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1.  Lijst met gebruikte afkortingen 
 
 
AMvB  Algemene maatregel van bestuur   
BSD  Basisselectiedocument 
KLO/KOW Kleuteronderwijswet 1956 
LOW  Lager-onderwijswet 1920  
OETC  Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur 
OCenW  (ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OR  Onderwijsraad 
PABO  (Wet op de) Pedagogische Academies Basisonderwijs (1984) 
PIVOT  Project Invoering Verkorting OverbrengingsTermijn 
RIO  Rapport Institutioneel Onderzoek 
Stb.  Staatsblad 
Stcrt.  Staatscourant 
WBO  Wet op het Basisonderwijs 1985 
WBO/OWBO Overgangswet Wet op het Basisonderwijs 
WEC  Wet op de Expertisecentra 1998 
WPO   Wet op het Primair Onderwijs 1998 
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2.  Inleiding 
 
 
Het PIVOT-rapport ”Klaar af”, een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein Basisonderwijs, 
periode 1945 -1998 vormt de basis voor dit basisselectiedocument (BSD). 
Het rapport is het resultaat van institutionele onderzoeken welke zijn uitgevoerd binnen het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant 
van 9 februari 1995 tussen de Secretaris-Generaal van het ministerie van OCenW en de Algemene 
Rijksarchivaris zijn gemaakt, inzake de overbrenging en overdracht van na 1945 gevormde archieven. 
Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de verschillende actoren op het beleidsterrein 
Basisonderwijs. 
 
Na bestudering van de voor het beleidsterrein van toepassing zijnde wetgeving, bleken in het Rapport 
Institutioneel Onderzoek (RIO) één of meer  handelingen te ontbreken. Daarom zijn in dit BSD ook nieuwe 
handelingen opgenomen (1100 series). Om die reden wijkt de nummering af van hetgeen gebruikelijk is. 
 
In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke 
selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de 
papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden 
vallen nl. ook onder de Archiefwet 1995. 
Tevens kan dit BSD als leidraad dienen bij de inrichting of herinrichting van de documentaire 
informatievoorziening. 
 
Het BSD is als volgt samengesteld: 
• een korte beschrijving van het beleidsterrein 
• een beschrijving van de actor Onderwijsraad 
• een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria 
• de selectielijst 
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3.  Het beleidsterrein  
 
 
Definitie  
 
Het beleidsterrein basisonderwijs maakt tegenwoordig samen met het beleidsterrein (Voortgezet) 
Speciaal Onderwijs deel uit van het totale beleidsveld waar de directie Primair Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor verantwoordelijk is.  
 
Het basisonderwijs zoals wij dat nu kennen bestaat vanaf 1985; de Wet op het Basisonderwijs (WBO) 
ging toen van kracht. Vóór 1985 waren de componenten waaruit het basisonderwijs is ontstaan, het 
lager onderwijs (voor 6-12 jarigen) en het kleuteronderwijs (voor 4-6 jarigen), respectievelijk geregeld 
in de Wet Lager Onderwijs van 1920 (LOW) en de Kleuteronderwijswet van 1956 (KLO). De in deze 
wetten geregelde onderwijsvormen zijn de voorlopers van het basisonderwijs. Zij laten zien hoe in die 
periode aan het basisonderwijs invulling werd gegeven. Het kleuteronderwijs was vóór 1956 niet 
afzonderlijk bij wet geregeld. Vóór de totstandkoming van de KLO regelde men enkele aspecten 
(zoals inspectie en onderwijsbevoegdheid) voor het kleuteronderwijs  al in de Lager Onderwijswet. 
Ten aanzien van de voorloper van het kleuteronderwijs, het Bewaarschoolonderwijs, bestond er geen 
wetgeving, terwijl het beleid gericht op die vorm van onderwijs zo marginaal was dat amper kan 
worden gesproken van direct daarop betrekking hebbende handelingen van de overheid. 
 
