1953, art. 208; 1972, art. 208; 1983 art.23
Periode 1945-1995
Product wet
Waardering
B (1)
rio nr.3
Handeling

Λ

Het instellen van (externe) commissies die adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten
aanzien van de volwasseneneducatie.
Periode 1945-1995
Product besluit
Waardering
B (5)
rio nr.5
Handeling

Λ

Het (mede)instellen van een landelijke beleidsgroep voor informatie, coördinatie en advies ten aanzien
van de contactcentra onderwijs-arbeid.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1983, art. 15 lid 1; Subsidieregeling contactcentra
onderwijs-arbeid 1987, art. 16.
Periode 1983-1990
Product besluit
1983 VO/WJ/d-618.163, verlengd 1985 VO/BO/BE-704.491; VO/BO/BE 723.828 (Stcrt.1987, 133).
Waardering
B (5)
rio nr.9
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor het overleg met belanghebbende partijen over het te voeren beleid in de
sector volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 4 lid 3.
Periode 1992-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (5)

Λ

rio nr.11
Handeling
Het uitbrengen van een landelijk overzicht volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 17 t/m 19; KVE 1991, art. 15 lid 1; idem art. 16; idem art. 65 lid 1.
Periode 1985-1995
Product landelijk overzicht volwasseneneducatie.
Waardering
B (1)
rio nr.12
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels voor de samenstelling en bevoegdheden van de Raad voor de
volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 23.
Periode 1985-1991
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (5)

actor: minister van Onderwijs
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rio nr.13
Handeling
Het benoemen van de leden en van de secretaris van de Raad voor de volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 26; idem art. 27 lid 1.
Periode 1992-1993
Product beschikking
Waardering
B (5)
rio nr.14
Handeling

Λ

Het vaststellen van een model volgens welke de begroting van de Raad voor de volwasseneneducatie
dient te worden ingericht.
Grondslag
KVE 1991, art. 31 lid 1.
Periode 1992-1993
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 2 jaar na vervallen

Λ

rio nr.15
Handeling
Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van de Raad voor de volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 31 lid 1.
Periode 1992-1993
Product beschikking
Waardering
B (6)

Λ

rio nr.19
Handeling
Het vaststellen van een jaarprogramma van adviezen voor de Raad voor de volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 28 lid 2
Periode 1992-1993
Product adviesprogramma
Waardering
B (1)
rio nr.25
Handeling

Λ

Het vaststellen van de omvang, de taakomschrijving, de functievereisten en het salaris van het
personeel werkzaam bij de stichting proefprojecten open school.
Grondslag
Bekostigingsbeschikking proefprojecten open school, art. 15.
Periode 1977-1981
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.26
Handeling

Λ

Λ

Het aanwijzen van instanties of organisaties bevoegd tot het uitvoeren van de landelijke ondersteuning
volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 46 lid 1 c.
Periode 1992-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na intrekking aanwijzing
rio nr.28
Handeling
Het goedkeuren van wijzigingen in de statuten van de stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum.
Grondslag
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 7 lid 2.
Periode juni 1992Product beschikking
Waardering
B (5)
rio nr.29
Handeling
Grondslag

Het goedkeuren van het programma en van de begroting van de stichting Landelijk Dienstverlenend
Centrum.
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 5 lid 1.

actor: minister van Onderwijs
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Periode juni 1992Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.32
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de planning van werkzaamheden en financiën door het
centrum voor innovatie en opleiding (CINOP) alsmede voor de inrichting van de administratie.
Grondslag
Tijdelijke subsidieregeling voor de landelijke ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie, art. 15 en
16.
Periode 1993-1995.
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.33
Handeling

Λ

Het aanwijzen van een instantie in het werkgebied van een Regionale Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening die bemiddelt tussen genoemd bestuur en de instellingen op het gebied van de
specifieke scholing.
Grondslag
KVE 1991, art. 74.
Periode 1992-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 10 jaar na intrekking aanwijzing
rio nr.37
Handeling

Λ

Het aanwijzen van instellingen die de ondersteuning volwasseneneducatie uitvoeren in werkgebieden
waar rechtspersoon (REC/PEC) niet is ingesteld.
Grondslag
KVE 1991, art. 42 lid 3.
Periode 1992-1995
Product beschikking
Waardering
B (5)
rio nr.39
Handeling

Λ

Het bepalen van aanvullende regels voor de bestuurssamenstelling van een regionaal dienstencentrum
voor studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 4 lid 3; idem art. 33 lid 4.
Periode 1993-1996
Product besluit
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.41
Handeling

Λ

Het vaststellen van (nadere) voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van een
vormingsinstituut voor jong volwassenen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 55.
Periode 1970-1985
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na wijziging
rio nr.42
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een landelijke organisatie van voorschriften voor de inrichting en de
uitvoering van vormingsprogramma's aan vormingsinstituten voor jong volwassenen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 8.
Periode 1970-1985
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.45

actor: minister van Onderwijs
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Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een door de stichting proefprojecten open school opgesteld
onderwijs- en vormingsprogramma.
Grondslag
Bekostigingsbeschikking proefprojecten open school, art. 13 lid 6.
Periode 1977-1981
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.46
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een uniform model voor de in de wet onderscheiden contracten die
de stichting proefprojecten open school kan aangaan ter uitvoering van de haar opgedragen taken.
Grondslag
Bekostigingsbeschikking proefprojecten open school, art. 28.
Periode 1977-1981
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.47
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere regels over medezeggenschap van alle betrokkenen bij het bestuur en de
uitvoering van volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 16.
Periode 1985-1991
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)

Λ

rio nr.49
Handeling
Het ontwerpen van nadere voorschriften voor instellingen basiseducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 58 lid 2.
Periode 1992-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992
Waardering
B (1)
rio nr.51
Handeling

Λ

Het vaststellen welke activiteiten specifieke scholing zijn uitgezonderd van de wettelijk voorgeschreven
openbare inschrijvingsprocedure.
Grondslag
KVE 1991, art. 24 lid 3.
Periode 1992-1995
Product ministeriële regeling
Tijdelijke ministeriële regeling uitzonderingen openbare inschrijvingsprocedure 1992-1993; idem 1994.
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen

Λ

rio nr.52
Handeling
Het goedkeuren van een programma voor scholingsactiviteiten per bedrijfstak.
Grondslag
Tijdelijke Subsidievoorschriften Scholing van Werkenden 1993, art. 10 lid 1.
Periode 1 mei 1993-31 december 1993
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen goedkeuring
rio nr.53
Handeling

Λ

Het ontwerpen van aanvullende voorschriften omtrent de minimumleeftijd van de cursisten
volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 7 lid 1; idem art. 65 lid 1.
Periode 1992-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit KVE 1991.
Waardering
B (4)
rio nr.56

actor: minister van Onderwijs
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Handeling

Λ

Het ontwerpen van aanvullende voorschriften omtrent de maximum tijdsduur van deelname aan de
volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 7 (1985-1991); KVE 1991, art. 7 lid 2; idem art. 65 lid 1 (1992-1995).
Periode 1985-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit KVE 1991.
Waardering
B (4)
rio nr.57
Handeling

Λ

Het ontwerpen van aanvullende voorschriften voor de eigen financiële bijdrage van de cursisten
volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 6 (1985-1991); KVE 1991, art. 6; idem art. 65 lid 1 (1991-1995.
Periode 1985-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.59
Handeling

Λ

Het ontwerpen c.q. vaststellen van voorschriften over de eisen van bekwaamheid te stellen aan
personeel dat volwasseneneducatie verzorgt.
Grondslag
KVE 1985, art. 8.; Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 14 d.; KVE 1991, art. 8; idem art. 65 lid 1.
Periode 1985-1995
Product algemene maatregel van bestuur; ministeriële regeling
Bevoegdhedenregeling basiseducatie (Stcrt. 1987, 15); Uitvoeringsbesluit KVE 1991
Waardering
B (4)
rio nr.60
Handeling

Λ

Het instellen van een commissie die namens de minister een verklaring van bevoegdheid tot het
verzorgen van basiseducatie uitreikt.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 14 d; Bevoegdhedenregeling basiseducatie (Stcrt. 1987, 15).
Periode 1986-1991
Product besluit
Commissie bevoegdheden basiseducatie (Stcrt. 1987, 15).
Waardering
B (5)

Λ

rio nr.63
Handeling
Het uitreiken van een verklaring van bevoegdheid tot het verzorgen van basiseducatie.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit KVE 1991, art. 4 c.
Periode 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 70 jaar na geboortedatum
rio nr.64
Handeling

Λ

Het aanwijzen van een (buitenlands) getuigschrift of diploma als bewijs van bekwaamheid tot het
verzorgen van basiseducatie.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit KVE 1991, art. 5 e en f.
Periode 1993-1995
Product besluit
Waardering
B (6)
rio nr.65
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling voor volksontwikkelingswerk in internaatsverband
personeel aan te stellen in een deeltijd-betrekking.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring volksontwikkelingswerk in internaatsverband 1961, art. 3 d.
Periode 1961-1975
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen

actor: minister van Onderwijs
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rio nr.66
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling voor volksontwikkelingswerk in internaatsverband voor
het verrichten van activiteiten die, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor subsidie.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring volksontwikkelingswerk in internaatsverband 1961, art. 19 d; idem art. 20
eerste lid.
Periode 1961-1975
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.67
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere richtlijnen voor de stichting proefprojecten open school voor de inrichting van
de begroting, van de rekening en verantwoording, en van de administratie.
Grondslag
Bekostigingsbeschikking proefprojecten open school, art. 17 tweede lid; idem art. 18 tweede lid; idem
art. 19 tweede lid; idem art. 22 derde lid.
Periode 1977-1981
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.68
Handeling

Λ

Λ

Het vaststellen van nadere richtlijnen voor de stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor de
inrichting van de begroting.
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 5 lid 3.

Grondslag
Periode juni 1992Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na wijziging
rio nr.69
Handeling
Het vaststellen van een protocol voor de accountantscontrole van de administratieve verantwoording
van de stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum.
Grondslag
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 10 lid 4.
Periode juni 1992Product besluit
Waardering
V
- 10 jaar na wijziging
rio nr.72
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van (aanvullende) middelen aan de landelijke
ondersteuningsinstellingen voor volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 46 lid 2.
Periode 1992-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.73
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van middelen ten behoeve van de
studiekeuzevoorlichting over basiseducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 62.
Periode 1992-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.74
Handeling

Het vaststellen van nadere voorwaarden voor de toekenning van subsidie aan een contactcentrum
onderwijs-arbeid.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1983, art. 3 lid 2; Subsidieregeling contactcentra
onderwijs-arbeid 1987, art. 2 lid 2; Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1991-1992, art. 2 lid
2.
Periode 1983-1992
actor: minister van Onderwijs
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B (4)

rio nr.76
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor contactcentra onderwijs-arbeid voor de inrichting van de
jaarlijkse begroting en de jaarrekening.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1983, art. 11 lid 2; Subsidieregeling contactcentra
onderwijs-arbeid 1987, art. 10 lid 4; idem art. 11 lid 2; Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid
1991-1992, art. 8 lid 2 e; idem art. 11 lid 2.
Periode 1983-1992
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na wijziging
rio nr.78
Handeling

Λ

Het verlenen van ontheffing aan een contactcentrum onderwijs-arbeid van de verplichting tot tijdig
indienen van een jaarverslag en jaarrekening.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1991-1992, art. 12 lid 3.
Periode 1991-1992
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na intrekking van de ontheffing
rio nr.84
Handeling

Λ

Het vaststellen van voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van rechtspersoon (REC/PEC)
of, in geval dat deze niet is ingesteld, van de onderzoekinstellingen.
Grondslag
KVE 1991, art. 43 lid 2.
Periode 1992-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen

Λ

rio nr.86
Handeling
Het verlenen van goedkeuring aan een werkplan van een instelling voor beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1991-1992, art. 9 lid 1.
Periode 1991-1992
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.87
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van bijdragen aan een regionaal bureau
onderwijs.
Grondslag
KVE 1991, art. 74 lid 1.
Periode 1992-1995
Product ministeriële regeling
Subsidieregeling regionale bureaus onderwijs (Uitleg OenW regelingen 1992, 1). Een tijdelijke regeling
ging hier aan vooraf (Uitleg OenW regelingen 1991, 6).
Waardering
B (4)
rio nr.88
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van middelen ten behoeve van
studiekeuzevoorlichting over specifieke scholing.
Grondslag
KVE 1991, art. 75 c.
Periode 1992-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.89

actor: minister van Onderwijs
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Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de inrichting van de begroting van de regionale
dienstencentra voor studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 8 lid 2.
Periode 1993-1996
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 3 jaar na wijziging
rio nr.91
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels voor de registratie van gegevens over klanten van het regionaal
dienstencentrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 27 lid 2.
Periode 1993-1996
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.92
Handeling

Λ

Het vaststellen van de basisbedragen voor de berekening van de contractsubsidie aan de regionale
dienstencentra.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 6 lid 1 a; idem art. 21 lid 3.
Periode 1993-1996
Product ministeriële regeling (jaarlijks)
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.93
Handeling

Λ

Het bepalen van de hoogte van de (platform)subsidie die per regio wordt toegekend aan de regionale
dienstencentra.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 6 lid 1 b; idem 2 b.
Periode 1993-1996
Product ministeriële regeling (jaarlijks)
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.95
Handeling

Λ

Het verlenen van toestemming aan een onderwijsinstelling om, in afwijking van de voorschriften voor
contractsubsidie, een overeenkomst te sluiten met een regionaal dienstencentrum voor studie- en
beroepskeuzevoorlichting gevestigd in een aangrenzende regio.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 23 lid 3.
Periode 1993-1996
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na intrekking toestemming

Λ

rio nr.96
Handeling
Het vaststellen van voorschriften voor het registreren van statistische gegevens over de basiseducatie.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 33.
Periode 1986-1991
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen

Λ

rio nr.97
Handeling
Het ontwerpen van voorschriften voor de administratie en het beheer van instellingen basiseducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 61.
Periode 1992-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit KVE 1991.
Waardering
B (4)
rio nr.98

actor: minister van Onderwijs
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Het vaststellen van nadere voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van de instellingen
basiseducatie.
Uitvoeringsbesluit KVE 1991, art. 7 lid 3.

Grondslag
Periode 1993Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.99
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van middelen ten behoeve van
scholingsactiviteiten.
Grondslag
Tijdelijke Subsidievoorschriften Scholing van Werkenden 1993, art. 6 lid 4; idem art. 6 lid 6.
Periode 1 mei 1993-31 december 1993
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.100
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften over de wijze van aanvragen en de wijze van bekostiging van
ontwikkelingsprojecten en experimenten op het terrein van volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 60.
Periode 1985-1991
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.101
Handeling

Λ

Het toekennen van gelden aan een landelijke organisatie voor volksontwikkelingswerk in
internaatsverband.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring volksontwikkelingswerk in internaatsverband 1950, art. 1; Rijksregeling
subsidiëring volksontwikkelingswerk in internaatsverband 1961, art. 2.
Periode 1950-1975
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

rio nr.103
Handeling
Grondslag

Λ

Het toekennen van gelden aan een instelling voor beroepskeuzevoorlichting.
Rijkssubsidieregeling beroepskeuzevoorlichting 1986, art. 2; idem art. 15; Subsidieregeling
Beroepskeuzevoorlichting 1991-1992, art.2; idem art. 14.
Periode 1987-1992
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

rio nr.104
Handeling
Grondslag

Λ

Het toekennen van gelden aan een contactcentrum onderwijs-arbeid.
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1983, art. 3 lid 1; Subsidieregeling contactcentra
onderwijs-arbeid 1987, art. 13; Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1991-1992, art. 13.
Periode 1983-1992
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.106
Handeling

Λ

Het verstrekken van gelden aan de stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en
Beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 2 lid 1; idem art. 12; idem art. 15; idem art. 16.
Periode mei 1992-juni 1996
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

actor: minister van Onderwijs
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rio nr.108
Handeling
Het verstrekken van gelden aan de regionale dienstencentra.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 6 lid 1.
Periode 1993-1996
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.110
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding, door een regionaal dienstencentrum studie- en
beroepskeuzevoorlichting aan het Rijk en aan de Arbeidsorganisatie verschuldigd, in het geval dat de
toegekende gelden in strijd met het doel van de subsidie zijn aangewend.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 16.
Periode 1993-1996
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening vergoeding
rio nr.111
Handeling

Λ

Het aanwijzen van landelijke organisaties vormingswerk voor jong-volwassenen die voor bekostiging in
aanmerking komen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 26
Periode 1970-1985
Product beschikking
Waardering
V
- 10 jaar na intrekking aanwijzing

Λ

rio nr.112
Handeling
Het toekennen van gelden aan de landelijke organisaties vormingswerk voor jong-volwassenen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 2 lid 1
Periode 1970-1985
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.113
Handeling

Λ

Het aanwijzen van vormingsinstituten voor jong-volwassenen die voor bekostiging in aanmerking
komen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 26
Periode 1970-1985
Product beschikking
Waardering
V
- 10 jaar na intrekking aanwijzing

Λ

rio nr.114
Handeling
Het toekennen van gelden aan een vormingsinstituut voor jong-volwassenen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 4.
Periode 1970-1985
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.115
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot vergoeding voor kosten voor huisvesting en
inventaris van een vormingsinstituut voor jong-volwassenen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 30.
Periode 1970-1985
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging bekostiging
rio nr.116

actor: minister van Onderwijs
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Handeling

Λ

Het toekennen van gelden voor de basiseducatie en voor ondersteuning basiseducatie aan gemeenten,
provincies en Rijk.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 7; idem art. 8.
Periode 1986-1991
Product ministeriële regeling (jaarlijks)
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.117
Handeling

Λ

Het verstrekken van gelden aan instellingen ten behoeve van de bovenprovinciale ondersteuning van
basiseducatie.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 27.
Periode 1986-1991
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

Λ

rio nr.120
Handeling
Het toekennen van gelden voor de basiseducatie.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit KVE 1991, art. 6 lid 1; KVE 1991, art. 59 lid 2; idem art. 17 lid 1.
Periode 1993-1995
Product ministeriële regeling (jaarlijks)
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

Λ

rio nr.122
Handeling
Het verstrekken van gelden aan een regionaal bureau onderwijs.
Grondslag
KVE 1991, art. 74 lid 1.
Periode 1992-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.123
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding door een regionaal bureau onderwijs aan het Rijk te betalen in geval
dat de gesubsidieerde aktiviteiten hebben geleid tot een batig saldo.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Bureau=s Onderwijs, art. 15.
Periode 1992-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.124
Handeling

Λ

Het toekennen van gelden voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, het deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs, de specifieke scholing en de ondersteuning van volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 17 lid 1 en lid 3.
Periode 1992-1995
Product ministeriële regeling (jaarlijks)
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.125
Handeling

Λ

Het verlenen van toestemming aan ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie om de toegekende
bijdragen aan te wenden op andere terreinen dan de wettelijk bepaalde ondersteuning.
Grondslag
KVE 1991, art. 37 lid 2; idem art.17.
Periode 1992-1995
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.127

actor: minister van Onderwijs
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Het vaststellen van nadere regels voor de berekening van de toegekende bijdragen voor de
basiseducatie aan de landelijke en regionale ondersteuning.
Uitvoeringsbesluit KVE 1991, art. 17 lid 4 en 6; KVE 1991, art. 17.