 
Afbakening met andere beleidsterreinen  
 
De afbakening van het beleidsterrein basisonderwijs als afzonderlijk onderwerp van onderzoek is 
gebaseerd op het feit dat het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs bij de uitvoering 
van dit onderzoek in afzonderlijke wetten waren geregeld. Voor het beleidsterrein (Voortgezet) 
Speciaal Onderwijs is in het kader van PIVOT ook onderzoek verricht. De resultaten van dat 
onderzoek zijn opgenomen in het rapport 'Speciaal Centraal', over de periode 1950-1996. Vanaf 1 
augustus 1998 vervangen echter de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de 
Expertisecentra (WEC) de bestaande wetgeving voor het basis- en speciaal onderwijs. Er is voor 
gekozen om de nieuwe wetgeving, voor het gehele primair onderwijs, in een apart RIO te behandelen; 
de handelingen uit het onderhavige RIO worden dan ook afgesloten per 1 augustus 1998. 
Handelingen uit dit RIO die doorlopen na 1 augustus 1998 worden wederom opgenomen in het 
nieuwe RIO Primair onderwijs. 
 
Een ander onderwerp dat niet tot dit beleidsterrein wordt gerekend is de opleiding van onderwijzend 
personeel. Alhoewel het Kweekschoolonderwijs was opgenomen in de Kweekschoolwet die 
voortvloeide uit de Lager Onderwijswet van 1920, is dit onderwerp niet in dit onderzoek meegenomen. 
Ook in dit geval is namelijk uitgegaan van de huidige situatie. De rijksopleidingsscholen voor 
onderwijzers (de rijkskweekscholen) bleven na 1969 onder de naam pedagogische academie, 
rijksopleiding voor onderwijzers nog onderwerp van het beleidsterrein Lager Onderwijs. Met ingang 
van 1 augustus 1984 is de opleiding van leraren geregeld in de Wet op de Pedagogische Academies 
Basisonderwijs (PABO's). De PABO's vallen tegenwoordig onder het beleidsterrein hoger 
beroepsonderwijs en zullen ook in het onderzoek voor dat terrein worden behandeld. Hetzelfde geldt 
voor de Opleidingsscholen voor Kleuterleidsters, die in de huidige situatie tevens onderdeel vormen 
van de PABO. Nascholing is als onderwerp van het personeelsbeleid in de Wet op het Basisonderwijs 
wel in dit onderzoek meegenomen. 
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Onderwerpen zoals de rechtspositie van onderwijsgevenden worden in afzonderlijke onderzoeken 
behandeld omdat het onderwerpen zijn die op elk terrein van onderwijs voorkomen en waarvan de 
hoofdlijnen meestal toch in afzonderlijke wetten zijn geregeld, dit geldt eveneens voor het aspect 
onderwijsverzorging.  
 
Binnen het institutioneel onderzoek op het terrein van het basisonderwijs wordt ook het aspect 
inspectie geanalyseerd. De beschreven handelingen zijn echter niet gedetailleerd en volledig; in 
overleg met de Inspectie is overeengekomen dat er een apart onderzoek verricht zal worden naar de 
taken van de Inspectie, over alle onderwijsterreinen.  
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4.  Actoren 
  
 
De Onderwijsraad 
 
Oprichting 
 
De Onderwijsraad is een permanent adviescollege met betrekking tot de uitvoering van het 
landelijk onderwijsbeleid, ingesteld bij wet (Stb. 1919, 49)1. 
 
Taken 
 
De Onderwijsraad had de volgende taken: 
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister  
- finaal advies geven in het geval van regelgeving 
- toezien op de handhaving van de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs, 

de samenhang in het onderwijsbeleid en regelgeving, en op de handhaving van de vrijheid van 
onderwijs 

- het fungeren als beroepsinstantie bij geschillen tussen een school en de inspectie 
 
De adviesverplichting is voor een groot deel vervallen bij de wet van 10-07-1995, Stb. 355. 
Op 15 mei 1997 kwam er een nieuwe Wet op de Onderwijsraad (Stb. 1997, 220). Met deze wet 
veranderde het takenpakket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
1 Deze wet is per 1-1-1997 vervangen door de Wet op de Onderwijsraad (Stb. 1997, 220) 
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5.  Selectie 
 
 

Doelstelling van de selectie  
 
De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die 
vallen onder de werking van de Archiefwet 19952. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van 
een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de 
Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671. 
 
De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de 
belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor 
blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te 
maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, 
maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor 
zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven. 
 
In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de 
realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, 
behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het 
handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen 
reconstrueren. 
Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen 
zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering 
en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient 
dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven. 
 
De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan. 
Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een 
termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag . 
 
 
Selectiecriteria 
 
Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek 
geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria. 
 
Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria 
geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de 
criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een 
werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit 
zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de 
resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog 
enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het 
afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksar-
chivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie 
Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de 
                              
2 Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 
313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten. 
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herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit BSD zijn de 
criteria van 1997 gehanteerd. 
De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de 
handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht 
dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet 
overgebracht en kan op termijn vernietigd worden. 
 
De volgende algemene selectiecriteria worden door het Nationaal Archief gehanteerd om permanent te 
bewaren handelingen te selecteren:  
Selectiecriterium 
 

Toelichting

1.  Handelingen die betrekking 
hebben op voorbereiding en 
bepaling van beleid op 
hoofdlijnen. 

Hieronder wordt verstaan: agendavorming, het analyseren van informatie, 
het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het 
ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen 
van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. 
Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de 
instrumenten 
 

2.  Handelingen die betrekking 
hebben op evaluatie van het 
beleid op hoofdlijnen. 

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, 
het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se 
consequenties getrokken zoals bij de terugkoppeling van beleid. 
 

3.  Handelingen die betrekking 
hebben op verantwoording 
van beleid op hoofdlijnen aan 
andere actoren.  

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op 
hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie. 

4.  Handelingen betrekking 
hebben op (her)inrichting van 
organisaties belast met beleid 
op hoofdlijnen. 

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, 
organisaties of onderdelen daarvan. 

5.  Handelingen die bepalend zijn 
voor de wijze waarop 
beleidsuitvoering op 
hoofdlijnen plaatsvindt. 

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten 
om de gekozen doeleinden te bereiken. 

6.  Handelingen die betrekking 
hebben op beleidsuitvoering 
op hoofdlijnen en direct zijn 
gerelateerd aan of direct 
voortvloeien uit voor het 
Koninkrijk der Nederlanden 
bijzondere tijdsomstandig-
heden en incidenten.  

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is 
opgeheven en/of er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of 
toepassing van noodwetgeving. 

 
Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het 
kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterreinspecifieke criteria worden 
geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. 
 
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen 
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gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of 
maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. 
6.  Selectielijst van de Onderwijsraad (periode 1945-1998) 
 
 
REGELEN VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS EN VOORWAARDEN VOOR BEKOSTIGING 
VAN HET BIJZONDER ONDERWIJS 
 
Inrichting van het onderwijs 
 
-Algemeen- 
 
RIO nr. : 15 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van vrijstelling aan een 

schoolbestuur van een vereiste met betrekking tot het schoolrapport, de deelname 
aan het onderwijs in verschillende de vakken, de vereisten gesteld aan het 
schoolhoofd en aan de rijksvergoedingen, voor een bepaalde tijd 

Periode:  1963 -1985 
Grondslag: LOW, art. 3 bis 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1101 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten over beroepszaken betreffende de 

toekenning van een onkostenvergoeding in verband met schoolbezoek  
Periode:  1945 -1985 
Grondslag: LOW, art. 3 bis 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
-Vakken en kerndoelen- 
 
RIO nr. : 18 
Handeling: het adviseren van de minister met betrekking tot het verlenen van toestemming 

aan een schoolbestuur tot afwijking van de voorschriften voor de vakken in het 
lager- en basisonderwijs 

Periode:  1985 -1995 
Grondslag: LOW, art. 90 lid 6 

WBO, art. 9 lid 6 en lid 9 
Product:   advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 20 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van de kerndoelen binnen 

het basisonderwijs 
Periode:  1992 -1995 
Grondslag: WBO, art. 9 lid 5 
Product:  advies 
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Waardering: B (1) 
 
 
- Speelplan, werkplan, leerplan, schoolwerkplan- 
 
RIO nr. : 22 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming aan een 

schoolbestuur voor het afwijken van de voorschriften met betrekking tot de 
onderwerpen zoals die in een leerplan (lager onderwijs) of een schoolwerkplan 
(basisonderwijs) behoren te zijn opgenomen 

Periode:  1945 - (31 juli 1998) 
Grondslag: KLO, art. 16 

LOW, art. 25 lid 5 en art. 90 lid 6 
WBO, art. 11 lid 7 

Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 24 
Handeling: het nemen van een beslissing ten aanzien van voorgenomen wijzigingen in een 

leerplan door een schoolbestuur indien de inspecteur hierom vraagt 
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: Koninklijk Besluit van 26 november 1937 Stb. 375 art. 3 lid 4 
Product:  beschikking  
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO  nr. : 25 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing m.b.t. de 

inhoud van een speel- en werkplan of een leerplan indien hierover verschil van 
mening bestaat tussen een gemeente en de inspecteur 