Grondslag
Periode 1993Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na wijziging
rio nr.128
Handeling
Grondslag

Λ

Het verstrekken van gelden aan instellingen voor scholing voor werkenden vanaf 27 jaar.
Tijdelijke Subsidievoorschriften Scholing van Werkenden 1993, art. 3 lid 2; idem art. 6; idem art. 7; idem
art. 8; idem art. 17.
Periode 1 mei 1993-31 december 1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

Λ

rio nr.129
Handeling
Het toekennen van gelden aan de stichting proefprojecten open school.
Grondslag
Bekostigingsbeschikking proefprojecten open school.
Periode 1977-1981
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging bekostiging
rio nr.130
Handeling

Λ

Het verstrekken van gelden aan ontwikkelingsprojecten en experimenten op het terrein van
volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 56 t/m 58.
Periode 1985-1991
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.131
Handeling

Λ

Het verstrekken van gelden voor vernieuwingsactiviteiten aan instellingen vermeld in de onderhavige
regeling.
Grondslag
Regeling Vernieuwingsfaciliteiten BVE-veld voor het cursusjaar 1993-1994, art. 24.
Periode 9 april 1993-31 juli 1994
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.132
Handeling

Λ

Het nemen van een besluit omtrent de wijze van afwikkeling van eigendomsrechten van roerende en
onroerende zaken van de stichting proefprojecten open school in geval dat geheel of ten dele van de
wettelijk voorgeschreven bestemming is afgeweken.
Grondslag
Bekostigingsbeschikking proefprojecten open school, art. 24; idem art. 25.
Periode 1977-1981
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.133
Handeling
Grondslag

Λ

Het (terug)vorderen van roerende en onroerende zaken van een contactcentrum onderwijs-arbeid.
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1983 art. 14; Subsidieregeling contactcentra onderwijsarbeid 1987, art. 15; Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1991-1992, art. 15 lid 2.
Periode 1983-1992
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.135
actor: minister van Onderwijs
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Handeling

Λ

Het verlenen van toestemming aan ondersteuningsinstellingen om af te wijken van de voorgeschreven
verplichting tot overdracht van onroerende en roerende zaken bij overdracht van het bestuur aan een
rechtsopvolger.
Grondslag
KVE 1991, art. 45 lid 3.
Periode 1992-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.136
Handeling

Λ

Het bepalen van een vergoedingspercentage, door het Landelijk dienstverlenend centrum (ldc) aan het
Rijk verschuldigd, in het geval dat de bestemming of bekostiging van onroerende of roerende zaken die
mede door het Rijk zijn bekostigd, geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd.
Grondslag
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 14.
Periode mei 1992-juni 1996
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging bekostiging
rio nr.138
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding aan het Rijk in het geval dat aan roerende en/of onroerende zaken
van een regionaal dienstencentrum een andere bestemming is gegeven dan wettelijk toegestaan.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 17 c.q. WVO art. 101 lid 1.
Periode 1993-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.140
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een regionaal dienstencentrum verschuldigd, bij
eigendomsoverdracht van roerende en onroerende zaken aan het Rijk.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 17 c.q. WVO art. 101 lid 3.
Periode 1993-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

actor: minister van Onderwijs
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS / INSPECTIE

rio nr.23
Handeling

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften en over de toestand van
het vormingswerk voor jong volwassenen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 60.
Periode 1970-1985
Product verslag
rio nr.24
Handeling

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften en over de toestand van
de basiseducatie aan gemeentebesturen en aan de minister van Onderwijs.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 30 (1986-1991); KVE 1991, art. 63 (1992-1995).
Periode 1986-1995
Product verslag
rio nr.43
Handeling
Het verlenen van goedkeuring aan een werkplan van een vormingsinstituut voor jong volwassenen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 13.
Periode 1970-1985
Product beschikking
rio nr.62
Handeling
Het uitreiken van een verklaring van bevoegdheid tot het verzorgen van basiseducatie.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 14 d; Bevoegdhedenregeling basiseducatie (Stcrt. 1987, 15).
Periode 1988-1995
Product beschikking

actor: minister van Onderwijs / inspectie
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DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
/ HET CENTRAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
rio nr.6
Handeling

Het (mede)instellen van een landelijke beleidsgroep voor informatie, coördinatie en advies ten aanzien
van de contactcentra onderwijs-arbeid.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1987, art. 16.
Periode 1987-1990
Product besluit
rio nr.75
Handeling

Het vaststellen van nadere voorwaarden voor de toekenning van subsidie aan een contactcentrum
onderwijs-arbeid.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1987, art. 2 lid 2; Subsidieregeling contactcentra
onderwijs-arbeid 1991-1992, art. 2 lid 2.
Periode 1987[-1990]-1992
Product besluit
rio nr.77
Handeling

Het vaststellen van nadere voorschriften voor contactcentra onderwijs-arbeid voor de inrichting van de
jaarlijkse begroting en de jaarrekening.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1987, art. 10 lid 4; idem art. 11 lid 2; Subsidieregeling
contactcentra onderwijs-arbeid 1991-1992, art. 8 lid 2 e; idem art. 11 lid 2.
Periode 1987[-1990]-1992
Product besluit

rio nr.102
Handeling
Grondslag

Het toekennen van gelden aan een instelling voor beroepskeuzevoorlichting.
Rijkssubsidieregeling beroepskeuzevoorlichting 1962, art. 1; Rijkssubsidieregeling
beroepskeuzevoorlichting 1986, art. 2; idem art. 15; Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 19911992, art.2; idem art. 14.
Periode 1962[-1990]-1992
Product beschikking
rio nr.105
Handeling
Grondslag

Het toekennen van gelden aan een contactcentrum onderwijs-arbeid.
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1987, art. 13; Subsidieregeling contactcentra onderwijsarbeid 1991-1992, art. 13.
Periode 1987[-1990]-1992
Product beschikking
rio nr.134
Handeling
Grondslag

Het (terug)vorderen van roerende en onroerende zaken van een contactcentrum onderwijs-arbeid.
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1987, art. 15; Subsidieregeling contactcentra
onderwijs-arbeid 1991-1992, art. 15 lid 2.
Periode 1987[-1990]-1992
Product beschikking

actor: minister van Sociale Zaken / Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
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HET CENTRAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
rio nr.28 >
Handeling
Het goedkeuren van wijzigingen in de statuten van de stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum.
Grondslag
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 7 lid 2.
Periode juni 1992Product beschikking
rio nr.29 >
Handeling

Het goedkeuren van het programma en van de begroting van de stichting Landelijk Dienstverlenend
Centrum.
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 5 lid 1.

Grondslag
Periode juni 1992Product beschikking
rio nr.40 >
Handeling

Het bepalen van aanvullende regels voor de bestuurssamenstelling van een regionaal dienstencentrum
voor studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 4 lid 3; idem art. 33 lid 4.
Periode 1993-1996
Product besluit
rio nr.68 >
Handeling

Het vaststellen van nadere richtlijnen voor de stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor de
inrichting van de begroting.
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 5 lid 3.

Grondslag
Periode juni 1992Product ministeriële regeling
rio nr.69 >
Handeling
Grondslag
Periode juni 1992Product besluit

Het vaststellen van een protocol voor de accountantscontrole van de administratieve verantwoording
van de stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum.
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 10 lid 4.

rio nr.79
Handeling

Het verlenen van ontheffing aan een contactcentrum onderwijs-arbeid van de verplichting tot tijdig
indienen van een jaarverslag en jaarrekening.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1991-1992, art. 12 lid 3.
Periode 1991-1992
Product beschikking
rio nr.90
Handeling

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de inrichting van de begroting van de regionale
dienstencentra voor studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 8 lid 2.
Periode 1993-1996
Product ministeriële regeling

rio nr.94
Handeling
Grondslag

Het bepalen van de hoogte van de (platform)subsidie die per regio wordt toegekend aan de regionale
dienstencentra.
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 6 lid 1 b; idem 2 b.

actor: Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
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Periode 1993-1996
Product ministeriële regeling (jaarlijks)
rio nr.107
Handeling

Het verstrekken van gelden aan de stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en
Beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 2 lid 1; idem art. 12; idem art. 15; idem art. 16.
Periode mei 1992-juni 1996
Product beschikking
rio nr.109 >
Handeling
Het verstrekken van gelden aan de regionale dienstencentra.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 6 lid 2.
Periode 1993-1996
Product beschikking
rio nr.137
Handeling

Het bepalen van een vergoedingspercentage, door het Landelijk dienstverlenend centrum (ldc) aan het
Rijk verschuldigd, in het geval dat de bestemming of bekostiging van onroerende of roerende zaken die
mede door het Rijk zijn bekostigd, geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd.
Grondslag
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum, art. 14.
Periode mei 1992-juni 1996
Product beschikking
rio nr.139
Handeling

Het vaststellen van een vergoeding aan het Rijk in het geval dat aan roerende en/of onroerende zaken
van een regionaal dienstencentrum een andere bestemming is gegeven dan wettelijk toegestaan.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 17 c.q. WVO art. 101 lid 1.
Periode 1993-1994
Product beschikking
rio nr.141
Handeling

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een regionaal dienstencentrum verschuldigd, bij
eigendomsoverdracht van roerende en onroerende zaken aan het Rijk.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 17 c.q. WVO art. 101 lid 3.
Periode 1993-1994
Product beschikking

actor: Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
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HET REGIONAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
rio nr.40 >
Handeling

Het bepalen van aanvullende regels voor de bestuurssamenstelling van een regionaal dienstencentrum
voor studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 4 lid 3; idem art. 33 lid 4.
Periode 1993-1996
Product besluit
rio nr.50
Handeling
Het vaststellen van een plan voor de specifieke scholing.
Grondslag
KVE 1991, art. 23 lid 1; Arbeidsvoorzieningswet, art. 47 lid 1.
Periode 1992-1995
Product jaarplan
rio nr.109 >
Handeling
Het verstrekken van gelden aan de regionale dienstencentra.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 6 lid 2.
Periode 1993-1996
Product beschikking
rio nr.121
Handeling
Het verstrekken van gelden voor specifieke scholing.
Grondslag
KVE 1991, art. 24 lid 1 en lid 2.
Periode 1992-1995
Product beschikking

actor: Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
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INSPECTIE (VAN DE BEROEPSKEUZEVOORLICHTING)
rio nr.21
Handeling

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften en over de toestand van
de beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1962, art. 18; Rijkssubsidieregeling
Beroepskeuzevoorlichting 1986, art. 30; Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1991-1992, art. 29.
Periode 1962-1992
Product verslag
rio nr.22
Handeling

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften door de regionale
dienstencentra voor studie- en beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra, art. 28; idem art. 7.
Periode 1993-1996
Product verslag

rio nr.85
Handeling
Grondslag

Het verlenen van goedkeuring aan een werkplan van een instelling voor beroepskeuzevoorlichting.
Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1986, art. 9 lid 1; Subsidieregeling
Beroepskeuzevoorlichting 1991-1992, art. 9 lid 1.
Periode 1987[-1990]-1992
Product beschikking

actor: Inspectie (beroepskeuzevoorlichting)
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PROVINCIALE STATEN
rio nr.34
Handeling

Het goedkeuren van een intergemeentelijk samenwerkingsverband ter behartiging van de belangen van
de basiseducatie, het vormings- en ontwikkelingswerk, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
KVE 1991, art. 19 lid 1; idem art. 65 lid 2.
Periode 1992-1995
Product beschikking
rio nr.35
Handeling

Het bevorderen van de instelling van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die de
ondersteuning volwasseneneducatie op regionaal niveau organiseert.
Grondslag
KVE 1991, art. 41 lid 1.
Periode 1992-1995
Product ?
rio nr.36
Handeling

Het aanwijzen van de instellingen die de ondersteuning volwasseneneducatie in het werkgebied van
rechtspersoon (REC/PEC) uitvoeren resp. het (doen) uitvoeren van aanvullende
ondersteuningswerkzaamheden ten behoeve van volwasseneneducatie, in geval rechtspersoon
(REC/PEC) niet is ingesteld.
Grondslag
KVE 1991, art. 41 lid 4.
Periode 1992-1995
Product beschikking
rio nr.80
Handeling

Het vaststellen van een overzicht van de voorgenomen ondersteuning basiseducatie die voor
bekostiging door het Rijk wordt voorgedragen.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 21.
Periode 1986-1991
Product jaarprogramma
rio nr.81
Handeling

Het vaststellen van een overzicht van de voorgenomen ondersteuning volwasseneneducatie die voor
bekostiging door het Rijk wordt voorgedragen.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit KVE 1991, art. 13 lid 1 en 2.
Periode 1993-1995
Product jaarprogramma
rio nr.83
Handeling

Het uitbrengen aan de minister van Onderwijs van de jaarverslagen van de onderzoekinstellingen over
de wijze waarop de instellingen de ondersteuning volwasseneneducatie hebben uitgevoerd.
Grondslag
KVE 1991, art. 43 lid 1.
Periode 1992-1995
Product jaarverslag
rio nr.118
Handeling
Het verstrekken van gelden aan instellingen voor de ondersteuning van basiseducatie.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 22.
Periode 1986-1991
Product beschikking
rio nr.119
Handeling

Het beschikbaar stellen van een aanvullend budget voor de ondersteuning van basiseducatie.

actor: Provinciale Staten
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Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 20 lid 3.
Periode 1986-1991
Product beschikking
rio nr.126
Handeling

Het verstrekken van gelden aan ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie in geval
rechtspersoon (REC/PEC) niet is ingesteld.
Grondslag
KVE 1991, art. 42 lid 1; Uitvoeringsbesluit KVE 1991, art. 14.
Periode 1992-1995
Product beschikking

actor: Provinciale Staten
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DE ONDERWIJSRAAD

Λ

rio nr.10
Handeling
Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het landelijk overzicht volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 19; KVE 1991, art. 16 lid 1.
Periode 1985-1995
Product advies
Waardering
B (3)

Λ

rio nr.48
Handeling
Het adviseren aan de minister van Onderwijs over nadere voorschriften voor instellingen basiseducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 58 lid 2.
Periode 1992-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.54
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de minimumleeftijd van de cursisten
volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 7 lid 1; idem art. 65 lid 1.
Periode 1992-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.55
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de maximum tijdsduur van deelname aan de
volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 7 (1985-1991); KVE 1991, art. 7 lid 1; idem art. 65 lid 1 (1992-1995)
Periode 1985-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.58
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de eisen van bekwaamheid te stellen aan personeel
dat volwasseneneducatie verzorgt.
Grondslag
KVE 1985, art. 8.; KVE 1991, art. 8; idem art. 65 lid 1.
Periode 1985-1995
Product advies
Waardering
B (3)

actor: Onderwijsraad
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DE RAAD VOOR DE VOLWASSENENEDUCATIE
rio nr.8
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs en aan de betrokken ministers over het te voeren beleid op
het terrein van de volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1985, art. 19; KVE 1991, art. 25 lid 2; idem art. 68 a.
Periode 1986-1993
Product advies
rio nr.16
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs inzake de benodigde voorzieningen voor het secretariaat
van de raad.
Grondslag
KVE 1991, art. 27 lid 4.
Periode 1992-1993
Product advies

rio nr.17
Handeling
Het uitbrengen van een verantwoording aan de minister van Onderwijs en de betrokken ministers.
Grondslag
KVE 1991, art. 31 lid 2; idem art. 35.
Periode 1992-1993
Product rekening en verslag
rio nr.18
Handeling
Het uitbrengen van een jaarprogramma van adviezen.
Grondslag
KVE 1991, art. 28.
Periode 1992-1993
Product ontwerp adviesprogramma

actor: Raad voor de volwasseneneducatie
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DE RAAD VOOR DE STUDIE- EN BEROEPSKEUZE
rio nr.20
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs en aan het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
over het jaarlijkse landelijke programma voor de beroepskeuzevoorlichting.
Grondslag
Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1991-1992.
Periode 1991-1992
Product advies

actor: Raad voor de studie- en beroepskeuze
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COMMISSIES, WERKGROEPEN E.D. (EXTERN)
rio nr.4
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het te voeren beleid ten aanzien van de
volwasseneneducatie.
Grondslag
Instellingsbeschikkingen
Periode 1945-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.7
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs en aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het te voeren beleid ten aanzien van de contactcentra onderwijs-arbeid.
Grondslag
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1983, art. 15 lid 1; Subsidieregeling contactcentra
onderwijs-arbeid 1987, art. 16.
Periode 1983-1990
Product advies
Waardering
B (3)

Λ

rio nr.61
Handeling
Het uitreiken van een verklaring van bevoegdheid tot het verzorgen van basiseducatie.
Grondslag
Rijksregeling basiseducatie 1986, art. 14 d; Bevoegdhedenregeling basiseducatie 1987.
Periode 1987-1988
Product beschikking
Waardering
V
- 70 jaar na geboortedatum

actor: commissies, werkgroepen, e.d. (extern)
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STICHTING PROEFPROJECTEN OPEN SCHOOL
rio nr.44
Handeling
Het opstellen van een onderwijs- en vormingsprogramma voor een proefproject open school.
Grondslag
Bekostigingsbeschikking proefprojecten open school, art. 8.
Periode 1977-1981
Product (school)werkplan

actor: stichting proefprojecten open school
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LANDELIJK STUDIE- EN ONTWIKKELINGSCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE
rio nr.27
Handeling
Het vaststellen van regels omtrent de inrichting en werkwijze van het bestuur en van de eigen instelling.
Grondslag
KVE 1991, art. 50.
Periode 1992-1995
Product statuten en huishoudelijk reglement
rio nr.31 >
Handeling

Het oprichten van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voor de uitvoering van de in de
onderhavige regeling van overheidswege opgedragen werkzaamheden.
Grondslag
Tijdelijke subsidieregeling voor de landelijke ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie, art. 2.
Periode 1994-1995
Product akte
rio nr.70
Handeling
Het uitbrengen van een jaarverslag aan de minister van Onderwijs.
Grondslag
KVE 1991, art. 51.
Periode 1992-1995
Product jaarverslag

actor: landelijk studie- en ontwikkelingscentrum volwasseneneducatie 47
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STICHTING INNOVATIE BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN
rio nr.30
Handeling
Het vaststellen van regels omtrent de inrichting en werkwijze van het bestuur en van de instelling.
Grondslag
KVE 1991, art. 50.
Periode 1992-1995
Product statuten en huishoudelijk reglement
rio nr.31 >
Handeling

Het oprichten van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voor de uitvoering van de in de
onderhavige regeling van overheidswege opgedragen werkzaamheden.
Grondslag
Tijdelijke subsidieregeling voor de landelijke ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie, art. 2.
Periode 1994-1995
Product akte
rio nr.71
Handeling
Het uitbrengen van een jaarverslag aan de minister van Onderwijs.
Grondslag
KVE 1991, art. 51.
Periode 1992-1995
Product jaarverslag

actor: stichting innovatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
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Rechtspersoon (REC/PEC)
rio nr.38
Handeling
Het opstellen van een regionaal programma voor de ondersteuning volwasseneneducatie.
Grondslag
KVE 1991, art. 41 lid 3.
Periode 1992-1995
Product regionaal ondersteuningsprogramma
rio nr.82
Handeling

Het uitbrengen aan de minister van Onderwijs van een jaarverslag over de wijze waarop de
ondersteuning volwasseneneducatie is georganiseerd en uitgevoerd.
Grondslag
KVE 1991, art. 43 lid 1.
Periode 1992-1995
Product jaarverslag

actor: rechtspersoon (REC/PEC)

49

de draden van de web - deelbeleidsterrein niet door de overheid bekostigd onderwijs (1945-)1966(-1997)basisselectiedocument

DE MINISTER VAN ONDERWIJS
rio nr.142
Handeling

Λ

Grondslag
Periode 1945Product beleidsnota=s en -plannen
Waardering
B (1)
rio nr.143
Handeling

Λ

Het voorbereiden van beleid met betrekking tot het schriftelijk, mondeling of ander niet-schriftelijk,
ongesubsidieerd onderwijs.
Grondwet 1938, art. 200; 1948, art. 201; 1953, art. 208; 1972, art. 208; 1983 art.23

Grondslag
Periode 1945Product wet
Waardering

Het voorbereiden van wetten met betrekking tot het schriftelijk, mondeling of ander niet-schriftelijk,
ongesubsidieerd onderwijs.
Grondwet 1938, art. 200; 1948, art. 201; 1953, art. 208; 1972, art. 208; 1983 art.23

B (1)

rio nr.144
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de uitoefening van toezicht op erkende instellingen die
mede behoren tot de zorg van een andere minister.
Grondslag
Wet op de erkende onderwijsinstellingen 1985, art. 25
Periode 1986 -1997
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.147
Handeling

Grondslag

Λ

Periode 1973Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar
±
De erkenningen zelf blijven bewaard; overige neerslag V.
rio nr.148
Handeling

Λ

Het voorbereiden van een besluit tot aanwijzing van onderwijssoorten die vallen onder het regime van
de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.
Wet op de erkende onderwijsinstellingen 1985, art. 2 tweede lid b; idem art. 2 derde lid.

Grondslag
Periode 1986Product algemene maatregel van bestuur: Besluit reikwijdte Wet op de erkende onderwijsinstellingen (1986, Stb. 467).
Waardering
B (4)
rio nr.150
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek van een onderwijsinstelling tot erkenning in termen van
de Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen.
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 2; Wet op de erkende onderwijsinstellingen
1985, art.5.

Het ontwerpen van regels die aan een instelling, erkend in termen van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen, de inschrijving aan een of meer cursussen tijdelijk verbieden totdat de betrokken
instelling (weer) voldoet aan de voorwaarden genoemd in de wet.
Wet op de erkende onderwijsinstellingen 1985, art. 19 eerste lid a.

Grondslag
Periode 1986Product algemene maatregel van bestuur: Besluit op de erkende onderwijsinstellingen 1986.
Waardering
B (4)

actor: minister van Onderwijs
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rio nr.151
Handeling

Grondslag

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling, erkend in termen van de Wet erkenning instellingen
schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen onderwijspersoneel aan te
stellen dat niet beschikt over de wettelijk voorgeschreven bewijzen van bekwaamheid.
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 6 derde lid; Wet op de erkende
onderwijsinstellingen 1985, art. 7 derde lid.

Periode 1973Product beschikking
Waardering
V

- 3 jaar na vervallen goedkeuring

rio nr.152
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling, erkend in termen van de Wet erkenning instellingen
schriftelijk onderwijs, om af te wijken van de in de wet bepaalde maximum leeftijd voor docenten.
Grondslag
Besluit erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 12 tweede lid.
Periode 1973-1986
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen goedkeuring
rio nr.154
Handeling

Grondslag

Λ

Periode 1973Product algemene maatregel van bestuur: Besluit erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1973; Besluit op de erkende
onderwijsinstellingen 1986.
Waardering
B (4)
rio nr.155
Handeling

Grondslag

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling, erkend in termen van de Wet erkenning instellingen
schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, om af te wijken van het
wettelijk bepaalde omtrent de verzending van het huiswerk.
Besluit erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1973, art. 9 tweede lid; Besluit op de erkende
onderwijsinstellingen 1986, art. 6 tweede lid

Periode 1973Product beschikking
Waardering
V
rio nr.156
Handeling

Grondslag

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften over de kwaliteit van het onderwijs aan een instelling, erkend in
termen van de Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen, en over de betrekkingen tussen de instelling en de cursist.
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 7 tweede lid; Wet op de erkende
onderwijsinstellingen 1985, art. 9 tweede lid.

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling, erkend in termen van de Wet erkenning instellingen
schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, om af te wijken van het
wettelijk bepaalde omtrent de volledigheid van het beschikbare lesmateriaal op het moment van
inschrijving op een cursus.
Besluit erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1973, art. 5 derde lid; Besluit op de erkende
onderwijsinstellingen 1986, art. 13 derde lid.

Periode 1973Product beschikking
Waardering
V
rio nr.157
Handeling

- 3 jaar na vervallen goedkeuring

- 3 jaar na vervallen goedkeuring

Het verlenen van goedkeuring aan een examenreglement van een instelling erkend in termen van de
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.

actor: minister van Onderwijs
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Grondslag

Λ

Periode 1973Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar
±
De goedgekeurde examenreglementen blijven bewaard; overige neerslag V.
rio nr.158
Handeling

Κ

Grondslag
Periode 1973Product besluit
Waardering
rio nr.160
Handeling

Κ

Het vaststellen van een uniform model voor instellingen, erkend in termen van de Wet erkenning
instellingen schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, voor de
verslaglegging van de examens.
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 10 vierde lid; Wet op de erkende
onderwijsinstellingen 1985, art. 12 vierde lid.

V

- 3 jaar na vervallen model

Het ontwerpen van nadere voorschriften omtrent de regeling van het examen aan een instelling erkend
in termen van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.
Wet op de erkende onderwijsinstellingen 1985, art. 12 zesde lid.

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling, erkend in termen van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen, om af te wijken van het wettelijk voorschrift examenopgaven na afloop van een
examen verkrijgbaar te stellen.
Wet op de erkende onderwijsinstellingen 1985, art. 12 vijfde lid.

Grondslag
Periode 1986Product beschikking
Waardering
V
rio nr.162
Handeling

Grondslag

Κ

- 3 jaar na vervallen goedkeuring

Grondslag
Periode 1986Product algemene maatregel van bestuur: Besluit op de erkende onderwijsinstellingen 1986.
Waardering
B (4)
rio nr.161
Handeling

Κ

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling, erkend in termen van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen, om af te wijken van het wettelijk bepaalde omtrent het voorzitterschap van een
examencommissie.
Besluit op de erkende onderwijsinstellingen 1986, art. 16 derde lid.

Grondslag
Periode 1986Product beschikking
Waardering
V
rio nr.159
Handeling

Κ

Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 10 eerste lid; Wet op de erkende
onderwijsinstellingen 1985, art. 12 eerste lid; Besluit op de erkende onderwijsinstellingen 1986, art. 15
eerste lid.

- 3 jaar na vervallen goedkeuring

Het aanwijzen van gecommitteerden belast met het toezicht op het verloop van examens aan een
instelling erkend in termen van de Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op
de erkende onderwijsinstellingen.
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 20; Wet op de erkende onderwijsinstellingen
1985, art. 13 eerste lid.

Periode 1973Product beschikking
Waardering
V

- 2 jaar

rio nr.163
actor: minister van Onderwijs
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Handeling

Κ

Grondslag
Periode 1986Product besluit
Waardering
rio nr.164
Handeling

Grondslag

Κ

V

Grondslag
Periode 1986Product besluit
Waardering

- 6 jaar na vervallen vaststelling

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling, erkend in termen van de Wet erkenning instellingen
schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, van haar modellen voor de
diploma's, de certificaten, de beoordelingslijsten en de verklaring van deelname.
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 11 derde lid; Wet op de erkende
onderwijsinstellingen 1985, art. 14 vierde lid.

Periode 1973Product beschikking
Waardering
V
rio nr.165
Handeling

Κ

Het vaststellen van regels voor een vergoeding door het Rijk aan gecommitteerden belast met het
toezicht op het verloop van examens aan een instelling erkend in termen van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen.
Wet op de erkende onderwijsinstellingen 1985, art. 13 tweede lid.

- 6 jaar na vervallen goedkeuring

Het vaststellen van nadere voorschriften omtrent de inhoud van een verklaring van deelname aan een
cursus van een instelling erkend in termen van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.
Wet op de erkende onderwijsinstellingen 1985, art. 14 derde lid.

B (4)

actor: minister van Onderwijs
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS / INSPECTIE
rio nr.145
Handeling

Grondslag

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften door instellingen erkend
in termen van de Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs resp. van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen en over de toestand van het onderwijs.
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. titel III; Wet op de erkende
onderwijsinstellingen 1985, art. 22.

Periode 1973Product verslag

actor: minister van Onderwijs / inspectie
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DE ONDERWIJSRAAD
rio nr.146
Handeling
Grondslag

Λ

Periode 1973Product advies
Waardering

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over een verzoek tot erkenning van een instelling in
termen van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 4; Wet op de erkende onderwijsinstellingen
1985, art. 5.

B (3)

rio nr.149
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over regels die aan een instelling, erkend in termen van de
Wet op de erkende onderwijsinstellingen, de inschrijving aan een of meer cursussen tijdelijk verbieden
totdat de betrokken instelling (weer) voldoet aan de voorwaarden genoemd in de wet.
Grondslag
Wet op de erkende onderwijsinstellingen 1985, art. 19 eerste lid a.
Periode 1986-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.153
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over voorschriften over de kwaliteit van het onderwijs aan
een instelling, erkend in termen van de Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs resp. van de Wet
op de erkende onderwijsinstellingen, en over de betrekkingen tussen de instelling en de cursist.
Grondslag
Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs 1972, art. 7 tweede lid; Wet op de erkende
onderwijsinstellingen 1985, art. 9 tweede lid.
Periode 1973-1986 (WEISO); 1986-1995 (WEO)
Product advies
Waardering
B (3)

actor: Onderwijsraad
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WET- EN REGELGEVING
Volwasseneducatie
Rijksregeling voor de subsidiëring van het volksontwikkelingswerk in internaatsverband van 29 november 1950,
OKW/VBS/AZ 167.957.
Rijksregeling subsidiëring volksontwikkelingswerk in internaatsverband (Stcrt. 1961, 8. OKW/VO)
Vervallen met ingang van 1976; terrein berust dan niet langer onder verantwoordelijkheid van de minister van
Onderwijs maar staat onder de hoede van de minister van CRM: Rijkssubsidieregeling vormings- en
ontwikkelingswerk in internaatsverband (Stcrt. 1976, 129).
Wet op het voortgezet onderwijs (Wet van 14 februari 1963 tot regeling van het voortgezet onderwijs, Stb. 1963, 40).
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964 (Stcrt. 1964, 239).
Bekostigingsbeschikking proefprojecten open school (Stcrt. 1977, 253; 1979, 114; 1980, 236).
Kaderwet Volwasseneneducatie (Wet van 10 september 1985, houdende vaststelling van een wettelijk kader voor de
volwasseneneducatie, Stb. 1985, 532).
Rijksregeling basiseducatie (Stb. 1986, 433).
Bevoegdhedenregeling basiseducatie. (Regeling van 13 januari 1987, Stcrt. 1987, 15).
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra (Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en het Centraal
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening van 9 december 1991, Stcrt. 1991, 245/Uitleg 1992, 1. Gewijzigd Uitleg 1994, 18a.
Verlengd Wijziging subsidieregeling regionale dienstencentra Uitleg OCenW-regelingen 1995, 19.
Kaderwet volwasseneneducatie 1991 (Wet van 19 december 1991, houdende vaststelling van een herzien wettelijk kader
voor de volwasseneneducatie. Stb. 709).
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra (Regeling van 9 december 1991 Stcrt. 245, VO/BVE/AE/O-9110.6148, Uitleg
1992, 1).
Subsidieregeling Regionale Bureau's Onderwijs (rbo) (Uitleg OenW regelingen 1992, 1 ). Aan deze regeling ging een
tijdelijke vooraf (Uitleg OenW regelingen 1991, 6).
Regeling specifieke cursussen beroepsonderwijs 1992-1993 (Regeling van 7 april 1992, BVE/BI-9200.9771, Uitleg 1992, 11
b).
Subsidieregeling Landelijk Dienstverlenend Centrum (Regeling van 9 juni 1992, BVE/BI-9203.8826, Stcrt. 113/Uitleg 1992,
15).
Uitvoeringsbesluit KVE 1991 (Besluit van 9 oktober 1992, Stb. 561).
Bij Besluit van 14 december 1992, Stb. 674, is de datum van inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit KVE
1991 vastgesteld op 1 januari 1993, zulks met uitzondering van de artikelen 2,3 en 21. De artikelen 2 en 3 zijn
krachtens het hiervoor aangehaalde besluit in werking getreden op 24 december 1992 met terugwerkende kracht
tot en met 1 januari 1992.
Subsidieregeling Regionale Dienstencentra voor het jaar 1993 (Regeling van 25 september 1992, BVE/BI-9205.9844, Stcrt.
203/Uitleg 1992, 24).
Tijdelijke Subsidievoorschriften Scholing van Werkenden 1993 (Regeling van 29 maart 1993, BVE/AB-9300.4436, Stcrt.
82/Uitleg 1993, 12).
Werkenden vanaf 27 jaar zonder startkwalificaties.
Vervangt Regeling scholing van werkenden 1992, Min. OenW, 11 september 1992, nr. BVE/AB 92057781. Met
ingang van 1988 is scholing van werkenden in de begroting opgenomen.
Regeling Vernieuwingsfaciliteiten BVE-veld voor het cursusjaar 1993-1994 (Regeling van 30 maart 1993, BVE/BI9301.8659, Uitleg 1993, 11).
Regeling startkwalificaties specifieke doelgroepen 1993-1994 (Regeling van 14 april 1993, BVE/BI-9302.1921, Uitleg 1993,
12).
Specifieke doelgroep i.e.jonger dan 27 jaar.
Vervangt: (1) Regeling faciliteiten voor allochtone leerlingen in het beroepsbegeleidend onderwijs (BVE/BI92025443/Uitleg 1992, 15) en in het beroepsonderwijs (m.b.o. en m.b.o.-b.b.o.:VO/BVE/BO/O - 90066124 Uitleg
1990, 18 c; BVE/BI-92023105, Uitleg 1992, 15); (2) Faciliteitenregeling Randgroepjongerenprojecten 1992-1993
(CFI/BV-92030950).
Tijdelijke subsidieregeling voor de landelijke ondersteuningsinstellingen volwasseneneducatie (Uitleg OenW regelingen
1994, 4; Uitleg OCenW-regelingen 1995, 31 a)
Wet van 21 december 1994, houdende wijziging van onder meer de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 in verband met
de sociale vernieuwing volwasseneneducatie. Stb. 1995, 14.
56

Regeling bve-2000 voor 1995 Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 20 (14.09.1995-31.12.1995. Voort te zetten, op andere
juridische grondslag, tot en met 1998. Zie Regeling bve-2000 voor 1996. Uitleg OCenW-regelingen 1996, 10.
Afbouw Regionale Ondersteuning 1996-1997, Uitleg OCenW-regelingen 1995, 31 a)

Beroepskeuzevoorlichting
[Zie institutioneel onderzoek Ministerie Sociale Zaken betreffende de Arbeidsvoorziening.]
Regeling vastgesteld bij besluit van 23 april 1959, nr. 10633, Directie voor de Arbeidsvoorziening; en bij besluit van 16
december 1960, nr. 24823, Directie voor de Arbeidsvoorziening.
Rijkssubsidieregeling beroepskeuzevoorlichting 1962 (Stcrt. 1977, 161. Laatstelijk gewijzigd bij besluit van de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 20 december 1985 (Stcrt. 250).
Rijkssubsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 1986 Stcrt.1986, 96. Deze regeling is aangepast i.v.m.
Arbeidsvoorzieningswet 1991, maar inhoudelijk nauwelijks gewijzigd: Subsidieregeling Beroepskeuzevoorlichting 19911992. Stcrt. 1991, 80. Ingetrokken m.i.v. 1 januari 1993.

Contactcentra onderwijs-arbeid
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 31 mei 1983 (VO/WJ 618.162); verlengd. Looptijd 1983-1986.
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid
regeling van 7 juli 1987, VO/BO/BE - 722 271 Stcrt. 133 (Staatssecr. Onderwijs, min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
De uit deze regeling voortvloeiende financiële lasten komen voor de helft ten laste van Onderwijs, en voor de
andere helft ten laste van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Verschillende contactcentra ontvingen, tot in werking treden van onderhavige regeling, subsidie op grond van
VO/WJ/d-618.162.
Deze regeling is ingetrokken en de materie opnieuw vastgesteld, in overeenstemming met de
Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402):
Subsidieregeling contactcentra onderwijs-arbeid 1991-1992 Stcrt. 1991, 80. Ingetrokken m.i.v. 1 januari 1993.
Onder deze regeling is niet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actor, maar het Centraal Bestuur
voor de Arbeidsvoorziening of het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. De financiële lasten worden,
ook nu weer, voor de helft gedragen door minister van Onderwijs en voor de andere helft door het Centraal
Bestuur.
Laatstgenoemde regeling is, met subsidieregeling beroepskeuzevoorlichting 1991-1992, opgevolgd door subsidieregeling
regionale dienstencentra (Stcrt. 1991, 245) die in werking trad deels in 1993, deels 1992.
Schriftelijk onderwijs
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Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs (1972, Stb. 746)
Besluit erkenning instellingen schriftelijk onderwijs (1973, Stb. 473)
Wet op de erkende onderwijsinstellingen (1985 Stb. 407)
Besluit op de erkende onderwijsinstellingen (1986 Stb. 466)
Besluit reikwijdte Wet op de erkende onderwijsinstellingen (1986, Stb. 467)
Wet educatie en beroepsonderwijs (1995, Stb. 501)
Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van
de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving en
het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen) Stb. 1995, 355.

Art.12.3.13. Wet educatie en beroepsonderwijs 1995: Hetgeen met betrekking tot de bekostiging van de landelijke
ondersteuningsinstellingen is bepaald bij en krachtens de KVE 1991 - zoals deze wet luidt op 31 december 1995 - blijft tot
en met 31 juli 1996 van kracht.
Art. 12.3.23 eerste lid Wet educatie en beroepsonderwijs 1995 bepaalt dat met betrekking tot (de inrichting van) het
onderwijs, de deelnemers, de inschrijving en de examens van scholen vavo, instellingen basiseducatie en voor specifieke
scholing de bij en krachtens KVE 1991 gegeven voorschriften - zoals die luiden op 31 december 1995 - tot en met 1996 van
kracht blijven.
Art.12.3.47 Wet educatie en beroepsonderwijs 1995 wijst voor de toepassingsduur van de voorschriften voor scholing Arbeidsvoorzieningswet, KVE en WCBO - een nader bij koninklijk besluit te bepalen datum aan.
Art. 12.4.9. onder A, Wet educatie en beroepsonderwijs 1995: met ingang van augustus 1997 is de reikwijdte van de wet op
de erkende onderwijsinstellingen teruggebracht tot nader genoemd onderwijs dat valt binnen de termen van de wet op het
voortgezet onderwijs.

actor: minister van Onderwijs
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DEELBELEIDSTERREIN VORMINGSWERK VOOR JEUGDIGEN

1945 – 1995

actor: minister van Onderwijs
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS

Λ

rio nr.166
Handeling
Het voorbereiden van beleid met betrekking tot het vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Grondwet 1938, art. 200; 1948, art. 201; 1953, art. 208; 1972, art. 208; 1983 art.23
Periode 1945-1995
Product beleidsnota=s en –plannen
Waardering
B (1)
rio nr.167
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels met betrekking tot de inrichting en de bekostiging van het vormingswerk voor
jeugdigen.
Grondslag
Nijverheidsonderwijswet 25; WVO, art. 61-63
Periode 1945-1995
Product ministeriële regeling; amvb
Waardering
B (1)
rio nr.168
Handeling

Λ

Het instellen van (externe) commissies die adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten
aanzien van vormingswerk voor jeugdigen.
Periode 1945-1995
Product besluit
Waardering
B (5)
rio nr.171
Handeling

Λ

Het vaststellen van (nadere) voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van een
vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 55; Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1970, art. 13 lid 2; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 11 lid 3.
Periode 1964-1995
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.172
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een (bijzondere) landelijke organisatie van voorschriften voor de
inrichting en de uitvoering van vormingsprogramma’s aan vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 8; Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1970, art. 42 lid 1.
Periode 1964-[1970]-1994
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.174
Handeling

Λ

Het vaststellen van voorschriften voor de inrichting en uitvoering van vormingsprogramma’s aan
openbare vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 34 lid 1.
Periode 1970-1994
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.178
Handeling

Het vaststellen van voorschriften omtrent de minimum en maximum grootte van de groep deelnemers
aan een vormingsprogramma.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 11 lid 2.
Periode 1970-1994
Product besluit
actor: minister van Onderwijs
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B (4)

rio nr.179
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een vormingsinstituut voor jeugdigen om tijdelijk af te wijken van de
wettelijk voorgeschreven groepsgrootte.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 15 lid 4; Besluit vormingswerk
voor jeugdigen 1970, art. 11 lid 3.
Periode 1964-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen goedkeuring
rio nr.180
Handeling

Λ

Het verlenen van toestemming aan een vormingsinstituut voor jeugdigen om, in afwijking van de
voorschriften en onder voorwaarden, vormingswerk te verrichten buiten het eigen werkgebied.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 22 lid 2; idem art. 74 lid 2.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen goedkeuring
rio nr.181
Handeling

Λ

Het goedkeuren of vaststellen van een uniform model voor de registratie van deelnemers aan een
vormingsprogramma van een vormingsinstituut voor meisjes resp. jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het arbeidende meisje 1952, art. 13; Rijksregeling
subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art. 24; Rijksregeling subsidiëring vormingswerk
leerplichtvrije jeugd 1964, art. 15 lid 1; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 11 lid 5.
Periode 1953-1994
Product beschikking; besluit
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.182
Handeling

Λ

Het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing aan een vormingsinstituut voor jeugdigen van de
verplichting stagemogelijkheden te bieden aan studenten in opleiding.
Grondslag
WVO art. 39 c lid 6 c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 18.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na intrekking ontheffing
rio nr.183
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften over de maximum hoeveelheid tijd per vak te bestemmen voor
stagiares alsmede over het maximum aantal studenten dat kan worden toegelaten tot stageplaatsen in
een vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
WVO art. 39 c lid 8 c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 18.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.185
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften voor vormingsinstituten voor jeugdigen over de aanmelding
voor, en de beschikbaarheid en aard van de stageplaatsen.
Grondslag
WVO art. 39 c lid 9 c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 18.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)

rio nr.187
actor: minister van Onderwijs
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Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van een landelijke
organisatie vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 55; Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1970, art. 28 lid 2.
Periode 1964-1994
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.188
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften over de eisen van bekwaamheid te stellen aan personeel dat
vormingswerk verricht.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 25
Periode 1970-1994
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.190
Handeling

Λ

Het vaststellen van een door het hoger beroepsonderwijs af te geven bewijs van voldoende didactische
voorbereiding tot het verrichten van vormingswerk als voorwaarde voor benoeming aan een
vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 15 lid 2.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.191
Handeling

Λ

Het aanwijzen van een (buitenlands) getuigschrift of diploma als bewijs van bekwaamheid voor het
verrichten van vormingwerk.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 16.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.192
Handeling

Λ

Het vaststellen welke stichtingskosten van een vormingsinstituut voor jeugdigen in aanmerking komen
voor vergoeding.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 29 b.
Periode 1964-1969
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.193
Handeling

Λ

Het vaststellen van de wijze waarop de vergoedingen voor stichtings- en inrichtingskosten van een
vormingsinstituut voor jeugdigen worden verstrekt.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 64.
Periode 1970-1994
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen vaststelling
rio nr.194
Handeling

Het vaststellen van een model volgens welke de begroting van een vormingsinstituut voor jeugdigen
dient te worden ingericht en van de procedure voor het indienen van de begroting.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 52 lid 2; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art.
57 lid 13.
Periode 1970-1994
Product besluit
actor: minister van Onderwijs
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Λ

Waardering

V
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- 3 jaar na vervallen

rio nr.195
Handeling

Λ

Het vaststellen van een model volgens welke de jaarrekening van een vormingsinstituut voor jeugdigen
dient te worden ingericht.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 47 lid 2.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.196
Handeling