Periode:  1948 - 1985  
Grondslag: KLO, art. 16 ,lid 1 

LOW, art. 23 bis, lid 3 
Product:  advies  
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 28 
Handeling: het beslissen in een verzoek van de inspecteur om een beslissing bij geschil 

tussen de inspecteur en het bevoegd gezag over het wel of niet voldoen van  een 
speel- en werkplan (KLO), een leerplan (LOW) of een schoolwerkplan en een 
activiteitenplan (WBO) aan de wettelijke voorschriften 

Periode:  1945 - (31 juli 1998) 
Grondslag: KLO, art. 66 lid 3 

LOW, art. 90 lid 2 
WBO, ART. 13 lid 3 

Product:  beschikking 
Waardering: B (5) 
 
 
-Onderwijs in eigen taal- en cultuur (OETC)- 
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RIO nr. : 38 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van nadere aanwijzing 

van de categorieën leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, 
waarvoor het schoolbestuur onderwijs in taal en cultuur van het land van 
oorsprong van die leerlingen in het schoolwerkplan mag opnemen 

Periode:  1984 -1995 
Grondslag: LOW, art. 3, lid 2bis 

WBO, art. 10 lid 1 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 40 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming aan een 

schoolbestuur om voor groepen leerlingen met een niet-Nederlandse culturele 
achtergrond, onderwijs in taal en cultuur van het land van oorsprong van die 
leerlingen in het schoolwerkplan op te nemen 

Periode:  1985 - 1995 
Grondslag: Besluit leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond WBO van 29 

maart 1985, art. 2  
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
-Godsdienstonderwijs- 
 
RIO nr. : 44 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing m.b.t. het 

vrijgeven van uren voor godsdienstonderwijs indien daarover verschil van mening 
bestaat tussen een gemeente en de inspecteur 

Periode:  1945 -1985  
Grondslag: LOW, art. 26 lid 3 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. :  47 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vrij geven of beschikbaar stellen van 

schoollokalen voor godsdienstonderwijs ten behoeve van het kleuteronderwijs 
Periode:  1955 -1985  
Grondslag: KLO, art. 17 lid 3 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
Personeel 
 
-Directie- 
 
RIO nr. : 51 
Handeling: het adviseren over regels waarmee de vereiste aanvullende bewijzen, naast de 

akte van bekwaamheid, voor de functie van schoolhoofd worden aangegeven 
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Periode:  1981 -1985 
Grondslag: LOW, art. 27 lid 1 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 55 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming dat een 

schoolhoofd wordt ontheven van de verplichting tevens onderwijs te geven  
Periode:  1945 -1985  
Grondslag: LOW, art. 27 lid 4 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
-Onderwijzend en niet-onderwijzend personeel- 
 
RIO nr. : 58 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van het aantal kleuters dat 

bepalend is voor het aantal aan te stellen kleuterleidsters dat naast de 
hoofdleidster aan een kleuterschool is verbonden 

Periode:  1976 -1985 
Grondslag: KLO,  art. 20 lid 1 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 1102 
Handeling: het adviseren omtrent de goedkeuring dat zowel kleuterschool als lagere school 

onder leiding staan van het hoofd van de lagere school 
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 67 lid 1, art. 19 lid 1,Verruimingswet art. 2   
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1103 
Handeling: het adviseren omtrent de aanstelling van een leerkracht met een lager-onderwijs-

bevoegdheid aan een kleuterschool 
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 67 lid 1, art. 25 lid 1a,Verruimingswet art. 2   
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1104 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten over beroepszaken betreffende de 

overplaatsing van een kleuterleidster naar een ander school 
Periode:  1976 -1985  
Grondslag: KLO art. 26 lid 5 en 6, art. 28 lid 2  
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1105 
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Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten over beroepszaken betreffende een 
ongevraagd ontslag van een kleuterleidster  

Periode:  1976 -1985  
Grondslag: KLO art. 29 lid 1, art. 28 lid 2  
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 66 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels  ter vaststelling 

van het aantal adjunct-directeuren, groepsleraren en ander (niet-) onderwijzend 
personeel die aan een school zijn verbonden, en van het aantal leerlingen dat 
bepalend is voor het aantal aan te stellen groepsleraren en adjunct-directeuren 