Λ

Het vaststellen of ontwerpen van voorschriften voor bijzondere vormingsinstituten voor jeugdigen voor
de administratie en het financieel beheer.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 67; WVO art. 106 lid 1 c.q. Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1994, art 41.
Periode 1970-1995
Product besluit; algemene maatregel van bestuur
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.197
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de administratie en het financieel beheer van
vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 49 lid 2.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.198
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels voor de vergoeding voor exploitatiekosten van vormingsinstituten voor
jeugdigen in afwijking van het wettelijke bepaalde.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 51 lid 3.
Periode 1970-1994
Product besluit
Waardering
B (6)
rio nr.199
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor de vergoeding aan vormingsinstituten voor jeugdigen voor de kosten van
tijdelijke voorzieningen in roerende en onroerende zaken.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 57 lid 12; idem art. 59 lid 2.
Periode 1970-1994
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.200
Handeling

Λ

Het aanwijzen van kosten, andere dan de wet noemt voor vormingsinstituten voor jeugdigen, die voor
vergoeding in aanmerking komen alsmede het vaststellen van de maximum hoogte van de vergoeding
voor deze kosten.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 28 lid 3; Besluit vormingswerk
voor jeugdigen 1970, art. 51 lid 2.
Periode 1964-1994
Product besluit
Waardering
B (4)

rio nr.201
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Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften voor de vergoeding voor kosten van huisvesting en inventaris
van vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
WVO art. 76 a lid 2; idem art. 96 b lid 2; idem art. 96 c, c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994,
art. 41.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.202
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels voor de vergoeding voor kosten voor personeel, nascholing en
exploitatie van vormingsinstituten voor jeugdigen alsmede de vaststelling van de zogeheten
budgetfactor.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 42.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.203
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften over de grondslagen en de wijze van bekostiging van
bijzondere vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994 art. 41 c.q WVO art. 106 lid 3.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.204
Handeling

Λ

Het aanwijzen van kosten, andere dan de wet noemt voor landelijke organisaties vormingswerk voor
jeugdigen, die voor vergoeding in aanmerking komen alsmede het vaststellen van de maximum hoogte
van de vergoeding voor deze kosten.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 28 lid 3; Besluit vormingswerk
voor jeugdigen 1970, art. 51 lid 2.
Periode 1964-1969
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.205
Handeling

Λ

Het vaststellen welke ontvangsten in mindering moeten worden gebracht op de toegekende subsidie
aan een landelijke organisatie vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 42 c.
Periode 1964-1969
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.206
Handeling

Λ

Het vaststellen van een model volgens welke de begroting van een landelijke organisatie vormingswerk
voor jeugdigen dient te worden ingericht en van de procedure voor het indienen van de begroting.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 46 lid 2; Besluit vormingswerk
voor jeugdigen 1970, art. 52 lid 2; idem art. 57 lid 13.
Periode 1964-1994
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.207
Handeling

Het vaststellen van een model volgens welke de jaarrekening van een landelijke organisatie
vormingswerk voor jeugdigen dient te worden ingericht.

actor: minister van Onderwijs
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Grondslag

Λ

Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 47 lid 2; Besluit vormingswerk
voor jeugdigen 1970, art. 53; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 60.
Periode 1970-1995
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.208
Handeling

Λ

Het vaststellen van voorschriften voor de administratie en het financieel beheer van bijzondere landelijke
organisaties vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 67.
Periode 1970-1994
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.209
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor de vergoeding aan een landelijke organisatie vormingswerk voor
jeugdigen voor de kosten van tijdelijke voorzieningen in roerende en onroerende zaken.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 57 lid 12.
Periode 1970-1994
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.210
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de administratie en het financieel beheer van landelijke
organisaties vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 60.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.211
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van bekostiging van ontwikkelingsprojecten en
experimenten op het terrein van het vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 86.
Periode 1970-1994
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.212
Handeling

Λ

Het aanwijzen of het voorbereiden van een besluit tot aanwijzing van vormingsinstituten voor meisjes
resp. jeugdigen die voor bekostiging in aanmerking komen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het arbeidende meisje 1952, art. 4, 5 en 7;
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art. 5 lid 3; Rijksregeling subsidiëring
vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 26; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 43 lid 1;
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 28.
Periode 1953-1995
Product beschikking; algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.215
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot het aangaan van een geldlening voor het stichten
van een vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 31.
Periode 1964-1969
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na aflossing
actor: minister van Onderwijs

69

de draden van de web - deelbeleidsterrein vormingswerk voor jeugdigen 1945-1995

basisselectiedocument

rio nr.216
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek van een vormingsinstituut voor jeugdigen tot bekostiging
van buitenlandse reizen van bestuursleden en/of personeel.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art. 37 lid 1; Rijksregeling
subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 40 lid 2.
Periode 1955-1969
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen goedkeuring
rio nr.217
Handeling
Grondslag

Λ

Het toekennen van gelden aan een vormingsinstituut voor meisjes resp. jeugdigen.
Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het arbeidende meisje 1952, art. 21; Rijksregeling
subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art. 19; Rijksregeling subsidiëring vormingswerk
leerplichtvrije jeugd 1964, art. 4; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 52 lid 1; Besluit
vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 44.
Periode 1953-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.218
Handeling

Λ

Het vaststellen welke ontvangsten in mindering moeten worden gebracht op de toegekende subsidie
aan een vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 42 c.
Periode 1964-1969
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen besluit
rio nr.221
Handeling
Grondslag

Λ

Periode ? –
Product besluit
Waardering

Het vaststellen van een bedrag beschikbaar voor vormingsinstituten voor jeugdigen die deel uitmaken
van een scholengemeenschap.
Besluit vormingswerk voor jeugdigen (1970), art. 78 j, c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994,
art. 75.

V

- 6 jaar na vervallen besluit

rio nr.222
Handeling

Λ

Het toekennen van aanvullende middelen aan een vormingsinstituut, deel uit makend van een
samenwerkingsverband, voor projecten voor randgroepjongeren.
Grondslag
Regeling startkwalificaties specifieke doelgroepen 1993-1994, art. 8.
Periode 1993-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.223
Handeling

Λ

Het toekennen van een vergoeding aan een vormingsinstituut voor jeugdigen ten behoeve van personen
die een vormingsprogramma zijn aangevangen vóór de inwerkingtreding van het Besluit vormingswerk
voor jeugdigen 1994.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 76 lid 2.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
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rio nr.224
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot vergoeding voor kosten voor huisvesting en
inventaris van vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 30; Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1970, art. 57 lid 3; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 38.
Periode 1964-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.225
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften omtrent de erkenning van bezwaren tegen het sluiten van een
verplichte verzekering.
Grondslag
WVO art. 106 lid 2 c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994 art. 41.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.226
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een vormingsinstituut voor meisjes om andere lokalen te gebruiken
dan in de wet is bepaald.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 21.
Periode 1964-1969
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik voor het onderwijs
rio nr.228
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek van een vormingsinstituut voor jeugdigen tot het
verkopen van onroerende zaken of het verwerven van een hypotheek.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 32.
Periode 1964-1969
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik voor het onderwijs
rio nr.229
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding aan het Rijk in het geval dat aan onroerende zaken van een
vormingsinstituut voor jeugdigen een andere bestemming is gegeven dan wettelijk toegestaan.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 34.
Periode 1964-1969
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik voor het onderwijs
rio nr.230
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een vormingsinstituut voor jeugdigen
verschuldigd, bij eigendomsoverdracht van onroerende zaken aan het Rijk.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 34.
Periode 1964-1969
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.321
Handeling

Λ

Het benoemen van een deskundige tot lid van een ad-hoc commissie die de waarde van de onroerende
zaken onder beheer van een vormingsinstituut voor jeugdigen moet taxeren.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 34 lid 5.
Periode 1964-1969
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na opheffing van de commissie

actor: minister van Onderwijs
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rio nr.232
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels voor vormingsinstituten voor jeugdigen omtrent een jaarprogramma ten
behoeve van het onderhoud van roerende en onroerende zaken.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 69; WVO art. 98 lid 1 c.q. Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1994, art. 41.
Periode 1970-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.233
Handeling

Λ

Het vaststellen van een model volgens welke de registratie van de inventaris dient te worden
bijgehouden.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 54.
Periode 1970-1994
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.234
Handeling

Λ

Het vaststellen van de waarde van de roerende en onroerende zaken onder beheer van een
vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 57 lid 4; idem art. 59 lid 2.
Periode 1970-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik voor het onderwijs
rio nr.235
Handeling

Λ

Het benoemen van een deskundige tot lid van een ad-hoc commissie die de waarde van de roerende en
onroerende zaken onder beheer van een vormingsinstituut voor jeugdigen moet taxeren.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 57 lid 7; idem art. 59 lid 2; idem art. 61 lid 2.
Periode 1970-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na opheffing van de commissie
rio nr.236
Handeling

Λ

Het vaststellen van de waarde van de roerende zaken onder beheer van een vormingsinstituut voor
jeugdigen waaraan een andere bestemming is gegeven dan wettelijk toegestaan.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 61 lid 1 c.
Periode 1970-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik voor het onderwijs
rio nr.237
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere regels voor het tijdelijk (mede)gebruik van roerende en onroerende zaken
door derden.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 69; WVO art. 100 a lid 7 c.q. Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1994, art. 41.
Periode 1970-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.239
Handeling

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot tijdelijk (mede)gebruik of huur van onroerende zaken
door derden
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 35.
Periode 1964-1969
actor: minister van Onderwijs
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- 6 jaar na vervallen goedkeuring

rio nr.240
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring voor tijdelijk (mede)gebruik door derden ofwel verhuur aan derden van
roerende en onroerende zaken voor langere tijd dan in de wet is toegestaan.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 69; WVO art. 100 a, 100 b en 100 c, c.q. Besluit
vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 41.
Periode 1970-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen goedkeuring
rio nr.241
Handeling

Λ

Het verlenen van ontheffing aan een openbaar of bijzonder vormingsinstituut voor jeugdigen van de
verplichting om, bij bestuursoverdracht, de rechten ten aanzien van onroerende en roerende goederen
aan de rechtsopvolger over te dragen.
Grondslag
WVO art. 42 a en 50 c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 25 en 27.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na intrekking ontheffing
rio nr.242
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding aan het Rijk in het geval dat aan roerende en/of onroerende zaken
van een vormingsinstituut voor jeugdigen een andere bestemming is gegeven dan wettelijk toegestaan.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 69; WVO art. 101 lid 1 c.q. Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1994, art. 41.
Periode 1970-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.243
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een vormingsinstituut voor jeugdigen
verschuldigd, bij eigendomsoverdracht van roerende en onroerende zaken aan het Rijk.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 69; WVO art. 101 lid 3 c.q. Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1994 art. 41.
Periode 1970-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

Λ

rio nr.244
Handeling
Het verstrekken van middelen aan vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 64 en 65.
Periode 1970-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.245
Handeling

Λ

Het verstrekken van (aanvullende) middelen aan vormingsinstituten voor emancipatieprojecten ten
behoeve van vrouwelijke leerlingen.
Grondslag
circulaire VO/WJ/d-79-26; C810143 VO/WJ/OPO-81-20; C840045 VO/WJ/INS-84.
Periode 1979-1987-?
Product beschikking
Waardering
B (6)
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rio nr.246
Handeling

Λ

Het verstrekken van (aanvullende) middelen aan vormingsinstituten voor jeugdigen als vergoeding voor
personeels-, nascholings- en exploitatiekosten.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 43 lid 1.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.247
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek van een landelijke organisatie vormingswerk meisjes
resp. jeugdigen tijdelijk of duurzaam te mogen afwijken van (één van) de wettelijke voorwaarden voor
bekostiging.
Grondslag
Subsidie voorwaardenbesluit N.O. 1936, art. 4; Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het
arbeidende meisje 1952, art. 23; Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art.
50.
Periode 1945-1963
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.248
Handeling

Λ

Het aanwijzen van of het voorbereiden van een besluit tot aanwijzing van landelijke organisaties
vormingswerk voor meisjes resp. jeugdigen die voor bekostiging in aanmerking komen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het arbeidende meisje 1952, art. 1; idem art.7;
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art. 3; Rijksregeling subsidiëring
vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 26; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 43 lid 1;
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 57.
Periode 1953-1995
Product beschikking (vóór 1970); algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.251
Handeling
Grondslag

Λ

Het toekennen van gelden aan de landelijke organisaties vormingswerk voor meisjes resp. jeugdigen.
Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het arbeidende meisje 1952, art. 21; Rijksregeling
subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, 3; idem art. 12; Rijksregeling subsidiëring
vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 2 lid 1; idem art. 46 lid 1; Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1970, art. 52 lid 1; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 59
Periode 1953-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.252
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek van een landelijke organisatie vormingswerk voor
jeugdigen te mogen afwijken van de wettelijke afschrijvingstermijnen voor roerende en onroerende
zaken.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art. 33 lid 3.
Periode 1955-1963
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik voor het onderwijs
rio nr.253
Handeling

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek van een landelijke organisatie vormingswerk voor
jeugdigen tot bekostiging van buitenlandse reizen van bestuursleden en/of personeel.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art. 37 lid 1; Rijksregeling
subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 40 lid 2.
Periode 1955-1969
Product beschikking
actor: minister van Onderwijs
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Waardering

V
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- 6 jaar na afrekening

rio nr.254
Handeling

Λ

Het vaststellen van de waarde van de roerende en onroerende zaken onder beheer van een landelijke
organisatie vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 57 lid 4; idem art. 59 lid 2.
Periode 1970-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen van de waarde
rio nr.255
Handeling

Λ

Het benoemen van een deskundige tot lid van een ad-hoc commissie die de waarde van de roerende en
onroerende zaken onder beheer van een landelijke organisatie vormingswerk voor jeugdigen moet
taxeren.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 57 lid 7; idem art. 59 lid 2.
Periode 1970-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na opheffing van de commissie
rio nr.256
Handeling

Λ

Het vaststellen van de waarde van de roerende zaken onder beheer van een landelijke organisatie
vormingswerk voor jeugdigen waaraan een andere bestemming is gegeven dan wettelijk toegestaan.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 62 c.
Periode 1970-1994
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik voor het onderwijs
rio nr.257
Handeling

Λ

Het verlenen van ontheffing aan een landelijke organisatie vormingswerk voor jeugdigen van de
verplichting om, bij bestuursoverdracht, de rechten van onroerende en roerende goederen aan de
rechtsopvolger over te dragen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 56.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na intrekking ontheffing
rio nr.258
Handeling
Grondslag

Λ

Het verstrekken van middelen aan een landelijke organisatie vormingswerk voor jeugdigen.
Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het arbeidende meisje 1952, art. 18; Rijksregeling
subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955, art. 12; Rijksregeling subsidiëring vormingswerk
leerplichtvrije jeugd 1964, art. 45 lid 1; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 64 en 65; Besluit
vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 59 lid 2.
Periode 1953-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

actor: minister van Onderwijs
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS / INSPECTIE
rio nr.170
Handeling

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften en over de toestand van
het vormingswerk voor jeugdigen.
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 60; WVO art. 113

Grondslag
Periode 1964Product verslag
Waardering:
B
rio nr.176
Handeling
Het verlenen van goedkeuring aan een vormingsprogramma resp. werkplan van een vormingsinstituut
voor meisjes resp. jeugdigen.
Grondslag
Subsidie voorwaardenbesluit N.O. 1936, art. 2; Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het
arbeidende meisje 1952, art. 4 lid 3; Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955,
art. 5 lid 3 d; Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 13; Besluit
vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 6, 7 en 8; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 6.
Periode 1945-1995
Product beschikking
Waardering
6 jaar na vervallen

actor: minister van Onderwijs / inspectie
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DE ONDERWIJSRAAD
rio nr.175
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over voorschriften voor de inrichting en de uitvoering van
vormingsprogramma’s aan vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 34 lid 1; idem art. 42 lid 1.
Periode 1970-1994
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.177
Handeling

Λ

Het adviseren aan de inspectie voortgezet onderwijs over een vormingsprogramma resp. werkplan van
een vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 8; WVO art. 24 lid 5 c.q. Besluit vormingswerk voor
jeugdigen 1994, art. 6 lid 5.
Periode 1970-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.184
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de maximum hoeveelheid tijd per vak te bestemmen
voor stagiares alsmede over het maximum aantal studenten dat kan worden toegelaten tot
stageplaatsen in een vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
WVO art. 39 c lid 8 c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 18.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar na vervallen
rio nr.186
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over voorschriften voor vormingsinstituten voor jeugdigen
over de aanmelding voor, en de beschikbaarheid en aard van de stageplaatsen.
Grondslag
WVO art. 39 c lid 9 c.q. Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 18.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar na vervallen
rio nr.189
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de eisen van bekwaamheid te stellen aan personeel
dat vormingswerk verricht.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 25.
Periode 1970-1994
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.214
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de aanwijzing van vormingsinstituten voor jeugdigen
die voor bekostiging in aanmerking komen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 43 lid 1; idem art. 86.
Periode 1970-1994
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.220
Handeling

actor: Onderwijsraad

Het adviseren aan de minister van onderwijs over beëindiging van de bekostiging van een
vormingsinstituut voor jeugdigen.
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Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 29.
Periode 1 augustus 1994-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.238
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over nadere regels voor het tijdelijk (mede)gebruik van
roerende en onroerende zaken door derden.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 69; WVO art. 100 a lid 7 en 100 b, c.q. Besluit
vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 41.
Periode 1970-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar na vervallen
rio nr.250
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de aanwijzing van landelijke organisaties
vormingswerk voor jeugdigen die voor bekostiging in aanmerking komen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 43 lid 1; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art.
58.
Periode 1970-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.260
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van onderwijs over beëindiging van de bekostiging van een landelijke
organisatie vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1970, art. 73; Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994, art. 58.
Periode 1970-1995
Product advies
Waardering
B (3)

actor: Onderwijsraad
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RAAD VOOR DE JEUGDVORMING
rio nr.173
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over voorschriften voor de inrichting en de uitvoering van
vormingsprogramma’s aan vormingsinstituten voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 8 lid 1.
Periode 1964-1969
Product advies
rio nr.213
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de aanwijzing van vormingsinstituten voor jeugdigen
die voor bekostiging in aanmerking komen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 26
Periode 1964-1969
Product advies
rio nr.219
Handeling

Het adviseren aan de minister van onderwijs over beëindiging van de bekostiging van een
vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 57 lid 1.
Periode 1964-1969
Product advies
rio nr.249
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de aanwijzing van landelijke organisaties
vormingswerk voor jeugdigen die voor bekostiging in aanmerking komen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 26.
Periode 1964-1969
Product advies
rio nr.259
Handeling

Het adviseren aan de minister van onderwijs over beëindiging van de bekostiging van een landelijke
organisatie vormingswerk voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 57 lid 1
Periode 1964-1969
Product advies

actor: Raad voor de jeugdvorming
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HET STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
Rio nr. 227
Handeling
Het verlenen van goedkeuring aan de huisvesting van een vormingsinstituut voor jeugdigen.
Grondslag
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964, art. 22.
Periode 1964-1969
Product beschikking

actor: Staatstoezicht op de volksgezondheid
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COMMISSIES, WERKGROEPEN E.D. (EXTERN)
rio nr.169
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het te voeren beleid ten aanzien van vormingswerk
voor jeugdigen.
Grondslag
Instellingsbeschikkingen
Periode 1945-1995
Product advies
Waardering
B (3)

actor: commissies, werkgroepen e.d. (extern)

81

de draden van de web - deelbeleidsterrein leerlingwezen / cursorisch beroepsonderwijs 1945-1995 basisselectiedocument

WET- EN REGELGEVING
Nijverheidsonderwijswet, Stb. 1919, 593
Subsidie voorwaarden N.O. 1936 Stb. 364.
Rijksregeling subsidiëring van vormingswerk voor het arbeidende meisje Stcrt. 1952, 251.
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1955 Stcrt. 1955, 54.
Rijksregeling subsidiëring vormingswerk leerplichtvrije jeugd 1964 Stcrt. 1964, 239.
Besluit vormingswerk voor jeugdigen Stb. 1970, 357.
Regeling startkwalificaties specifieke doelgroepen 1993-1994 (Regeling van 14 april 1993, Uitleg 1993, 12, BVE/BI-93021921).
Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994 Stb. 554. Ingetrokken met ingang van 1 januari 1996 (Wet educatie en
beroepsonderwijs 1995, art. 12.1.1.).
Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1995 Uitleg OcenW-Regelingen 1995, 18 c. (01.09.1995-31.12.1995.) De
regeling wordt na afloop van de geldigheidsduur op andere juridische grondslag voortgezet.
Regeling bve-2000 voor 1995 Uitleg OcenW-Regelingen 1995, 20. (14.09.1995-31.12.1995.) De regeling wordt, op andere
juridische grondslag, voortgezet tot en met 1998.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995 Stb. 1995, 501.
Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van
de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving en
het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen) Stb. 1995, 355.

In Tijdelijke regeling vernieuwingsplan vormingswerk 1993-1994 (OenW-regelingen 1993,13) komen eerdere
faciliteitenregelingen voor activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstand van culturele minderheden/allochtone
deelnemers (1988-1993) èn regelingen inzake ontwikkelingsplan vormingswerk (1989-1993) samen. De juridische
grondslag van het tijdelijk vernieuwingsplan is RPBO art. I-R703 en Besluit vormingswerk voor jeugdigen art. 20.

Art. 12.3.23 Wet educatie en beroepsonderwijs 1995 bepaalt: met betrekking tot (de inrichting van) het onderwijs, de
deelnemers, de inschrijving en de examens voor het vormingswerk voor jeugdigen blijven tot 1 augustus 1997 de bij en
krachtens de WVO en WCBO gegeven voorschriften – zoals die luiden op 31 december 1995 – van kracht.
Art. 12.3.14 Wet educatie en beroepsonderwijs 1995: Hetgeen is bepaald met betrekking tot de bekostiging van de
landelijke organisaties bij en krachtens het Besluit vormingswerk jeugdigen 1994 – zoals dat luidt op 31 december 1995 –
blijft tot en met 31 juli 1996 van toepassing.

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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DEELBELEIDSTERREIN LEERLINGWEZEN / CURSORISCH BEROEPSONDERWIJS
1945 – 1995

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS / DE MINISTER VAN LANDBOUW
rio nr. 261
Handeling

Λ

Het voorbereiden van beleid met betrekking tot het leerlingwezen, het deeltijds beroepsonderwijs en de
specifieke scholing.
Grondslag
Grondwet 1938, art. 200; 1948, art. 201; 1953, art. 208; 1972, art. 208; 1983 art. 23.
Periode 1945-1995
Product beleidsnota=s en -plannen
Waardering
B (1)
rio nr.262
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels en het voorbereiden van wetten met betrekking tot het leerlingwezen, het
deeltijds beroepsonderwijs en de specifieke scholing.
Grondslag
Grondwet 1948, art. 201; 1953, art. 208; 1972, art. 208; 1983 art. 23. Nijverheidsonderwijswet art. 39.
Periode 1945-1995
Product wetten
Waardering
B (1)
rio nr. 263
Handeling

Λ

Het instellen van (externe) commissies die adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten
aanzien van het leerlingwezen, het deeltijds beroepsonderwijs en de specifieke scholing.
Periode 1945-1995
Product besluit
Waardering
B (5)
rio nr.265
Handeling

Λ

Het vaststellen van tijdelijke regels in afwachting van algemene maatregelen van bestuur ingevolge de
WCBO 1992.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.51.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)

Λ

rio nr.266
Handeling
Het vaststellen van regels ten behoeve van een goede invoering van de WCBO 1992.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.52.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling. Bijvoorbeeld Regeling bekostiging landbouwpraktijkscholen (LNV 1993, Stcrt. 110), gevolgd
door Regeling bekostiging Innovatie- en praktijkcentra (LNV 1994, Stb. 694). Voorheen was de
grondslag van de Regeling bekostiging landbouwpraktijkscholen (LNV 1987, Stcrt. 69) WVO art. 24 lid 4
en 5, art. 75 lid 1 en art. 79 lid 10. [Zie ook institutioneel onderzoek Agrarisch onderwijs.]
Waardering
B (4)
rio nr.306
Handeling
Grondslag

Λ

Het vaststellen van examenprogramma's opgesteld door een landelijk orgaan van het leerlingwezen.
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 3; WCBO 1992, art. 2.20 lid 3;
Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. C.3 lid 3.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (6)
rio nr.374
Handeling

Het vaststellen van de rechten verbonden aan akten, getuigschriften, diploma's of verklaringen van een
school/instelling die op grond van de Experimentenwet onderwijs wordt bekostigd.

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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Λ

Grondslag
Experimentenwet onderwijs 1970, art. 6 lid 1.
Periode 1970-1993
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.424
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor de vergoeding voor kosten van huisvesting en inventaris van scholen
voor landbouwonderwijs.
Grondslag
Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, art. 14.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.425
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor de vergoeding voor kosten van huisvesting en inventaris van landelijke
organen werkzaam op het terrein van de landbouw.
Grondslag
Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, art. 14.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.427
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden en de wijze van bekostiging van een school/instelling die op grond
van de Experimentenwet in aanmerking komt voor bekostiging.
Grondslag
Experimentenwet 1970, art. 4 lid 1.
Periode 1970-1993
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.431
Handeling
Grondslag

Λ

Het verstrekken van middelen aan een landelijk/regionaal orgaan ten behoeve van het leerlingwezen.
Nijverheidsonderwijswet 1919, art. 39 lid 1; WLW 1966, art. 28 lid 2; idem art. 52; WCBO 1992, art.
3.14.; idem art. 3.16; idem art. 3.18; Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. H.2. lid 2.
Periode 1945-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.434
Handeling

Λ

Het verstrekken van middelen aan een landelijk orgaan ten behoeve van de nascholing van het
personeel.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.62 a lid 2. Zie ook Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1995; Regeling
vaststelling bedragen nascholing bve 1995; idem 1996.
Periode 1 augustus 1993-1997
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr. 454
Handeling

Λ

Het verstrekken van middelen aan vernieuwingsprojecten en experimenten op het terrein van het
leerlingwezen en/of het deeltijdberoepsonderwijs.
Grondslag
Experimentenwet onderwijs 1970, art. 2 lid 1.
Periode 1970-1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
±
Op voorwaarde dat de neerslag van handeling nr. 167 bewaard is gebleven.

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS
rio nr.269
Handeling

Λ

Het voorbereiden van de aanwijzing van opleidingen in het leerlingwezen die buiten de werking van de
WLW 1966 vallen.
Grondslag
WLW 1966, art. 59.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.272
Handeling

Λ

Het vaststellen van de indeling en plaats van opleidingen binnen afdelingen resp. sectoren van het
cursorisch beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.1 lid 4: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. B.5; idem, art. B.10; idem art. E.13.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.276
Handeling

Λ

Het vaststellen van een plan voor de spreiding en situering van de scholen voor beroepsbegeleidend
onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.3 lid 1.
Periode 10 juli 1992-1995
Product beschikking
Waardering
B (4)
rio nr.280
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een school tot uitbreiding met een afdeling beroepsbegeleidend
onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.4 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 2 jaar na invoering van de nieuwe opleidingenstructuur op grond van de WEB
rio nr.281
Handeling

Λ

Het instellen van een groep vertegenwoordigende gemeente- en schoolbesturen die de minister
adviseert ter zake van de bekostiging van huisvesting en inventaris van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.35 lid 5.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (5)
rio nr.282
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften over de taak, de samenstelling en de werkwijze van de
adviesgroep voornoemd.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.35 lid 5.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)

rio nr.284
Handeling
Het ontwerpen van nadere regels ten behoeve van scholengemeenschappen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.8 lid 2; idem art. 3.12; idem art. 3.33 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
actor: minister van onderwijs
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Λ

Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.285
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan wijzigingen van de statuten of aan een besluit tot ontbinding van de
Stichting Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO).
Grondslag
Voorwaarden inzake financiering van de Stichting Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO) 1983,
art. 4 lid 1.
Periode 1983-1992
Product beschikking
Waardering
B (5)

Λ

rio nr.287
Handeling
Het ontwerpen van nadere regels omtrent de bekostiging en de spreiding van de landelijke organen.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.15.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.288
Handeling

Λ

Het vaststellen van het minimum aantal leerovereenkomsten waarover de werkzaamheden van een
landelijk orgaan van het leerlingwezen zich behoren uit te strekken.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. H.2 lid 1.
Periode 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.289
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels omtrent de samenstelling en de werkwijze van de commissie
onderwijs-bedrijfsleven van een landelijk orgaan van het leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.38 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)

Λ

rio nr.291
Handeling
Het vaststellen van de praktijkprogramma's van de opleidingen leerlingwezen.
Grondslag
WLW 1966, art. 18; WCBO 1992, art. F.19 lid 3.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.294
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een opleiding leerlingwezen het onderwijs in te richten anders dan de
wet voorschrijft.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.21 a (wijziging 9 maart 1995).
Periode 1994-1995
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.295
Handeling

Het beschikken inzake geschillen tussen een openbare school voor beroepsbegeleidend onderwijs
enerzijds en een kerkelijke gemeente, een kerk of een genootschap op geestelijke grondslag anderzijds
over het godsdienstonderwijs resp. het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.31 lid 4.
Periode 1 augustus 1993-1995
actor: minister van onderwijs
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Λ

Product beschikking
Waardering
V

- 6 jaar na vervallen

rio nr.296
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere regels omtrent een vergoeding voor het geven van godsdienstonderwijs c.q.
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan openbare scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.31 lid 5.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)

Λ

rio nr.299
Handeling
Het vaststellen van de eindtermen van de opleidingen leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.14; idem art. 2.17.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (6)
rio nr.300
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels voor de landelijke organen van het leerlingwezen omtrent de invoering
van wijzigingen van de eindtermen leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.17.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.303
Handeling

Λ

Het benoemen van de voorzitter en overige leden van een examencommissie voor een opleiding
leerlingwezen.
Grondslag
Nijverheidsonderwijswet 1919, art. 55; Examenbesluit leerlingstelsel n.o. 1937, art. 1; WLW 1966, art. 19
lid 4; Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 4 lid 2.
Periode 1945-31 juli 1993
Product beschikking (jaarlijks)
Waardering
V
- 2 jaar
rio nr.308
Handeling

Λ

Het vaststellen van uniforme modellen voor de diploma's, de certificaten en de getuigschriften
beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
Nijverheidsonderwijswet 1919, art. 56 lid 2; WLW 1966, art. 19 lid 6 en 7; WCBO 1992, art. 2.19 lid 3.
Periode 1945-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.310
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften voor de inrichting van de examens van opleidingen leerlingwezen, de
bevoegdheden van de examencommissies, alsmede over de diploma-aanspraken die kunnen worden
ontleend aan certificaten.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5; WCBO 1992, art. 2.19 lid 4.
Periode 1968-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Examenbesluit leerlingwezen, Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.312
Handeling
Grondslag

Het vaststellen van een examenreglement voor de opleidingen leerlingwezen opgesteld door een
landelijk orgaan van het leerlingwezen.
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 12.

actor: minister van onderwijs
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Λ

Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product besluit
Waardering
V
- 2 jaar
±
De goedgekeurde examenreglementen blijven bewaard; overige neerslag V.
rio nr.314
Handeling

Λ

Het vaststellen van voorschriften voor de centrale examencommissie voor de verslaglegging van de
examens leerlingwezen.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 15 lid 2.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.315
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor een vergoeding door een landelijk orgaan aan een patroon voor de duur
van een leerovereenkomst.
Grondslag
WLW 1966, art. 15.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.321
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften voor toelating tot een examen leerlingwezen aan personen die niet als
leerling aan een opleiding staan ingeschreven.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5; WCBO 1992, art. 2.26 lid 2.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Examenbesluit 1972; Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.322
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften omtrent de afronding van het beroepsbegeleidend onderwijs
oude stijl.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.16 lid 2; idem art.F.17 lid 2; idem art. F.19 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.323
Handeling

Λ

Het vaststellen van de onderwijstijd bestemd voor de praktische vorming van stagiares aan een school
voor beroepsbegeleidend onderwijs kleiner dan het wettelijk voorgeschreven percentage.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.37 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.324
Handeling

Λ

Het verlenen van gehele of gedeeltelijke ontheffing aan een school voor beroepsbegeleidend onderwijs
van de verplichting onderwijstijd te bestemmen voor stagiares.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.37 lid 6.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na intrekking ontheffing

actor: minister van onderwijs
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rio nr.326
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften over de maximale onderwijstijd te bestemmen voor stagiares
alsmede over het maximum aantal studenten dat kan worden toegelaten tot stageplaatsen in een school
voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.37 lid 8.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.328
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften voor scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs over de
aanmelding voor, en de beschikbaarheid en de aard van de stageplaatsen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.37 lid 9.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.329
Handeling

Λ

Het vaststellen van een plan voor de spreiding en situering van instituten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 33 lid 1.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
B (4)

Λ

rio nr.330
Handeling
Het vaststellen van de cursusduur van onderdelen van het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 11 lid 1.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.331
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de inrichting van de zogeheten buitenschoolse leerplaatsen.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 11 lid 5.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.332
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een instituut deeltijd vervolg/beroepsonderwijs dat méér wekelijkse
lessen in het educatief programma wil opnemen dan de wet voorschrijft.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 11 lid 6.
Periode 1983-1993
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.333
Handeling

Λ

Het aanwijzen van programma's in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs die 's avonds in plaats van
overdag gegeven mogen worden.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 11 lid 9.
Periode 1983-1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
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rio nr.334
Handeling

Λ

Het vaststellen van de begin- en einddata van de zomervakanties in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 15.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar
rio nr.335
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels omtrent de toekenning van ontwikkelingsuren aan instituten voor deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 16 lid 4.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.336
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de gemiddelde groepsgrootte bij de verschillende
onderdelen van het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 16 lid 5.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.337
Handeling

Λ

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan de leerplannen van een instituut voor deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 17 lid 2.
Periode 1983-1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
±
Op voorwaarde dat de neerslag van handeling nr. 79 bewaard is gebleven.
rio nr.339
Handeling
Het vaststellen van richtlijnen voor leerplannen in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 17 lid 3 en 4.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
B (4)

rio nr.341
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften voor de inrichting van leerplannen en lesroosters in het deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs alsmede voor de procedure voor de inzending ter goedkeuring.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 17 lid 6.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.342
Handeling

Λ

Het vaststellen van een uniform model voor de registratie van de leeractiviteiten van leerlingen in het
deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 20.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
actor: minister van onderwijs
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rio nr.343
Handeling

Λ

Het benoemen van de voorzitter en overige leden van een examencommissie voor een
beroepsopleiding in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 4; Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 4 lid 2; Besluit proefprojecten deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product beschikking (jaarlijks)
Waardering
V
- 2 jaar

Λ

rio nr.344
Handeling
Het vaststellen van examenprogramma's voor onderdelen van het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 2.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
B (6)
rio nr.346
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan het examenprogramma voor een beroepsopleiding in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs opgesteld door een landelijk orgaan van het leerlingwezen.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 3; Besluit proefprojecten deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.347
Handeling

Λ

Het vaststellen van uniforme modellen voor de diploma's en/of getuigschriften beroepsopleiding in het
deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 6 en 7; Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.350
Handeling

Λ

Het vaststellen van een examenreglement beroepsopleiding in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs,
opgesteld door een landelijk orgaan van het leerlingwezen.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 12; Besluit proefprojecten deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product besluit
Waardering
V
- 3 jaar na vaststelling
±
De goedgekeurde examenreglementen blijven bewaard; overige neerslag V.
rio nr.351
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een examenreglement van een instituut voor deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 3.
Periode 1983-1993
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na vaststelling
±
De goedgekeurde examenreglementen blijven bewaard; overige neerslag V.
rio nr.353
Handeling

Het vaststellen van voorschriften voor de centrale examencommissie voor de verslaglegging van de
examens beroepsopleiding in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.

actor: minister van onderwijs
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Grondslag

Λ

WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 15 lid 2; Besluit proefprojecten
deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen

Λ

rio nr.354
Handeling
Het verlenen van goedkeuring aan de leerplannen voor het deeltijd middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
WVO, art. 24 lid 3 c.q. Besluit uitvoering art. 24 WVO.
Periode 1968 (?) -1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen

Λ

rio nr.357
Handeling
Het vaststellen van de eindtermen van de opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.64.; WCBO 1992, art. F.36.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (6)
rio nr.360
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels voor scholen omtrent de invoering van wijzigingen van de eindtermen
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.67.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.362
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften voor de toelating tot een examen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs van personen die niet als leerling aan een opleiding staan ingeschreven.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.73 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.363
Handeling

Λ

Het benoemen c.q. het goedkeuren van de benoeming van gecommitteerden ten dienste van de
examens van de opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.71 lid 2; WCBO 1992, art. 2.77 a (wijziging van 9 maart 1995).
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 2 jaar
rio nr.365
Handeling

Λ

Het voorbereiden van een besluit over het toezicht op de examens van de opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.71 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.366
Handeling

Grondslag

Het vaststellen van uniforme modellen voor de diploma's, de certificaten en de getuigschriften deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs.
WCBO 1992, art. 2.71 lid 3; idem art. 2.73 lid 3.

actor: minister van onderwijs
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Λ

Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.368
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften voor de examens van de opleidingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs alsmede voor de diploma-aanspraken die kunnen worden ontleend aan het bezit van
certificaten.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.71 lid 4.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.376
Handeling

Λ

Het ontwerpen of vaststellen van criteria ten bewijze van voldoende didactische voorbereiding voor het
werk van consulent van een landelijk/regionaal orgaan.
Grondslag
WLW 1966, art. 22 lid 2; WCBO 1992, art. 2.53 lid 1 c.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product algemene maatregel van bestuur (WLW); ministeriële regeling (WCBO).
Waardering
B (4)
rio nr.377
Handeling

Λ

Het aanwijzen van een (buitenlands) getuigschrift of diploma als bewijs van bekwaamheid voor het werk
van consulent van een orgaan van het leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.54 e en f.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.379
Handeling

Λ

Het vaststellen van criteria ten bewijze van voldoende didactische voorbereiding voor het geven van
middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.43 lid 1 b 2o.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling: Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische voorbereiding voor het beroep van
leraar in de sector van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Waardering
B (4)
rio nr.380
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels omtrent de bevoegdheid van leraren beroepsbegeleidend onderwijs
om tevens het praktijkonderricht te begeleiden.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.42 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.381
Handeling

Λ

Het aanwijzen van onderdelen van het beroepsbegeleidend onderwijs voor het geven waarvan geen
passend bewijs van bekwaamheid bestaat.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.43 lid 3 c.
Periode 1 augustus 1993Product ministeriële regeling: bijvoorbeeld Regeling aanwijzing onderwijsonderdelen in verband met de
benoemdbaarheidsvereisten leraren mbo en bbo; Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende
didactische voorbereiding voor het beroep van leraar in de sector van het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie.
Waardering
B (4)
actor: minister van onderwijs
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rio nr.382
Handeling

Λ

Het aanwijzen van een (buitenlands) getuigschrift of diploma als bewijs van bekwaamheid voor het
geven van beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.44 lid 1 d; idem art. 2.44 lid 2 e en f.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr. 383
Handeling

Λ

Het afgeven van een EG-verklaring als bewijs van bekwaamheid voor het geven van
beroepsbegeleidend onderwijs.
WCBO 1992, art. 2.43 lid 1 b 3o.