Periode:  1985 -1992 
Grondslag: WBO, art. 14 lid 2, art. 15 lid 2, art. 16 lid 1 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 1106 
Handeling: het adviseren van de minister over het geven van goedkeuring aan een school dat 

meer groepsleraren zijn verbonden dan volgens de regels is voorgeschreven 
Periode:  1985-1992 
Grondslag: WBO, art. 15 lid 4 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1107 
Handeling: het adviseren van de minister over een schoolbegeleidingsdienst 
Periode:  1981- 
Grondslag: Rijksregeling subsidiering schoolbegeleiding (Stcrt. 1981, 18) 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
-Bewijzen van bekwaamheid- 
 
RIO nr. : 88 
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het gelijkstellen van 

getuigschriften aan de akten van bekwaamheid als hoofdleidster 
Periode:  1955 -1985  
Grondslag: KLO, art. 131 lid 4 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 90 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het aanwijzen van andere bewijzen die 

kunnen getuigen van voldoende pedagogisch-didactische voorbereiding op de 
functie van kleuterleidster 

Periode:  1957 -1968 
Grondslag: Besluit Opleiding Kleuterleidsters, Stb. 1957, 480,  art. 12 lid 3, onder f 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
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-Buitenlandse bewijzen van bekwaamheid- 
 
RIO nr. : 95 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het gelijkstellen van de akten van 

bekwaamheid uitgereikt buiten Nederland aan  akten van bekwaamheid als 
(hoofd) leidster  

Periode:  1955-1985 
Grondslag: KLO, art. 81 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 97 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het gelijkstellen van de akten van 

bekwaamheid behaald in Suriname of de Nederlandse Antillen en Aruba aan de 
akten van bekwaamheid als kleuterleidster  

Periode:  1964 -1985 
Grondslag: KLO, art. 103a 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 99 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het gelijkstellen van een in de Nederlandse 

Antillen, Aruba of Suriname verworven bewijs van bekwaamheid met een 
overeenkomstig bewijs van bekwaamheid dat in Nederland is behaald 

Periode:  1945 -1985 
Grondslag: LOW, art.129ter 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 101 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het gelijkstellen van een buiten Nederland 

verworven bewijs van bekwaamheid met een overeenkomstig bewijs van 
bekwaamheid dat in Nederland is behaald 

Periode:  1985 -1995 
Grondslag: WBO, art. 3, lid 3 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
 
Leerlingen 
 
RIO nr. : 108 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van de leeftijd waarop 

kleuters de kleuterschool moeten verlaten 
Periode:  1955 -1985  
Grondslag: KLO, art. 15 lid 1 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
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RIO nr. : 1108 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van nadere regels over de 

leeftijd voor de toelating tot en de duur van het volgen van basisonderwijs 
Periode:  1985 -1995 
Grondslag: WBO, art. 23 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
 
Ouders 
 
RIO nr. : 113 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van de inrichting, de wijze 

van verkiezing van de leden en de verdere bevoegdheden van de 
oudercommissies en van de ouderraden voor een kleuterschool 

Periode:  1955 -1985  
Grondslag: KLO, art. 14 lid 3 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 1109 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels en de 

mogelijkheid om daarvan af te wijken met betrekking tot ondersteunende 
werkzaamheden van ouders voor de school 

Periode:  1985 -1995 
Grondslag: WBO, art. 27 en 28 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
 
OVERIGE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET UIT DE OPENBARE KASSEN 
BEKOSTIGD ONDERWIJS 
 
RIO nr. : 1110 
Handeling: het adviseren van Provinciale Staten omtrent het voorbereiden van regels over de 

financiële draagkracht van ouders bij de vergoeding van vervoerskosten  
Periode:  1985 -1995 
Grondslag: WBO, art. 45 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 1111 
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de kosten van 

huisvestingsvoorzieningen  
Periode:  1985 -1995 
Grondslag: WBO, art. 47 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1112 
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Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het voorbereiden van regels 
over vergoedingen voor personeel en de maatstaf van het aantal leerlingen van 
een bijzondere school 

Periode:  1985 -1995 
Grondslag: WBO, art. 49 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
 
BEKOSTIGING, KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS, DE PERIODE 1945-1985 
 