Grondslag
Periode 1994Product beschikking
Waardering
V

- 70 jaar na geboortedatum

rio nr.384
Handeling

Λ

Het ontwerpen van een besluit dat bepaalt welke bewijzen van pedagogische en didactische
bekwaamheid voldoen aan de voorwaarden tot benoeming tot leraar aan een instituut deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
WVO art. 33 lid 1 c.q. Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 23 lid 2.
Periode 1983-1993
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.385
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een voordracht tot benoeming van een directeur van een instituut
deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 23 lid 2.
Periode 1983-1993
Product beschikking
Waardering
V
- 70 jaar na geboortedatum
rio nr.386
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften over de grondslagen en de wijze van bekostiging van
landelijke/regionale organen van het leerlingwezen.
Grondslag
WLW 1966, art. 33 en 51; WCBO 1992, art. 3.72 lid 3.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product algemene maatregel van bestuur; ministeriële regeling.
Waardering
B (4)
rio nr.387
Handeling

Λ

Het vaststellen of ontwerpen van regels betreffende voorschotten op de vergoeding aan de landelijke/regionale organen.
Grondslag
WLW 1966, art. 41; WCBO 1992, art. 3.67.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product ministeriële regeling (WLW); algemene maatregel van bestuur (WCBO)
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.388
Handeling

Het vaststellen of ontwerpen van voorschriften voor het bestuur van de landelijke/regionale organen
voor de boekhouding en de administratie.
Grondslag
WLW 1966, art. 42; WCBO 1992, art. 3.72 lid 1.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product besluit (WLW); algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
actor: minister van onderwijs

99

de draden van de web - deelbeleidsterrein leerlingwezen / cursorisch beroepsonderwijs 1945-1995 basisselectiedocument

Λ

Waardering

V

- 6 jaar na vervallen

rio nr.389
Handeling

Λ

Het vaststellen van voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van een landelijk orgaan van het
leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.29 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.390
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels voor het bestuur van de landelijke organen omtrent een jaarprogramma ten
behoeve van het onderhoud van roerende en onroerende zaken.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.69 lid 1.
Periode 1 augustus 1993Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.391
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor de vergoeding voor nascholing van personeel van de landelijke organen
van het leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.62 a lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1997
Product ministeriële regeling: bijvoorbeeld Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1995; Regeling vaststelling
bedragen nascholing bve 1995; idem 1996.
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.392
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften voor landelijke organen omtrent de erkenning van bezwaren tegen het
sluiten van een verplichte verzekering.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.72 lid.2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.393
Handeling

Λ

Het vaststellen van een uniform model voor de aanvraag van een vergoeding voor huisvesting en
inventaris door een landelijk orgaan van het leerlingwezen.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. H.20.
Periode 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.394
Handeling

Λ

Het vaststellen van normen voor de vergoeding voor de exploitatiekosten van een landelijk orgaan van
het leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.63 lid 3; Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. H.8 (gewijzigd bij Besluit van 1 maart
1995).
Periode 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.395
Handeling
Grondslag

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding voor
personeels- en exploitatiekosten van een landelijk orgaan.
Uitvoeringsbesluit WCBO 1992 H.8 a (wijziging Besluit van 1 maart 1995).

actor: minister van onderwijs
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Λ

Periode 1995
Product ministeriële regeling: bijvoorbeeld Regeling aanvullende vergoeding extra impuls leerlingwezen landelijke
organen.
Waardering
B (4)
rio nr.396
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere regels omtrent de kosten die in mindering worden gebracht op de vergoeding
door het Rijk aan een landelijk orgaan.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.66 lid 4.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.397
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor de vergoeding voor andere kosten dan in de wet genoemd, aan
personen die optreden als beoordelaar of toezichthouder bij de examens leerlingwezen.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 14 lid 3.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993.
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.398
Handeling

Λ

Het vaststellen van voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van een school voor
beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.29 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.399
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels voor scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs omtrent een jaarprogramma
ten behoeve van het onderhoud van roerende en onroerende zaken.
Grondslag
WCBO 1992, art 3.52 lid 1; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.400
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels betreffende voorschotten op de vergoeding aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art 3.50; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.402
Handeling

Λ

Het vaststellen van normbedragen als grondslag voor de vergoeding voor exploitatiekosten van scholen
voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.41 lid 1; idem 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.403
Handeling

Het ontwerpen van nadere voorschriften voor de vergoeding voor kosten van huisvesting en inventaris
van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.

actor: minister van onderwijs
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Λ

Grondslag
WCBO 1992, art. 3.19 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992; Huisvestingsbesluit WVO/WCBO.
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.405
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden voor het toekennen van een vergoeding voor huisvesting en
inventaris aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.35.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.406
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften over de duur en de aard van de vergoeding voor huisvesting aan door
de minister aan te wijzen scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.44 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.407
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels voor de vergoeding aan gemeenten voor kosten van het gebruik van
gebouwen en terreinen door een bijzondere school voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.45.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)
rio nr.408
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften voor het beroepsbegeleidend onderwijs voor de berekening van teveel
betaalde vergoedingen, het zgn. exploitatie-overschot.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.57 lid 2; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.409
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften voor bijzondere scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs voor de
boekhouding en administratie.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.58 lid 2; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.410
Handeling

Λ

Het ontwerpen van voorschriften voor scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs omtrent de erkenning
van bezwaren tegen het sluiten van een verplichte verzekering.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.58 lid 2; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992.
Waardering
B (4)

actor: minister van onderwijs
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rio nr.411
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere voorschriften over de grondslagen en de wijze van bekostiging van scholen
voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.58 lid 3; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.412
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor de bekostiging van beroepsbegeleidend onderwijs binnen een opleiding
leerlingwezen verbonden aan een school voor mbo
Grondslag
WCBO 1992, art. F.8. lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.413
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels omtrent de tijdelijke voortzetting van de bekostiging van beroepsbegeleidend
onderwijs oude stijl.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.11. lid 4; idem F.12. lid 4.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.414
Handeling

Λ

Het vaststellen van voorschriften voor de inrichting van het jaarverslag van een instituut deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 22 lid 2.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen
rio nr.415
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels voor de uitvoering van de bekostiging van instituten deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 38.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.416
Handeling

Λ

Het vaststellen van een model volgens welke de begroting van een instituut deeltijd vervolg/beroepsonderwijs dient te worden ingericht en van de procedure voor het indienen van de begroting.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 39 lid 3.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr. 417
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere voorschriften met betrekking tot (onderdelen van) de reorganisatie van een
instituut deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 43 lid 5.
Periode 1983-1993
Product besluit
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen

actor: minister van onderwijs

103

de draden van de web - deelbeleidsterrein leerlingwezen / cursorisch beroepsonderwijs 1945-1995 basisselectiedocument

rio nr.418
Handeling

Λ

Het vaststellen van nadere regels voor de bekostiging van deeltijds middelbaar beroepsonderwijs aan
hbo instellingen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.80 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.419
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels omtrent de uitvoering van de bekostiging deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.31.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.420
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs omtrent de afronding van het
onderwijs oude stijl.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.33 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen

Λ

rio nr.421
Handeling
Het vaststellen van regels voor de bekostiging van deeltijds middelbaar onderwijs krachtens de WVO.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.48.
Periode 1 augustus 1992-31 juli 1993
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.426
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van middelen ten behoeve van studiekeuzevoorlichting over cursorisch beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.89.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.428
Handeling

Λ

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van aanvullende middelen ten behoeve van
instellingen (opleiding of ondersteuning) die direct of indirect dienstig zijn aan het cursorisch
beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.90.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product besluit
Waardering
B (4)
rio nr.429
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor het handhaven van de bekostiging van overige cursussen voor
beroepsonderwijs na inwerkingtreding van de WCBO 1992.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.43 lid 2; idem art. F.45 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)

actor: minister van onderwijs
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rio nr.432
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot het aangaan van een geldlening voor het stichten
van een landelijk/regionaal orgaan van het leerlingwezen.
Grondslag
WLW 1966, art. 36 lid 1 en 11.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na aflossing
rio nr.433
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan de Stichting Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO) van de
begroting.
Grondslag
Voorwaarden inzake financiering van de Stichting Centraal Orgaan Regionale Organen 1983, art. 9.
Periode 1983-1992
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar
rio nr.434
Handeling

Λ

Het verstrekken van een vergoeding aan leden van een examencommissie voor reis- en verblijfkosten,
deelname aan vergaderingen e.d.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 14 lid 1 en 2.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.435
Handeling

Λ

Het verstrekken van aanvullende middelen aan streekscholen voor beroepsbegeleidend onderwijs en
aan proefprojecten vervolg/beroepsonderwijs ten behoeve van vrouwelijke leerlingen in technische
opleidingen.
Grondslag
circulaire 7 september 1983 VO/WJ/INS-83.84.
Periode 1 augustus 1983-1993
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.437
Handeling

Λ

Het verstrekken van gelden aan gemeenten ten behoeve van allochtone leerlingen en ten behoeve van
randgroepjongerenprojecten.
Grondslag
Regeling startkwalificaties specifieke doelgroepen 1993-1994, art. 13.
Periode 22 april 1993-31 juli 1994
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.438
Handeling

Λ

Het verstrekken van gelden aan gemeenten ten behoeve van het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten.
Grondslag
Tijdelijk besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 1995, art. 10.
Periode 1995-1997
Product beschikking
Waardering
B (6)

Λ

rio nr.439
Handeling
Het verstrekken van aanvullende middelen aan een school voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit WCBO, art. E. 7 c.q. Integrale regeling specifieke doelgroepen 1995
Periode 1993-1995
Product beschikking
Waardering
B (6)
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rio nr.440
Handeling

Λ

Het verstrekken van aanvullende middelen aan een school voor beroepsbegeleidend onderwijs, deel
uitmakend van een samenwerkingsverband, ten behoeve van allochtone leerlingen.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit WCBO art. E. 7 c.q. Regeling startkwalificaties specifieke doelgroepen 1993-1994,
art. 3; Regeling startkwalificaties specifieke doelgroepen 1994-1995.
Periode (1992) mei 1993- juli 1995
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.441
Handeling

Λ

Het verstrekken van middelen aan een school voor beroepsbegeleidend onderwijs waarvan het bevoegd
gezag is gewijzigd.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.8 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.442
Handeling

Λ

Het verstrekken van middelen aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs als vergoeding voor
personeels- en exploitatiekosten.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.46; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.443
Handeling

Λ

Het verstrekken van aanvullende middelen aan samenwerkende scholen voor beroepsbegeleidend
onderwijs, ten behoeve van voortijdig schoolverlaters.
Grondslag
Uitvoeringsbesluit WCBO, art. E. 7 c.q. Regeling startkwalificaties voortijdig schoolverlaters 1993-1994,
art. 3 en 4.; Regeling startkwalificaties voortijdig schoolverlaters 1994-1995.
Periode 1993-1995
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.444
Handeling

Λ

Het verstrekken van middelen aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs ten behoeve van de
nascholing van het personeel.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.46 a; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1. Zie ook Regeling nieuwe taken
docenten en consulenten 1995; Regeling vaststelling bedragen nascholing bve 1995; idem 1996.
Periode 1 augustus 1993-1997
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.445
Handeling

Λ

Het aanwijzen van instituten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs die voor bekostiging in aanmerking
komen.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 33 en 34.
Periode 1983-1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging bekostiging
rio nr.446
Handeling

Grondslag

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot splitsing van een onderwijsgemeenschap/instituut of
een verzoek tot vestiging in een andere plaats.
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 23 lid 6; idem, art. 37 lid 2; WCBO
1992, art. 3.8 lid 2.
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Λ

Periode 1983-1995
Product beschikking
Waardering
V

- 3 jaar na vervallen goedkeuring

rio nr.447
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot reorganisatie van een instituut deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 42 lid 4 en 43 lid 6.
Periode 1983-1993
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na vervallen goedkeuring
rio nr.448
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot bekostiging van een opleiding deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.29.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging bekostiging

Λ

rio nr.449
Handeling
Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot bekostiging van specifieke scholing.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.42 lid 2.
Periode 1993
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging bekostiging
rio nr.455
Handeling

Λ

Het verstrekken van gelden voor vernieuwingsactiviteiten aan instellingen vermeld in de onderhavige
regeling.
Grondslag
Regeling Vernieuwingsfaciliteiten BVE-veld voor het cursusjaar 1993-1994, art. 24.
Periode 9 april 1993-31 juli 1994
Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.456
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een landelijk/regionaal orgaan voor het leerlingwezen van de
plannen en begrotingen voor huisvesting en inventaris.
Grondslag
WLW 1966, art. 36 lid 2; WCBO 1992, art. 3.61 lid 2.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen goedkeuring
rio nr.457
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek van een landelijk/regionaal orgaan tot tijdelijk (mede)gebruik of huur van roerende en onroerende zaken door derden.
Grondslag
WLW 1966, art. 47; WCBO 1992, art. 3.24 lid 3; idem art. 3.25 lid 2; idem art. 3.26 lid 3.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging verhuur aan derden
rio nr.458
Handeling

Het vaststellen van de waarde van de roerende zaken onder beheer van een landelijk/regionaal orgaan
waaraan een andere bestemming is gegeven dan wettelijk toegestaan.
Grondslag
WLW 1966, art. 39 lid 1 b; WCBO 1992, art. 3.64 lid 2 b.
Periode 1 augustus 1968-1995
actor: minister van onderwijs
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Λ

Product beschikking
Waardering
V

- 6 jaar na beëindiging gebruik

rio nr.459
Handeling

Λ

Het vaststellen van een verhuurprijs van onroerende zaken door een landelijk/regionaal orgaan aan
derden.
Grondslag
WLW 1966, art. 39 lid 1 d; WCBO 1992, art. 3.64 lid 2 d.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging verhuur aan derden
rio nr.460
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een landelijk/regionaal orgaan verschuldigd, bij
eigendomsoverdracht van roerende en onroerende zaken aan het Rijk.
Grondslag
WLW 1966, art.46 lid 2 b en 3; WCBO 1992, art. 3.29 lid 1.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.461
Handeling

Λ

Het afwikkelen van onderhandelingen inzake de bestemming of de eigendomsrechten van roerende en
onroerende zaken van de Stichting Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO).
Grondslag
Voorwaarden inzake de financiering van de Stichting Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO)
1983, art. 20.
Periode 1983-1992
Product
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik
rio nr.462
Handeling

Λ

Het benoemen van een deskundige tot lid van een ad-hoc commissie die de waarde van de gebouwen
van een landelijk/regionaal orgaan moet taxeren.
Grondslag
WLW 1966, art. 36; idem art. 39 lid 2; idem art. 46 lid 4.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product beschikking
Waardering
V
- 3 jaar na opheffing van de commissie
rio nr.463
Handeling

Λ

Het verlenen van ontheffing aan een landelijk orgaan van de verplichting om, bij bestuursoverdracht, de
rechten ten aanzien van roerende en onroerende zaken aan de rechtsopvolger over te dragen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.41 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na intrekking ontheffing
rio nr.464
Handeling

Λ

Het aanwijzen van ruimten, in eigendom van of gehuurd door een landelijk orgaan, die door derden voor
bepaalde tijd kunnen worden (mede)gebruikt.
Grondslag
WCBO 1992, art.3.24 lid 2; idem art. 3.24 lid 4.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik door derden
rio nr.466
Handeling
Grondslag

Het ontwerpen van regels voor het tijdelijk (mede)gebruik van roerende en onroerende zaken van een
landelijk orgaan door derden.
WCBO 1992, art. 3.24 lid 7; idem 3.25 lid 2.

actor: minister van onderwijs
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Λ

Periode 1 augustus 1993Product algemene maatregel van bestuur; Huisvestingsbesluit WVO/WCBO
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.467
Handeling

Λ

Het aanwijzen van een nieuwe bestemming aan roerende en onroerende zaken van een landelijk
orgaan.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.27; idem art. 3.28.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik voor het onderwijs

rio nr.468
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding, door een landelijk orgaan aan het Rijk verschuldigd, bij
eigendomsoverdracht van roerende en onroerende zaken van het Rijk aan genoemd orgaan.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.29 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

Λ

rio nr.469
Handeling
Het ontwerpen van regels voor tijdelijke voorzieningen in de huisvesting van landelijke organen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.30.
Periode 1 augustus 1993Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.471
Handeling

Λ

Het verlenen van ontheffing van de verplichting tot overdracht van onroerende en roerende zaken in
eigendom van een regionaal orgaan, voor zover niet uit eigen middelen bekostigd, aan het Rijk.
Grondslag
KVE 1991, art. 77 lid 2
Periode 1992-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na intrekking ontheffing
rio nr.472
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot vergoeding voor kosten voor huisvesting en
inventaris van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.19 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.473
Handeling

Λ

Het verstrekken van aanvullende middelen als vergoeding voor de kosten voor huisvesting en inventaris
van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.38.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.474
Handeling

Grondslag

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot tegemoetkoming in de kosten voor huisvesting of
inventaris van een school voor beroepsbegeleidend onderwijs of een school voor middelbaar
beroepsonderwijs.
WCBO 1992, art. 3.76 lid 2.

actor: minister van onderwijs
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Λ

Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.475
Handeling

Λ

Het verstrekken van aanvullende middelen aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs als
vergoeding voor exploitatiekosten.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.43.; idem art. 3.77 lid 1; idem art. 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.476
Handeling

Λ

Het verlenen van ontheffing aan een school voor beroepsbegeleidend onderwijs van de verplichting om,
bij bestuursoverdracht, de rechten ten aanzien van roerende en onroerende zaken aan de rechtsopvolger over te dragen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.35 lid 4; idem art. 2.36 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na intrekking ontheffing
rio nr.477
Handeling

Λ

Het aanwijzen van lokalen van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs die door derden voor
bepaalde tijd kunnen worden (mede)gebruikt.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.20 lid 2; idem art. 3.21.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.478
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs tot
tijdelijk (mede)gebruik of huur van roerende en onroerende zaken door derden voor langere tijd dan in
de wet is toegestaan.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.20 lid 3; idem art. 3.20 lid 4; idem art. 3.21; idem art. 3.22 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na beëindiging gebruik door derden
rio nr.480
Handeling

Λ

Het ontwerpen van nadere regels voor het tijdelijk (mede)gebruik van roerende en onroerende zaken
van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs door derden.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.20 lid 7; idem art. 3.21.
Periode 1 augustus 1993Product algemene maatregel van bestuur: Uitvoeringsbesluit WCBO 1992; Huisvestingsbesluit WVO/WCBO
Waardering
V
- 6 jaar na vervallen
rio nr.481
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding aan het Rijk in het geval dat aan roerende en/of onroerende zaken
van een school voor beroepsbegeleidend onderwijs een andere bestemming is gegeven dan wettelijk
toegestaan.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.23 lid 1 en 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

actor: minister van onderwijs
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rio nr.482
Handeling

Λ

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een school verschuldigd, bij eigendomsoverdracht
van roerende en onroerende zaken van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs aan het Rijk.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.23 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening
rio nr.483
Handeling

Λ

Het ontwerpen van regels die het scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs mogelijk maken af te
wijken van de wettelijke bepalingen omtrent wijziging van de bestemming van roerende en onroerende
zaken.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.23 lid 4.
Periode 1 augustus 1993Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.484
Handeling

Λ

Het verlenen van goedkeuring aan de plannen en begrotingen van gemeenten aangewezen voor de
medefinanciering van voorzieningen in de huisvesting van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Tijdelijke wet medefinanciering onderwijsgebouwen vo/bbo, art. 3 lid 1.

Grondslag
Periode 1994Product beschikking
Waardering
V

actor: minister van onderwijs

- 6 jaar na goedkeuring
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DE MINISTER VAN LANDBOUW
rio nr.273
Handeling

Het vaststellen van de indeling en plaats van opleidingen binnen afdelingen resp. de sector landbouw en
natuurlijke omgeving.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.1 lid 4; Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. B.5; idem, art. B.10.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling

actor: minister van landbouw
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS / DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
rio nr.371
Handeling

Het verlenen van goedkeuring aan de rechtsvorm, de samenstelling en de inrichting van een landelijk
overleg inzake het cursorisch ondernemersonderwijs.
Regeling tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs 1988, art. 4.

Λ

Grondslag
Periode 1988Product beschikking
Waardering
B (5)

Λ

rio nr.372
Handeling
Het vaststellen van een landelijk plan voor het cursorisch ondernemersonderwijs.
Grondslag
Regeling tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs 1988, art. 8.
Periode 1988Product beschikking
Waardering
B (4)

Λ

rio nr.422
Handeling
Het vaststellen van een landelijk financieel overzicht voor het cursorisch ondernemersonderwijs.
Grondslag
Regeling tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs 1988, art. 3.
Periode 1988-1995
Product ministeriële regeling (jaarlijks)
Waardering
B (4)
rio nr.423
Handeling

Λ

Het vaststellen van regels voor het handhaven van de bekostiging van cursussen
ondernemersonderwijs na inwerkingtreding van de WCBO 1992.
Grondslag
WCBO 1992, art. F. 44 lid 2; idem art. F.45 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product ministeriële regeling: Tijdelijke regeling tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs; Regeling
tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs; Regeling afbouw tegemoetkoming cursorisch
ondernemersonderwijs 1995-1996.
Waardering
B (4)
rio nr.452
Handeling
Grondslag

Λ

Het verstrekken van een vergoeding aan een instelling voor cursorisch ondernemersonderwijs.
Wet grondslag tegemoetkoming ondernemersonderwijs c.q. Regeling tegemoetkoming cursorisch
ondernemersonderwijs 1988, art. 2.; Regeling afbouw tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs 1995-1996.
Periode 1988-1996
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na afrekening

actor: minister van onderwijs / minister van economische zaken
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS / INSPECTIE
rio nr.267
Handeling

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften en over de toestand van
het leerlingwezen, het deeltijds beroepsonderwijs en de specifieke scholing aan de minister van
Onderwijs.
Grondslag
WLW 1966, art. 56; WCBO 1992, art. 4.2.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product verslag
rio nr.301
Handeling

Het verlenen van goedkeuring aan eindtermen beroepsbegeleidend onderwijs van opleidingen
leerlingwezen die afwijken van de wettelijk voorgeschreven eindtermen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.15 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
rio nr.316
Handeling

Het verlenen van goedkeuring aan een landelijk orgaan tot handhaving van een leerovereenkomst van
een leerling die de leeftijd van 27 jaar heeft bereikt.
Grondslag
WLW 1966, art. 16 lid 3.
Periode 1 augustus 1968-1986
Product beschikking
rio nr.318
Handeling

Het verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling aan een leerling van een opleiding leerlingwezen
van de verplichting tot het volgen van beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WLW 1966, art. 14.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product beschikking
rio nr.358
Handeling

Het verlenen van goedkeuring aan opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs inzake
eindtermen die afwijken van de wettelijk voorgeschreven eindtermen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.65 lid 3; WCBO art. 2.77 a (wijziging 9 maart 1995)
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking
rio nr.369
Handeling

Het voeren van overleg met scholen voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs over het
eindexamenprogramma.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.72 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product

actor: minister van onderwijs / inspectie
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DE MINISTER VAN LANDBOUW / INSPECTIE
rio nr.268
Handeling