Kleuteronderwijs 
 
-Openbaar Kleuteronderwijs- 
 
RIO nr. : 119 
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de beschikbaarstelling van 

een bestaand gebouw als schoolgebouw aan een instelling of vereniging 
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 2 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1113 
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de stichting van een 

kleuterschool met minder dan het wettelijk toegestane aantal kleuters 
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 10 lid 2 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 121 
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het verlenen van 

toestemming tot instandhouding van een openbare kleuterschool aan een 
gemeente indien de wettelijk voorgeschreven maatstaf voor instandhouding niet is 
gehaald 

Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 11 lid 2 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1114 
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de vergoeding voor extra 

kleuterleidsters  
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 40 lid 3, art. 70 lid 1 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 134 
Handeling: het benoemen van een vertegenwoordiger in de commissie van schatters 
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Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 42 lid 5 
Product:  beschikking  
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 138 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voor een bepaalde school hoger stellen 

van het bedrag per lokaal of leerling dat dient als basis voor toe te kennen 
vergoedingen 

Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 46 lid 1 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1115 
Handeling: het adviseren omtrent het door de gemeenteraad voorlopige vastgestelde 

kostenbedrag   
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 47 lid 1, lid 5 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
-Het gesubsidieerd bijzonder kleuteronderwijs- 
 
RIO nr. : 1116 
Handeling: het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het lager stellen van het 

aantal kleuters per school in bijzondere gevallen 
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 51 lid 2 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1117 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten over beroepszaken betreffende de 

financiering van (de inrichting van) een schoolgebouw  
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 54 lid 2, art. 50  
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 148 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing over het 

bestek, de terreinkeuze, de eerste inrichting of de raming der kosten bij de 
stichting van een te subsidiëren kleuterschool 

Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 55 lid 6 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
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RIO nr. : 154 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het bepalen van het bedrag dat de 

gemeente als vergoeding dient te verstrekken voor de kosten die boven de voor 
bouwwerkzaamheden geraamde kosten liggen 

Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 59 lid 3 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 164 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing een 

kleuterschool voor vergoeding in aanmerking te brengen ook al zijn de daarvoor 
voorgeschreven normen/voorwaarden niet gehaald 

Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 69 lid 2 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1118 
Handeling: het adviseren van de Raad van State bij een Kroonberoep omtrent de toekenning  

van vergoedingen in verband met de aan kleuterleidsters verstrekte salarissen of 
uitkeringen  

Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 70 lid 3 en 71 lid 3 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 167 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing op een 

aanvraag van het bestuur van een kleuterschool om een vergoeding voor de aan 
kleuterleidsters verstrekte salarissen of uitkeringen 

Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 71 lid 1 en lid 2 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1119 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verhogen van de vergoeding per lokaal 

of per kleuter als gevolg van bijzondere omstandigheden 
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 74 lid 1  
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1120 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten over beroepszaken betreffende de 

vaststelling van vergoedingen 
Periode:  1955 - 1985  
Grondslag: KLO,  art. 75 lid 5, lid 7  
Product:  advies 
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Waardering: V 5 jaar 
 
 
Lager onderwijs 
 
-Openbaar gewoon lager, voortgezet lager, uitgebreid lager en vervolgonderwijs- 
 
RIO nr. : 1121 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten over beroepszaken betreffende de 

vaststelling van een bedrag per leerling 
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 55bis lid 3, art. 101 lid 5 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1122 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten over beroepszaken betreffende een 

voorlopige kostenvaststelling  
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 55ter lid 4 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1123 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het buiten aanmerking laten van een school 

of van een aantal leerlingen van deze school bij de kostenvaststelling   
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 55 quater  
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 192 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vergoeden van het jaarsalaris of een 

deel daarvan aan boventallig onderwijzend personeel 
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 56 lid 2 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1124 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het geheel of gedeeltelijk inhouden van de 

vergoeding indien niet is voldaan aan de wettelijke eisen 
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 56 lid 3 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1125 
Handeling: het adviseren van de Raad van State bij een Kroonberoep omtrent het door de 

minister geheel of gedeeltelijk inhouden van de vergoeding 
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Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 61 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 199 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen of wijzigen van het bedrag 

van de rijksvergoeding waar een gemeente aanspraak op maakt en van eventueel 
te verstrekken voorschotten daarop 

Periode:  1975 - 1985 
Grondslag: Besluit vergoedingen openbaar lager onderwijs art. 7 en 10; Besluit vergoedingen 

bijzonder lager onderwijs art. 12 lid 3 en art. 13 lid 2   
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
- Bijzonder gewoon lager, voortgezet gewoon lager, uitgebreid lager onderwijs en  
vervolgonderwijs- 
 
RIO nr. : 1126 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten over beroepszaken betreffende de 

financiering van (de inrichting van) een schoolgebouw 
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 76 lid 2 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
  
RIO nr. : 208 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing met 

betrekking tot de keuze van het terrein, de gekozen eerste inrichting of de 
kostenraming door een schoolbestuur indien de gemeente daar in eerste instantie 
bezwaar tegen heeft geuit 

Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 77 lid 6 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 216 
Handeling: het benoemen van een deskundige die de Onderwijsraad / het ministerie 

vertegenwoordigt in de commissie van schatters 
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 85 lid 1 
Product:  beschikking  
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 230 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het nemen van een beslissing dat een 

bijzondere school toch voor vergoeding voor de instandhouding in aanmerking 
komt ondanks deze niet voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke voorwaarden 
of het verlenen van ontheffing van (één van) de gestelde voorwaarden 
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Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 96 lid 3 en lid 4 en art. 96bis lid 1 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 236 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het vaststellen van het bedrag aan 

administratiekosten waarmee een vergoeding per leerling wordt verhoogd 
Periode:  1964 - 1985 
Grondslag: LOW, art. 101 lid 5 en lid 8 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 240 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het op een hoger bedrag per leerling stellen 

van een vergoeding aan een school indien de gemeente waarin die school zich 
bevindt in bijzondere omstandigheden verkeert 

Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 101ter lid 1 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 1127 
Handeling: het adviseren van de Raad van State bij een Kroonberoep omtrent het door de 

minister op een hoger bedrag per leerling stellen van een vergoeding 
Periode:  1945 - 1985  
Grondslag: LOW, art. 101ter lid 3, art. 101ter lid 1 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
BEKOSTIGING BASISONDERWIJS (HET LONDOSTELSEL), VANAF 1985 
 
Algemeen 
 
RIO nr. :  1128 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels over de 

bekostiging van scholen  
Periode:  1985 - 1996 
Grondslag: WBO, art. 51, art. 64 
   Overgangswet WBO, art. E29, E32, E35 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 1129 
Handeling: het adviseren van de Kroon omtrent een ingesteld beroep tegen een besluit van 

de minister of Gedeputeerde Staten omtrent de bekostiging van scholen 
Periode:  1985 - 1996 
Grondslag: WBO, art. 52, art. 56 lid 5, art. 59 lid 1 
Product:  advies 
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Waardering: V 5 jaar 
 
 
Aanvang van de bekostiging 
 
RIO nr. : 1130 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten omtrent geschillen over de bekostiging 

van scholen 
Periode:  1985 - 1996 
Grondslag: WBO, art. 59 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 

Voorzieningen in de huisvesting  
 
RIO nr. : 332 
Handeling: het uitbrengen van advies over de vaststelling van het programma 

huisvestingsvoorzieningen in relatie tot de vrijheid van richting en de vrijheid van 
inrichting aan de gemeenteraad 

Periode: 1997 - 
Grondslag: WBO, art. 69 lid 9 
Product: advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 1131 
Handeling: het adviseren van Gedeputeerde Staten omtrent geschillen over 

huisvestingsvoorzieningen 
Periode: 1985-1996 
Grondslag: WBO, art. 74 lid 5 
Product: advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 343 
Handeling: het uitbrengen van advies over de vaststelling of wijziging van de gemeentelijke 

verordening tot regeling van de huisvestingsvoorzieningen, in relatie tot de vrijheid 
van richting en de vrijheid van inrichting  

Periode:  1997 - ( 31 juli 1998) 
Grondslag: WBO, art. 76 lid 6 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 1132 
Handeling: het adviseren van de Kroon omtrent het voorbereiden van regels over 

huisvestingsvoorzieningen 
Periode: 1985-1996 
Grondslag: WBO, art. 77 lid 4, art. 91 
Product: advies 
Waardering: B (1) 
 

 23



RIO nr. :  352 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels voor de nadere 

bepaling van hetgeen kan worden begrepen onder 'ander onderwijs'  
Periode:  1985 - 1996 
Grondslag: WBO, art. 87 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 354 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels voor het 

aangeven van hetgeen onder 'educatieve doeleinden' kan worden verstaan 
Periode:  1985 -1997 
Grondslag: WBO, art. 87 lid 3;  Overgangswet WBO art. H 3. lid 4 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
 