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften en over de toestand van
het leerlingwezen, het deeltijds beroepsonderwijs, de specifieke scholing en de innovatie- en
praktijkcentra voor landbouwonderwijs aan de minister van Landbouw.
Grondslag
WLW 1966, art. 56; WCBO 1992, art. 4.2.; Regeling bekostiging innovatie- en praktijkcentra 1994, art. 6
lid 8.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product verslag

actor: minister van landbouw / inspectie
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HET CENTRAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
rio nr.274
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de spreiding en situering van de scholen voor
beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.3 lid 1.
Periode 10 juli 1992-1995
Product advies
rio nr.451
Handeling
Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot bekostiging van specifieke scholing.
Grondslag
KVE 1991, art. 15 lid 3 b.
Periode 1994Product beschikking

actor: centraal bestuur voor de arbeidsvoorziening
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HET REGIONAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING
rio nr.278
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de toekenning van een afdeling beroepsbegeleidend
onderwijs aan een school.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.4 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
rio nr.450
Handeling
Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek tot bekostiging van specifieke scholing.
Grondslag
KVE 1991, art. 24.
Periode 1994Product beschikking

actor: regionaal bestuur voor de arbeidsvoorziening
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DE ONDERWIJSRAAD
rio nr.270
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de indeling en plaats van opleidingen binnen
afdelingen resp. sectoren.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.1 lid 4.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.274
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de spreiding en situering van de scholen voor
beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.3 lid 1.
Periode 10 juli 1992-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.277
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de toekenning van een afdeling beroepsbegeleidend
onderwijs aan een school.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.4 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar na vervallen toekenning
rio nr.283
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over nadere regels ten behoeve van scholengemeenschappen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.8 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.286
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de bekostiging en de spreiding van de landelijke
organen.
Grondslag
WCBO 1992, art. F.15 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.292
Handeling

Λ

Het adviseren aan de inspectie over een schoolwerkplan van een school voor beroepsbegeleidend
onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.28 lid 5.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.293
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over een verzoek van een opleiding leerlingwezen het
onderwijs in te richten anders dan de wet voorschrijft.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.21 a (wijziging 9 maart 1995).
Periode 1994-1995
actor: Onderwijsraad
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Λ

Product advies
Waardering

Λ

rio nr.298
Handeling
Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de eindtermen van de opleidingen leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.14.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)

V

- 10 jaar na vervallen goedkeuring

rio nr.302
Handeling

Λ

Het adviseren aan de inspectie over eindtermen beroepsbegeleidend onderwijs in het leerlingwezen die
afwijken van de wettelijk voorgeschreven eindtermen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.15 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.307
Handeling

Λ

Het adviseren aan de inspectie over examenprogramma's opgesteld door een landelijk orgaan van het
leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.20 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.309
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de inrichting van de examens van opleidingen
leerlingwezen, de bevoegdheden van de examencommissies, alsmede over de diploma-aanspraken die
kunnen worden ontleend aan certificaten.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5; WCBO 1992, art. 2.19 lid 4.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.320
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de toelating tot een examen leerlingwezen van
personen die niet als leerling aan een opleiding staan ingeschreven.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5; WCBO 1992, art. 2.26 lid 2.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar
rio nr.325
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het maximum aantal stageplaatsen in een school
voor beroepsbegeleidend onderwijs alsmede over de onderwijstijd die bestemd mag worden voor
stagiares.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.37 lid 8.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar
rio nr.327
Handeling
Grondslag
actor: Onderwijsraad

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over nadere voorschriften voor de aanmelding voor en de
beschikbaarheid en aard van de stageplaatsen aan een school voor beroepsbegeleidend onderwijs.
WCBO 1992, art. 2.37 lid 9.
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Λ

Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar
rio nr.338
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over een leerplan van een instituut voor deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 17 lid 5.
Periode 1983-1993
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.340
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over richtlijnen voor leerplannen in het deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 17 lid 3.
Periode 1983-1993
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.348
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de inrichting van de examens beroepsopleidingen in
het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs en over de bevoegdheden van de examencommissies.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5; Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.356
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de eindtermen van de opleidingen deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.64.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.359
Handeling

Λ

Het adviseren aan de inspectie over eindtermen van de opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs die afwijken van de wettelijk voorgeschreven eindtermen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.65 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.361
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de toelating tot een examen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs van personen die niet als leerling aan een opleiding staan ingeschreven.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.73 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar
rio nr.364
Handeling
Grondslag
actor: Onderwijsraad

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het toezicht op de examens van de opleidingen
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
WCBO 1992, art. 2.71 lid 2.
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Λ

Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar
rio nr.367
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de examens van de opleidingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs alsmede over de diploma-aanspraken die kunnen worden ontleend aan certificaten.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.71 lid 4.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.370
Handeling

Λ

Het adviseren aan de inspectie over een examenprogramma van een school voor deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.72 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.373
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de rechten verbonden aan akten, getuigschriften,
diploma's of verklaringen van een school/instelling die op grond van de Experimentenwet onderwijs
wordt bekostigd.
Grondslag
Experimentenwet onderwijs 1970, art. 6 lid 1.
Periode 1970-1993
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.375
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de vereisten van bekwaamheid voor een benoeming
tot consulent van een landelijk/regionaal orgaan.
Grondslag
WLW 1966, art. 22 lid 1 b.
Periode 1 augustus 1968-31 juli 1993
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.401
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de vergoeding voor middelen, administratie, beheer
en bestuur aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.41 lid 3; idem art. 3.77 lid 1; idem art 3.80 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar
rio nr.404
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de voorwaarden voor het toekennen van een
vergoeding voor kosten van huisvesting en inventaris aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.35 lid 5.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar
rio nr.430
Handeling

actor: Onderwijsraad

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het toekennen van middelen ten behoeve van het
leerlingwezen.
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Λ

Grondslag
Nijverheidsonderwijswet 1991, art. 39 lid 2; WLW 1966, art. 28 lid 2; WCBO 1992, art. 3.14.
Periode 1945-1995
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.453
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het toekennen van subsidie aan vernieuwingsprojecten en experimenten op het terrein van het leerlingwezen en/of het deeltijdberoepsonderwijs.
Grondslag
Experimentenwet onderwijs 1970, art. 2 lid 1.
Periode 1970-1993
Product advies
Waardering
B (3)
rio nr.465
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over regels voor het tijdelijk (mede)gebruik van roerende
en onroerende zaken van een landelijk orgaan door derden.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.24 lid 7.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar
rio nr.479
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over regels voor het tijdelijk (mede)gebruik van roerende
en onroerende zaken van scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs door derden.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.20 lid 7; idem art. 3.21.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
Waardering
V
- 10 jaar

actor: Onderwijsraad
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COMMISSIES, WERKGROEPEN E.D. (EXTERN)
rio nr.264
Handeling

Λ

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het te voeren beleid ten aanzien van het
leerlingwezen, het deeltijds beroepsonderwijs en de specifieke scholing.
Grondslag
Instellingsbeschikkingen
Periode 1945-1995
Product advies
Waardering
B (3)

actor: commissies, werkgroepen e.d. (extern)
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LANDELIJK ORGAAN VAN HET LEERLINGWEZEN
rio nr.271
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de spreiding van afdelingen over de scholen voor
beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.39 lid 5; WCBO 1992, art. F.3 lid 1.
Periode 10 juli 1992-1995
Product advies
rio nr.278
Handeling

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over de toekenning van een afdeling beroepsbegeleidend
onderwijs aan een school.
Grondslag
WCBO 1992, art. 3.4 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product advies
rio nr.290
Handeling

Het opstellen van nadere regels omtrent de vereiste vooropleiding voor deelname aan het
leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.13 lid 6.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product

rio nr.297
Handeling
Het ontwikkelen van eindtermen voor de opleidingen leerlingwezen.
Actor
Een Landelijk orgaan van het leerlingwezen / commissie onderwijs-bedrijfsleven
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.39 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product
rio nr.304
Handeling

Het benoemen van de voorzitter en de overige leden van een examencommissie voor een opleiding
leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.19 lid 2.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product beschikking (jaarlijks)

Λ
rio nr.305
Handeling
Actor
Grondslag

Het opstellen van examenprogramma's voor de opleidingen leerlingwezen.
Een Landelijk orgaan van het leerlingwezen/commissie onderwijs-bedrijfsleven
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art 3; WCBO 1992, art. 2.20 lid 1; idem
art. 2.39 lid 4; Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. C.3.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product
rio nr.311
Handeling
Grondslag

Het opstellen c.q. het vaststellen van een examenreglement voor de opleidingen leerlingwezen.
WLW 1966, art. 19 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 12; Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art.
C.5.
Periode 1 augustus 1968-1995
Product examenreglement
rio nr.313
Handeling

Het benoemen van een commissie van beroep voor afgewezen examenkandidaten uit het
leerlingwezen.

actor: landelijk orgaan van het leerlingwezen
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Grondslag

WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 9 (wijziging Stb. 1987, 346);
Uitvoeringsbesluit WCBO 1992, art. C.12.
Periode 1 augustus 1987-1995
Product beschikking
rio nr.317
Handeling

Het opstellen van een beroepsregeling bij voortijdige beëindiging van een leerovereenkomst van een
opleiding leerlingwezen.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.22 lid 6.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product besluit
rio nr.319
Handeling

Het verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling aan een leerling van een opleiding leerlingwezen
van de verplichting tot het volgen van beroepsbegeleidend onderwijs.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.25 lid 3.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product
rio nr.345
Handeling

Het opstellen van examenprogramma's voor de beroepsopleidingen in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art 3; Besluit proefprojecten deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product examenprogramma
rio nr.349
Handeling

Het opstellen van een examenreglement voor een beroepsopleiding in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 12; Besluit proefprojecten deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product examenreglement
rio nr.352
Handeling

Het benoemen van een commissie van beroep voor afgewezen examenkandidaten van een
beroepsopleiding in het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs.
Grondslag
WLW 1966, art. 19 lid 5 c.q. Examenbesluit Leerlingwezen 1972, art. 9 (wijziging Stb. 1987, 346);
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs 1983, art. 18 lid 1.
Periode 1968-1993
Product
rio nr.355
Handeling

Het ontwikkelen van eindtermen voor de opleidingen middelbaar beroepsonderwijs en het deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs.
Actor
Een Landelijk orgaan van het leerlingwezen / commissie onderwijs-bedrijfsleven
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.40 lid 1.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product
rio nr.378
Handeling
Het opstellen van een jaarlijks plan voor de nascholing van het eigen personeel.
Grondslag
WCBO 1992, art. 2.41 a.
Periode 1 augustus 1993-1995
Product

actor: landelijk orgaan van het leerlingwezen
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REGIONAAL ORGAAN
rio nr.470
Handeling

Het in eigendom overdragen van de onroerende en roerende zaken, voor zover deze niet uit eigen
middelen zijn bekostigd, aan het Rijk.
KVE 1991, art. 77 lid 2.

Grondslag
Periode 1992Product akte van overdracht

actor: regionaal orgaan
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WET- EN REGELGEVING
Nijverheidsonderwijswet, Stb. 1919, 593.
Subsidie-voorwaardenbesluit leerlingstelsel n.o. 1937. Besluit van 14 september 1936 tot uitvoering van art. 39 lid 1 van de
Nijverheidsonderwijswet, Stcrt.1936, 372.
Examenbesluit leerlingstelsel n.o. 1937, Stb. 1936, 373.
Wet op het Leerlingwezen, Stb. 1966, 215.
Besluit houdende uitvoering art. 24, lid 3, WVO. Besluit van 13 december 1967, Stb. 667; idem 7 december 1973, Stb. 620.
Experimentenwet onderwijs . Wet van 9 juli 1970, Stb. 264.
Examenbesluit Leerlingwezen, Stb. 1972, 3. Werkt terug tot 31 juli 1968.
Voorwaarden inzake financiering van de Stichting Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO), Stcrt. 1983, 27.
Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs. Besluit van 14 maart 1983, Stb. 128. In 1987 (Stb. 378) verlengd
tot 1 augustus 1990. In 1990 (Stb. 365) is bepaald dat het besluit verlengd wordt tot het moment waarop de WCBO in
werking treedt.
Wet Grondslag regeling tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs (Stb. 1988, 329)
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet (1 augustus1988) vervielen de aanspraken op
bekostiging van de cursussen voor ondernemersonderwijs die tot dat tijdstip werden bekostigd krachtens WVO
art. 75 lid 1.
Wet Grondslag coo vervalt met inwerkingtreding WCBO [WCBO ARTIKEL II titel E].
Nochthans: in Rijksbegroting 1994 (:208) en RB 1995 (:145) staat dat coo wordt bekostigd op grond van een
grondslagenregeling tegemoetkoming coo. (Zie WCBO art. F. 44.) Laatstgenoemde regeling, Regeling
tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs (Stcrt. 1988, 150, nadien gewijzigd) van Economische Zaken
en OenW, is 1 augustus 1988 ingegaan.
In 1995 (RB:138) herzien EZ en OCenW de beschikbaar te stellen middelen vanwege teruglopende
belangstelling. Regeling afbouw tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs 1995-1996.
Faciliteitenregeling Nieuw Ontwikkelingsplan Leerlingwezen 1990, OenW-regelingen 1990, 23.
Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, Wet van 19 december 1991, Stb. 709.
Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, Wet van 27 mei 1992, Stb. 337.
Beëindiging subsidiëring Centraal Orgaan Regionale Organen (CORO). Opheffingsbeschikking 26 september 1992, BVE/BI92062746, Uitleg 1992, 23.
Regeling Vernieuwingsfaciliteiten BVE-veld voor het cursusjaar 1993-1994. Regeling van 30 maart 1993, BVE/BI9301.8659, Uitleg 1993, 11.
De regeling gaat uit van een integrale aanpak van het vernieuwingsbeleid over de verschillende sectoren van het
beleidsterrein (cursorisch) beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk jeugdigen.
Regeling startkwalificaties specifieke doelgroepen 1993-1994. Regeling van 14 april 1993, BVE/BI-9302-1921, Uitleg
OenW-regelingen1993, 12.
Regeling startkwalificaties voortijdig schoolverlaters 1993-1994. Regeling van 16 april 1993. BVE/BI-93005117, Uitleg
OenW-regelingen 1993, 13.
Uitvoeringsbesluit WCBO. KB van 6 juli 1993, Stb. 382. In werking getreden 1 augustus 1993, KB van 15 juli 1993, Stb. 415.
Huisvestingsbesluit WVO/WCBO. KB van 25 juni 1993, Stb. 356.
Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, Wet van 16 december 1993, Stb. 1994, 29.
Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie. Wet van 16 december 1993, Stb. 650, tot wijziging van de Wet op
de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de
Ambtenarenwet 1929 en andere wetten alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen. [Betreft aanpassing WCBO.]
Regeling startkwalificaties specifieke doelgroepen 1994-1995 en Regeling startkwalificaties voortijdig schoolverlaters 19941995 . Regeling van 15 juni 1994, BVE/BI-9402,6198, Uitleg 1994, 18.
Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, Stb. 1994, 640.
Regeling vrouwenvakscholing 1994-1996, BVE/ABA-9403. 4811, Uitleg 1994, 20 t/m 22.
Regeling vaststelling bedragen nascholing bve 1995 (Uitleg OCenW-regelingen 1994, 30); idem 1996 (Uitleg OCenWregelingen 1995, 31 a).
Op grond van de Wet nascholing (Stb. 405, 7 juli 1993) ontvangen instellingen in de BVE-sector een eigen
nascholingsbudget. De bedragen die worden uitgekeerd, worden jaarlijks vastgesteld bij ministeriële regeling.
Regeling bekostiging innovatie- en praktijkcentra 1994. Besluit LNV houdende voorschriften voor de sector landbouw en
natuurlijke omgeving, Stb. 1994, 694.
Tijdelijke wet medefinanciering onderwijsgebouwen vo/bbo Stb. 1994, 920.
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Wet van 9 maart 1995, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de budgettering van ten laste van
het Rijk komende werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden in het onderwijs, alsmede de instelling van een
participatiefonds ten behoeve van de beheersing van de werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingwachtsgelden. Stb. 1995,
155.
Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1995 Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 18 c.
De regeling is na afloop van de geldigheidsduur op andere juridische grondslag (Wet Educatie en
Beroepsonderwijs 1995) voortgezet: Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1996. (Uitleg OCenWregelingen 1996, 10).
Regeling aanvullende vergoeding extra impuls leerlingwezen landelijke organen Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 18 c.
Regeling bve-2000 voor 1995 Uitleg OCenW-Regeling 1995, 20.
14 september1995-31 december 1995. De regeling wordt, op andere juridische grondslag, voortgezet tot en met
1998.
Besluit van 1 maart 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WCBO Stb. 1995, 123.
Integrale regeling specifieke doelgroepen 1995. Regeling van 12 mei 1995, Uitleg OCenW-regelingen 1995, 14.
Deze regeling vormt een vervolg op en is een integratie en vereenvoudiging van: Regeling startkwalificaties
voortijdig schoolverlaten 1993-1994; idem verlenging 1994-1995; Regeling startkwalificaties specifieke
doelgroepen; idem verlenging 1994-1995. Deze regeling is tevens een vervolg op de regeling die gold voor
faciliteiten ten behoeve van het onderdeel meisjes in niet-traditionele beroepen uit de Regeling vernieuwingsfaciliteiten BVE-veld 1993-1994.
Tijdelijk besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, Stb. 1995, 169.
Besluit van 16 juni 1995 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO,
het Bekostigingsbesluit WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO in verband met nascholing, Stb. 1995, 347.
Op grond van de Wet nascholing (Stb. 405, 7 juli 1993) beschikken instellingen in de BVE-sector een eigen
nascholingsbudget. De bedragen die worden uitgekeerd, worden jaarlijks vastgesteld bij ministeriële regeling.
Bijvoorbeeld: Regeling vaststelling bedragen nascholing bve 1995 (Uitleg OCenW-regelingen 1994, 30); idem
1996 (Uitleg OCenW-regelingen 1995, 31 a).
Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van
de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving en
het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen), Stb. 1995, 355.
Wet educatie en beroepsonderwijs Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het
beroepsonderwijs. Stb. 1995, 501.
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Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.23, bepaalt dat de bij en krachtens de WVO en WCBO gegeven voorschriften met betrekking tot (de inrichting van) het onderwijs, de deelnemers, de inschrijving en de examens voor het
leerlingwezen - zoals die luiden op 31 december 1995 - van kracht blijven tot 1 augustus 1997. Dit omvat tevens het aldaar
gegeven overgangsrecht ten aanzien van onderwijs oude stijl.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.25 lid 6, bepaalt dat met betrekking tot (de inrichting van) het onderwijs,
de deelnemers, de inschrijving en de examens voor het deeltijd vervolg/beroepsonderwijs de bij en krachtens de WCBO
gegeven voorschriften - zoals die luiden op 31 december 1995 - van kracht blijven tot 1 augustus 1997. Dit omvat tevens het
aldaar gegeven overgangsrecht ten aanzien van onderwijs oude stijl.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.47, bepaalt dat al hetgeen is voorgeschreven omtrent specifieke scholing
bij en krachtens de WCBO van toepassing blijft tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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DEELTERREIN EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS
1996

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS 1996-
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De minister van Onderwijs / De minister van Landbouw
De minister van Onderwijs
De minister van Landbouw
De minister van Onderwijs / Inspectie; De minister van Landbouw / Inspectie
De Onderwijsraad
Lob / Lobas
BVE- procescoördinatie
. Commissies, werkgroepen e.d. (extern)
…155

WET…156

EN REGELGEVING

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS / DE MINISTER VAN LANDBOUW

L

rio nr.485
Handeling
Het voorbereiden van beleid met betrekking tot educatie en beroepsonderwijs.
Grondslag
Grondwet 1983 art.23
Periode 1996Product beleidsnota=s en -plannen
Waardering
B (1)

L

rio nr.486
Handeling
Grondslag
Periode 1996Product wetten
Waardering
rio nr.487
Handeling

L

Periode 1996Product besluit
Waardering
rio nr.488
Handeling

L

B (5)

Het benoemen van de leden en plaatsvervangende leden van een adviescommissie onderwijsarbeidsmarkt.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 6.1.2.

Het ontwerpen van een algemene maatregel van bestuur inzake uitzonderingen op de
overgangsbepalingen van de wet.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.1.2.

Het vaststellen van tijdelijke regels in afwachting van algemene maatregelen van bestuur ingevolge de
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.48. eerste lid.

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.492
Handeling

L

Het instellen van (externe) commissies die adviseren over (aspecten van) het te voeren beleid ten
aanzien van educatie en van beroepsonderwijs.

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.491
Handeling

L

B (1)

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
B (5)
rio nr.490
Handeling

L

Het voorbereiden van wetten met betrekking tot educatie en beroepsonderwijs
Grondwet 1983 art.23

Het vaststellen van regels ten behoeve van een goede invoering van de Wet educatie en
beroepsonderwijs 1995.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.48. tweede lid.

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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rio nr.493
Handeling

L

Het vaststellen van voorschriften voor de toepassing van de Wet educatie en beroepsonderwijs 1995
ten aanzien van in de wet met name genoemde instituten.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.8.; idem art. 12.3.9.

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.494
Handeling

L

Het vaststellen van tijdelijke voorschriften voor de toepassing van de Wet educatie en beroepsonderwijs
1995 ten aanzien van de assistentopleiding.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.21. tweede lid.
Periode 1996-1997
Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.497
Handeling

Het vaststellen van voorschriften voor de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs en aan een agrarisch innovatie- en praktijkcentrum.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 1.3.6., tweede lid; idem 12.3.42.

L

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)

L

rio nr.500
Handeling
Het vaststellen van het centraal register beroepsopleidingen (CREBO).
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 6.4.1. derde lid; idem art. 12.3.18. eerste lid.
Periode 1996Product beschikking (jaarlijks)
Waardering
B (6)
rio nr.501
Handeling

L

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.502
Handeling

L

Het vaststellen van nadere regels over het verstrekken van informatie uit het centraal register
beroepsopleidingen.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 6.4.1. vierde lid.

Het aanwijzen van een rechtspersoon die, aan de hand van de Algemene wet erkenning EGberoepsopleidingen, buitenlandse diploma's of certificaten vergelijkt met Nederlandse
beroepsopleidingen en dienovereenkomstig waardeert.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.4.7. eerste lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
B (5)
rio nr.503
Handeling

L

Het vaststellen van de voorwaarden voor de toekenning van middelen ten behoeve van studiekeuzevoorlichting over educatie en beroepsonderwijs.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.33. c.q. KVE 1991, art 62, WCBO art. 3.89 en WVO
art. 75c.
Periode 1996-1997
Waardering
B (4)
actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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rio nr.505
Handeling

L

Het verlenen van toestemming aan een exameninstelling om de inhoud en het niveau van examens
beroepsopleiding te beoordelen en te bewaken.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 1.6.1. eerste lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
B (5)
rio nr.506
Handeling

Het vaststellen van voorschriften die de kwaliteit van een onafhankelijke beoordeling van examens beroepsopleiding door een exameninstelling dienen te waarborgen.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 1.6.1. tweede lid c.

L

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)

L

rio nr.507
Handeling
Het ontwerpen van nadere voorschriften voor scholengemeenschappen.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.6. tweede lid.
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.509
Handeling

L

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.516
Handeling

L

Het vaststellen van de eindtermen van een beroepsopleiding.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.1.1. derde lid; idem art. 7.2.4. eerste lid; idem art. 7.2.6.:
idem art. 12.3.16. tweede lid; idem art. 12.3.31. eerste lid.

Periode 1996Product ministeriële regeling (jaarlijks)
Waardering
B (6)
rio nr.520
Handeling

L

Het voorbereiden van bepalingen over de termijnen voor bezwaar en beroep inzake de deelneming aan
examens educatie en beroepsonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.4.2. vierde lid; idem art. 7.4.11. zesde lid.

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.517
Handeling
Grondslag

L

Het verlenen van wettelijke erkenning aan een beroepsopleiding verzorgd door een instelling voor
beroepsonderwijs die niet bekostigd wordt door het Rijk.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art.1.4.1. eerste lid.

Het vaststellen van het maximum aantal leerlingen/deelnemers dat zich kan laten inschrijven voor de
beroepsopleidende leerweg in het beroepsonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 8.1.5. derde lid; idem art. 12.3.32. eerste lid.

Grondslag
Periode 1997Product ministeriële regeling
Waardering
V
- 2 jaar na vervallen van de regeling

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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rio nr.521
Handeling

L

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.522
Handeling

L

Grondslag

Het vaststellen van voorschriften betreffende de toekenning van aanvullende middelen aan instellingen
educatie en beroepsonderwijs aan te wenden voor specifieke activiteiten.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.3. derde lid

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.527
Handeling

L

Het ontwerpen van regels voor de berekening van de bekostiging van het beroepsonderwijs en van
nadere voorschriften voor de uitvoering ervan.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.1. eerste lid; idem art. 2.2.4. vierde lid; idem art. 2.5.8.
zesde lid; idem art. 12.3.40.

Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.525
Handeling

L

Het ontwerpen van regels voor de berekening van de bekostiging van de landelijke organen en van
nadere voorschriften voor de uitvoering ervan.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.1. eerste lid; idem art. 2.4.2. vierde lid.

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.524
Handeling

L

Het vaststellen welke didactische voorbereiding voldoende bewijs van bekwaamheid levert tot het geven
van educatie en beroepsonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 4.2.1. tweede lid.

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.523
Handeling

L

Het aanwijzen van een diploma of bewijsstuk dat, naast de in de wet genoemde vooropleidingseisen,
eveneens toegang geeft tot een vakopleiding.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 8.2.1. eerste lid d.

Het ontwerpen van regels voor de berekening van de bijdragen aan gemeenten ten behoeve van educatie en aan instellingen voor bekostiging van de huisvesting van de opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.3.1. eerste lid; idem derde lid.

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.528
Handeling
Grondslag
Periode 1996-

Het ontwerpen van regels voor de inrichting van de boekhouding van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, van agrarische innovatie- en praktijkcentra alsmede van landelijke organen.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art.2.5.3. negende lid; idem art. 2.5.10 eerste lid.

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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L

Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.529
Handeling
Grondslag

Het ontwerpen van voorschriften voor het beheer van informatie betreffende educatie.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.3.6. tweede lid; idem art. 2.5.5. tweede en derde lid;
idem art. 2.5.10. eerste lid; idem 12.3.41. tweede lid.

L

Periode 1996Product (1) ministeriële regeling; (2) algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)

L

rio nr.530
Handeling
Het verstrekken van een tegemoetkoming aan de leden van de commissie onderwijs-arbeidsmarkt.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 6.1.2. vierde lid.
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na verstrekking van de tegemoetkoming
rio nr.533
Handeling
Grondslag

Het toekennen van gelden aan instellingen voor beroepsonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.1.1. eerste lid;idem art. 11.1.; idem art. 12.3.17 eerste
lid.

L

Periode 1996Product beschikking
Waardering
V

L

rio nr.534
Handeling
Het verstrekken van aanvullende middelen aan instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.3. eerste lid
Periode 1996Product beschikking
Waardering
B (6)

L

rio nr.535
Handeling
Het verstrekken van gelden aan het Centrum voor Innovatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (CIBB).
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.4.7. vijfde lid.
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na verstrekking van gelden

L

rio nr.538
Handeling
Het toekennen van gelden aan landelijke organen.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.1. eerste lid; idem art. 11.1.
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na verstrekking van gelden

- 6 jaar na verstrekking van gelden

rio nr.539
Handeling

L

Het toekennen van gelden aan scholen, instituten etc. die geen deel uitmaken van een regionaal opleidingencentrum of van een agrarisch opleidingscentrum.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.2.; idem art. 12.3.3.; idem art. 12.3.5.; idem 12.3.6.;
idem 12.3.7.
Periode ( )-1998(- )
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na verstrekking van gelden

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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rio nr.540
Handeling

L

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.541
Handeling

L

Het ontwerpen van regels voor het tijdelijk (mede)gebruik door derden van roerende en onroerende
zaken van een instelling voor beroepsonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.5. vijfde lid; idem 2.2.6. tweede lid.

Het aanwijzen van roerende en onroerende zaken van een instelling voor beroepsonderwijs die voor bepaalde tijd door derden kunnen worden (mede)gebruikt.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.5. derde lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
rio nr.542
Handeling

- 5 jaar na het vervallen van het gebruik

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling voor beroepsonderwijs voor tijdelijk (mede)gebruik of
huur van roerende en onroerende zaken door derden voor langere tijd dan in de wet is toegestaan.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.5. tweede lid; idem art. 2.2.7. derde lid.

L

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V

L

rio nr. 543
Handeling
Het herbestemmen van roerende en onroerende zaken van een instelling voor beroepsonderwijs.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.8. tweede lid.
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na herbestemming
rio nr.544
Handeling

L

L

- 6 jaar na afrekening

Het verlenen van goedkeuring aan een instelling voor beroepsonderwijs tot vervreemding van roerende
en onroerende zaken op andere gronden dan in de wet genoemd.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.9. tweede lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
rio nr.546
Handeling

L

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een instelling voor beroepsonderwijs verschuldigd, bij eigendomsoverdracht van onroerende zaken aan het Rijk.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.8. vijfde lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
rio nr.545
Handeling

- 5 jaar na het vervallen van het gebruik of huur

- 2 jaar na het verlenen van goedkeuring

Het ontwerpen van regels voor instellingen voor beroepsonderwijs omtrent een jaarprogramma ten behoeve van het onderhoud van roerende en onroerende zaken.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.9. eerste lid.

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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rio nr.555
Handeling

L

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.556
Handeling

L

Het ontwerpen van nadere regels voor het tijdelijk (mede)gebruik door derden van roerende en
onroerende zaken van een landelijk orgaan.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.3. vijfde lid; idem art. 2.4.4. tweede lid.

Het aanwijzen van roerende en onroerende zaken van een landelijk orgaan die voor bepaalde tijd door
derden kunnen worden (mede)gebruikt.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.3. derde lid; idem art. 2.4.4. tweede lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
rio nr.557
Handeling
Grondslag

- 6 jaar na intrekking van de aanwijzing

Het verlenen van goedkeuring aan een landelijk orgaan voor tijdelijk (mede)gebruik of huur van roerende en onroerende zaken door derden voor langere tijd dan in de wet is toegestaan.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.3. tweede lid; idem art. 2.4.4. tweede lid; idem art.
2.4.5. tweede lid.

L

Periode 1996Product beschikking
Waardering
V

L

rio nr.558
Handeling
Het herbestemmen van roerende en onroerende zaken van een landelijk orgaan.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.6. tweede lid; idem art. 2.4.7. tweede lid.
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na herbestemming
rio nr.559
Handeling

L

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een landelijk orgaan verschuldigd, bij eigendomsoverdracht van roerende en onroerende zaken aan het Rijk.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.8. eerste lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
rio nr.560
Handeling

- 6 jaar na intrekking van de goedkeuring

- 6 jaar na afrekening

Het vaststellen van een vergoeding, door een landelijk orgaan aan het Rijk verschuldigd, bij eigendomsoverdracht van roerende en onroerende zaken van het Rijk aan genoemd landelijk orgaan.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art.2.4.8. tweede lid.

L

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V

L

rio nr.561
Handeling
Het ontwerpen van nadere regels voor tijdelijke voorzieningen in de huisvesting van landelijke organen.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.9.
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)

- 6 jaar na afrekening

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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rio nr.562
Handeling

L

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.563
Handeling

L

Het verlenen van ontheffing aan een openbare c.q. bijzondere instelling voor educatie, beroepsonderwijs of een agrarisch innovatie- en praktijkcentrum van de wettelijke verplichting om, bij bestuursoverdracht, alle rechten en verplichtingen ten aanzien van roerende en onroerende zaken aan de
rechtsopvolger over te dragen.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, 9.1.2. vierde lid; idem 9.2.3. tweede lid; idem 12.3.4.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
rio nr.564
Handeling

L

Het ontwerpen van regels voor landelijke organen omtrent een jaarprogramma ten behoeve van het
onderhoud van roerende en onroerende zaken.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.4.10.

- 2 jaar na intrekking van de ontheffing

Het verlenen van ontheffing aan een landelijk orgaan van de wettelijke verplichting om, bij bestuursoverdracht, alle rechten en verplichtingen ten aanzien van roerende en onroerende zaken aan de
rechtsopvolger over te dragen.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 9.2.2. tweede lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V

- 2 jaar na intrekking van de ontheffing

actor: minister van onderwijs / minister van landbouw
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS
rio nr.508
Handeling

L

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.510
Handeling

L

Het ontwerpen van voorschriften omtrent de examens van de opleidingen vavo en Nederlands als
tweede taal.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.4.11. derde lid.

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.515
Handeling

L

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in te
richten afwijkend van de wettelijke bepalingen daaromtrent.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.3.4.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
B (6)
rio nr.514
Handeling

L

Het ontwerpen van voorschriften voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs met betrekking
tot de diploma's vwo, havo en mavo.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.3.4. tweede lid.

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (3)
rio nr.513
Handeling

L

Het vaststellen welke opleidingen behoren tot opleidingen educatie die (1) gericht zijn op breed maatschappelijk functioneren of (2) gericht zijn op sociale redzaamheid.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.3.3. tweede lid.

Grondslag
Periode 1996Product ministeriële regeling
Waardering
B (4)
rio nr.511
Handeling

L

Het vaststellen van voorschriften inzake uitbreiding van de samenwerkende instellingen binnen een
regionaal opleidingencentrum.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.1. negende lid.

Het verlenen van goedkeuring aan een verzoek bij het programma en de procedure van een examen
vavo of nederlands als tweede taal te mogen afwijken van het wettelijk bepaalde daaromtrent.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.4.11. vierde lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
B (6)

rio nr.519
Handeling
Het vaststellen van de eindtermen voor de opleidingen Nederlands als tweede taal.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.3.3. eerste lid.
Periode 1996Product ministeriële regeling
actor: minister van onderwijs
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L

Waardering

B (6)

rio nr.531
Handeling

L

Het toekennen van gelden aan scholen en instellingen op het terrein van BVE ter voorbereiding van de
vorming van een regionaal opleidingencentrum.
Grondslag
Faciliteitenregeling ROC-vorming 1995; Faciliteitenregeling ROC-vorming 1996
Periode 1995-1996
Product beschikking
Waardering
V
- 6 jaar na toekenning
rio nr.537
Handeling
Grondslag

L

Periode 1997Product beschikking
Waardering
V
rio nr.547
Handeling

L

Het ontwerpen van regels voor het tijdelijk (mede)gebruik door derden van roerende en onroerende
zaken van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.3.5.; idem art. 12.3.35. eerste lid.

Het aanwijzen van roerende en onroerende zaken van een opleiding voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs die voor bepaalde tijd door derden kunnen worden (mede)gebruikt.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.3.5.; idem art. 12.3.35 eerste lid.

Grondslag
Periode 1997Product beschikking
Waardering
V
rio nr.551
Handeling

L

- 2 jaar na intrekking van de goedkeuring

Grondslag
Periode 1997Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)
rio nr.550
Handeling

L

- 6 jaar na verstrekking van gelden

Het verlenen van goedkeuring aan een regionaal opleidingencentrum om onderwijs op een andere
lokatie te geven dan oorspronkelijk is afgesproken.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 12.3.1. tiende lid.

Grondslag
Periode 1996Product beschikking
Waardering
V
rio nr.549
Handeling

L

Het toekennen van gelden aan gemeenten ten behoeve van educatie en van de huisvesting van
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.3.1. eerste lid; idem art. 11.1.; idem art. 12.3.35. eerste
lid.

Het verlenen van goedkeuring aan een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voor tijdelijk (mede)gebruik of huur van roerende en onroerende zaken door derden voor langere tijd dan in de
wet is toegestaan.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.3.5.; idem art. 12.3.35. eerste lid.

Grondslag
Periode 1997Product beschikking
Waardering
V
rio nr.552
Handeling
Grondslag

- 6 jaar na intrekking van de aanwijzing

- 2 jaar na intrekking van de goedkeuring

Het herbestemmen van roerende en onroerende zaken van een opleiding voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.3.5.; idem art. 12.3.35. eerste lid.

actor: minister van onderwijs
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L

Periode 1997Product beschikking
Waardering
V
rio nr.553
Handeling

L

L

Het vaststellen van een vergoeding, door het Rijk aan een opleiding voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs verschuldigd, bij eigendomsoverdracht van onroerende zaken aan het Rijk.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.3.5.; idem art. 12.3.35. eerste lid

Grondslag
Periode 1997Product beschikking
Waardering
V
rio nr.554
Handeling

- 6 jaar na herbestemming

- 6 jaar na afrekening

Het ontwerpen van regels voor opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs omtrent een
jaarprogramma ten behoeve van het onderhoud van roerende en onroerende zaken.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art.2.3.5.; idem art. 12.3.35. eerste lid.

Grondslag
Periode 1997Product algemene maatregel van bestuur
Waardering
B (4)

actor: minister van onderwijs
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DE MINISTER VAN LANDBOUW
rio nr.526
Handeling

Het ontwerpen van regels voor de berekening van de bekostiging van agrarische innovatie- en praktijkcentra en van nadere voorschriften voor de uitvoering ervan.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.12.

Grondslag
Periode 1996Product algemene maatregel van bestuur
rio nr.536
Handeling
Grondslag

Het toekennen van gelden aan agrarische innovatie- en praktijkcentra.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 2.2.12. eerste lid; idem art. 11.1.; idem 12.3.11.; idem
12.3.38.

Periode 1997Product beschikking

actor: minister van landbouw
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DE MINISTER VAN ONDERWIJS / INSPECTIE
DE MINISTER VAN LANDBOUW / INSPECTIE
rio nr.495
Handeling

Grondslag
Periode 1996Product verslag
rio nr.496
Handeling

Het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften door instellingen, exameninstellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra en over de toestand van educatie en beroepsonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 5.1.

Het benoemen van de leden van een commissie van onafhankelijke deskundigen die de kwaliteit van de
werkzaamheden van instellingen, exameninstellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra
beoordelen.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 5.3. eerste lid

Grondslag
Periode 1996Product beschikking

actor: inspectie
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DE ONDERWIJSRAAD
rio nr.512
Handeling

L

Grondslag
Periode 1996Product advies
Waardering
rio nr.548
Handeling

L

Grondslag
Periode 1997Product advies
Waardering

actor:

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over een verzoek het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in te richten afwijkend van de wettelijke bepalingen daaromtrent.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.3.4. vierde lid.

B (3)

Het adviseren aan de minister over regels voor het tijdelijk (mede)gebruik door derden van roerende en
onroerende zaken van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art.2.3.5.; idem art. 12.3.35. eerste lid

V

- 10 jaar

onderwijsraad
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LOB / LOBAS
rio nr.498
Handeling
Grondslag
Periode 1997Product besluit

Het vaststellen van maatstaven ter beoordeling van bedrijven en organisaties die onderricht in de beroepspraktijk verzorgen.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.2.10. eerste lid; idem art. 12.3.20. eerste lid.

rio nr.499
Handeling
Het uitbrengen van een verslag over de beoordeling van het onderricht in de beroepspraktijk.
Grondslag
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.2.10 eerste lid; idem art. 12.3.20 eerste lid.
Periode 1997Product verslag
rio nr.504
Handeling
Grondslag
Periode 1996Product besluit
rio nr.518
Handeling
Grondslag
Periode 1996Product

Het overdragen van taken en bevoegdheden opgedragen bij wet aan instellingen beroepsonderwijs.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 9.2.1. vierde lid.

Het ontwikkelen van de eindtermen van een beroepsopleiding.
Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 7.2.4. eerste lid; idem art. 7.2.6.; idem 12.3.16 eerste lid.

actor: landelijke organen
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BVE-PROCESCOÖRDINATIE
rio nr.532
Handeling

Het in opdracht van de minister van Onderwijs beoordelen van subsidieaanvragen van scholen en instellingen op het terrein van BVE ter voorbereiding van de vorming van een regionaal opleidingencentrum.
Grondslag
Faciliteitenregeling ROC-vorming 1995, art. 9; Faciliteitenregeling ROC-vorming 1996, art. 10.
Periode 1995-1996
Product advies

actor: BVE-procescoördinatie
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COMMISSIES, WERKGROEPEN E.D. (EXTERN)
rio nr.498
Handeling
Grondslag
Periode 1996Product advies
Waardering

Het adviseren aan de minister van Onderwijs over het te voeren beleid ten aanzien van het
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.
Instellingsbeschikkingen

B (3)

actor: BVE-procescoördinatie
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WET- EN REGELGEVING2
Faciliteitenregeling ROC-vorming.Regeling van 15 juli 1995. Uitleg OCenW-regelingen 1995, 18b; Faciliteitenregeling
ROC-vorming 1996. Regeling van 11 juni 1996. Uitleg OCenW-regelingen 1996, 17.
Wet van 9 maart 1995, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de budgettering van ten laste van
het Rijk komende werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden in het onderwijs, alsmede de instelling van een
participatiefonds ten behoeve van de beheersing van de werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingwachtsgelden. Stb.
1995, 155.
Wet educatie en beroepsonderwijs Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het
beroepsonderwijs. Stb. 1995, 501.
Regeling bekostigingsaanvraag landelijke organen. Regeling van 13 december 1995. Uitleg OCenW-regelingen 1995,
31 a.
Onderwijsregeling inburgering nieuwkomers.Regeling van 14 december 1995. Uitleg OCenW-regelingen 1995, 31 a.
Regeling Nationale Coördinerende Instantie Leonardo da Vinci 1995-2000. Regeling van 26 mri 1996. Uitleg OCenWregelingen 1996, 15 en 16.
Integrale regeling specifieke doelgroepen 1996. Regeling van 18 juni 1996. Uitleg OCenW-regelingen 1996, 18.

Voor bepalingen op grond waarvan voorafgaande wet- en regelgeving voor bepaalde of onbepaalde tijd blijft
gehandhaafd, zie in het bijzonder Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, hoofdstuk 12 titel 2 en 3.

2

WEB Hoofdstuk 12 (Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen) 3 zijn
hier uitgewerkt voor WEB, WCBO en KVE (inclusief erkende
onderwijsinstellingen). Verwijzingen naar WVO (svm en vavo) komen in
het desbetreffende institutionele onderzoek aan bod.

actor: BVE-procescoördinatie
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