Wijze van bekostiging 
 
Materiele instandhouding 
 
RIO nr. : 403 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het toewijzen van een verhoging van de 

vergoeding ten behoeve van de materiële instandhouding aan een schoolbestuur 
Periode:  1985 - 1996 
Grondslag: WBO, art. 101 lid 1 t/m 4; Overgangswet WBO art. E 26a.;  
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
Beëindiging van de bekostiging 
 
RIO nr. : 408 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het inhouden van vergoedingen bij het niet 

nakomen van bekostigingsvoorwaarden door een schoolbestuur 
Periode:  1985 -1998 
Grondslag: WBO, art. 106 lid 1 en lid 2; Overgangswet WBO art. H2. lid 1 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
RIO nr. : 413 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het besluiten tot voortzetting van de 

bekostiging indien aan een school behoefte bestaat 
Periode:  1987 -1995 
Grondslag: WBO, art. 107 lid 4 en lid 5 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
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Overige handelingen 
 
-onderwijsachterstanden- 
 
RIO nr. : 428 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels ter vaststelling 

van nadere voorschriften over: 
- de indiening en vormgeving van het verzoek om bekostiging van aanvullende 

activiteiten onderwijsvoorrang 
- de voorwaarden die worden gesteld ten behoeve van deelneming van een school 

of inrichting  
- de voorschotten en vergoedingen; 
- de criteria waaraan het leerlingenbestand van een school die deelneemt dient te 

voldoen 
- de afwijkingen (en de voorwaarden daarbij) die mogelijk zijn ten behoeve van het 

beleid in de sociale vernieuwing 
Periode:  1993 -1995 
Grondslag: WBO, art. 111a, lid 8 en lid 10 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 431 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels ter vaststelling 

van nadere voorschriften omtrent het landelijk beleidskader voor de bestrijding van 
onderwijsachterstanden 

Periode:  1993 -1995 
Grondslag: WBO, art. 111a. lid 9 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 438 
Handeling: het op verzoek van het gemeentebestuur geven van advies inzake de  
  schoolbegeleidingsdienst 
Periode: 1997 - 
Grondslag: WBO, art. 113, lid 6 
Product: advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
Andere vormen van basisonderwijs 
 
-Trekkende bevolking- 
 
RIO nr. : 445 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels, 

onderscheidenlijk voorwaarden voor de bekostiging van scholen voor kinderen van 
wie de ouders een trekkend bestaan leiden 

Periode:  1985 -1995 
Grondslag: WBO, art. 115, lid 1 
Product:  advies 
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Waardering: B (1) 
 
RIO nr. : 449 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het verlenen van toestemming aan een 

schoolbestuur dat wordt afgeweken van het voorschrift dat in een schoolwerkplan 
er van uit dient te worden gegaan dat leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 
8 (of 9)  aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen 

Periode:  1985 - 1995 
Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO art. B 4, lid 7; art. D 2a, lid 7 
Product:  advies 
Waardering: V 5 jaar 
 
 
HANDELINGEN VOORTVLOEIEND UIT SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 
RIO nr. : 476 
Handeling: het adviseren van de minister omtrent het voorbereiden van regels ter vaststelling  

welke bewijzen van bekwaamheid de bevoegdheid verlenen tot het geven van 
onderwijs in de Friese taal  

Periode:  1985 -1995 
Grondslag: WBO, art. 116 lid 4 
Product:  advies 
Waardering: B (1) 
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7.  Bronnen 
 
 
Wet- en regelgeving 
 
Wetten 
 
- Lager-Onderwijswet 1920 - LOW/ Wet van 31 augustus 1983 houdende wijziging van de Lager- 
  onderwijswet 1920 (Stb. 1983, 432) 
- Kleuteronderwijswet 1955 - KLO(Stb. 1955 nr. 558)/ Wet van 31 augustus 1983 houdende  
  wijziging van de Kleuteronderwijswet 1955 (Stb. 1983, 432) 
- Wet op het Basisonderwijs 1985 - WBO  
 
 
Uitvoeringsbesluiten 
 
- Besluit Opleiding Kleuterleidsters (Stb. 1957, 480) 
- Besluit leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond WBO (29 maart 1985)  
- Besluit trekkende bevolking WBO (Stb. 1985, 465) 
- Besluit vergoedingen openbaar lager onderwijs  
- Besluit vergoedingen bijzonder lager onderwijs    
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