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1. Lijst met gebruikte afkortingen

AMvB
art.
avo
BSD
havo
KVE 1991
lbo
mavo
meao
mdgo
mhno
mmo
MBO/mbo
OWVO
PIVOT
RIO
ROC
Stb.
Stcrt.
VAVO/vavo
vbo
vwo
WEB
WVO

Algemene maatregel van bestuur
artikel
algemeen voortgezet onderwijs
Basis Selectie Document
hoger algemeen vormend onderwijs
Kaderwet Volwassenen Educatie 1991
lager beroepsonderwijs
middelbaar algemeen vormend onderwijs
middelbaar economisch en administratief onderwijs
middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs
middelbaar huishouds- en nijverheidsonderwijs
middelbaar middenstands onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Overgangswet op het Voortgezet Onderwijs (Stb. 1967/387)
Project Invoering Verkorting Overbrengings Termijn
Rapport Institutioneel Onderzoek
Regionaal Opleidingencentrum
Staatsblad
Staatscourant
voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
voorbereidend beroepsonderwijs
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Stb. 1995/501)
Wet op het Voortgezet Onderwijs (Stb. 1963/40)
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2. Inleiding

Het PIVOT-rapport ”Mammoetsporen, deel II”, een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein
middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, periode augustus 1968
- juni 1999 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
middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.
Dit BSD bestaat uit twee handelingenlijsten. Een lijst met handelingen betreffende het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en een handelingenlijst betreffende het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo). Het resultaat van twee institutionele onderzoeken is derhalve in dit BSD
samengevat.
In het 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
Beleidsterrein mbo
In de WVO, Stb. 1963/40, werd het middelbaar beroepsonderwijs als een onderdeel van het
voortgezet onderwijs gezien. Het voortgezet onderwijs omvatte het onderwijs na de basisschool met
uitzondering van het wetenschappelijk onderwijs.
Van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs tot instellingen voor beroepsonderwijs
Bij de invoering van de WVO, in 1968 werd het middelbaar beroepsonderwijs gegeven aan de
volgende scholen:
scholen voor technisch onderwijs
scholen voor huishoud- en nijverheidsonderwijs
scholen voor landbouwonderwijs
scholen voor middenstandsonderwijs
scholen voor economisch en administratief onderwijs
scholen voor de opleiding van onderwijzend personeel
scholen voor sociaal-pedagogisch onderwijs
scholen voor kunstonderwijs
In de tekstuitgave van de WVO van 1986, Stb. 552, wordt bepaald dat beroepsonderwijs wordt
gegeven aan:
scholen voor technisch onderwijs
scholen voor huishoud- en nijverheidsonderwijs
scholen voor landbouwonderwijs
scholen voor middenstandsonderwijs
scholen voor economisch en administratief onderwijs
scholen voor dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs
De WVO van 1993/Stb. 666, kent een vernieuwde indeling; bij de Wet van 20-05-1990, Stb. 266, zijn
er sectoren gevormd.
Het middelbaar onderwijs wordt gegeven aan scholen voor middelbaar onderwijs. Deze scholen
worden onderscheiden in:
scholen in de sector techniek
scholen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving
scholen in de sector economie
scholen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg
Per sector wordt onderwijs gegeven in opleidingen. Opleidingen worden onderscheiden in opleidingen
die behoren tot een afdeling of tot een combinatie van afdelingen, en overige opleidingen.
Beleidsterrein vavo
In de WVO werd het dag/avondonderwijs, vanaf 1993 vavo geheten, als een onderdeel van het
voortgezet onderwijs gezien. Het voortgezet onderwijs omvatte het onderwijs na de basisschool met
uitzondering van het wetenschappelijk onderwijs. Het vavo omvatte alle vakken die ook in het
voortgezet onderwijs gegeven werden, met uitzondering van het vak lichamelijke oefening (zie verder
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hoofdstuk 3b). Na 1 januari 1996 behoort het vavo tot het terrein van de educatie, en valt onder de
bepalingen van de WEB.
Onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (de WEB, Stb. 1995/501) wordt gesproken van
instellingen voor educatie en beroepsonderwijs. Instellingen moeten aangesloten zijn in een
samenwerkingsverband, het Regionaal OpleidingsCentrum (ROC).
Het bevoegd gezag bepaalt welke beroepsopleiding de instelling verzorgt. De Adviescommissie
onderwijs-arbeidsmarkt beoordeelt de doelmatigheid van de beroepsopleidingen. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het aanbod van educatie.

Afbakening met andere beleidsterreinen
De beleidsterreinen middelbaar beroepsonderwijs(mbo) en voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo) hebben raakvlakken met andere beleidsterreinen. In deze paragraaf
wordt aangegeven welke handelingen in dit onderzoek beschreven staan en welke in andere
onderzoeken behandeld worden. De grenzen zijn niet altijd helder; soms is er om praktische redenen
voor een bepaalde afbakening gekozen.
Mbo/vavo-Voortgezet onderwijs
De afbakening met het beleidsterrein Voortgezet onderwijs is niet altijd even makkelijk. Sinds de
invoering van de Mammoetwet (WVO) in 1968 bestond het voortgezet onderwijs uit alle vormen van
onderwijs na de basisschool met uitzondering van het wetenschappelijk onderwijs. Het mbo en vavo
waren dus, tot 1996, een onderdeel van het voortgezet onderwijs.
In het RIO Mammoetsporen, deel I wordt het handelen van de overheid ten opzichte van scholen voor
vwo, havo, mavo en vbo beschreven. In het RIO Hoger Beroepsonderwijs worden de handelingen op
het beleidsterrein HBO, tot 1986 ook een onderdeel van het voortgezet onderwijs, beschreven.
Handelingen uit de periode 1968-1996 die niet specifiek voor het mbo en vavo zijn, maar het gehele
voortgezet onderwijs betreffen, worden beschreven in het RIO Mammoetsporen, deel I.
Mbo/vavo-Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Vanaf 1996 vallen het mbo en het vavo onder de werking van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(WEB, Stb. 1995/501).
De afbakening met het RIO De Draden van de WEB over het beleidsterrein beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie is helaas niet altijd even zuiver te maken. In het RIO De Draden van de WEB
worden de volgende deelbeleidsterreinen behandeld:
Volwasseneneducatie en niet door de overheid bekostigd onderwijs
Vormingswerk jeugdigen en vorming werkende jongeren
Leerlingwezen en Cursorisch beroepsonderwijs
Educatie en Beroepsonderwijs
Handelingen en contextbeschrijvingen over deze terreinen zijn daarom niet, of zo min mogelijk
meegenomen in dit onderzoek.
In principe zouden de beleidsterreinen mbo en vavo niet meegenomen worden (zie verantwoording
De Draden van de WEB, blz. 4); in het deel Educatie en Beroepsonderwijs zijn echter toch
handelingen opgenomen die voor het mbo en het vavo gelden. Deze handelingen zijn dan ook niet
opgenomen in dit onderzoek.Daar waar mogelijke raakvlakken zijn met handelingen uit De Draden
van de WEB, is dit naast het RIO- nummer in de handelingenlijst voor het mbo of vavo vermeld.
Hoewel getracht is om overlap van handelingen te voorkomen, is het toch gebleken dat het niet
helemaal te vermijden is.
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Mbo-Agrarisch Onderwijs
De handelingen van de minister van Landbouw, Natuur en Visserij betreffende het landbouwonderwijs
zijn beschreven tot 1992 in het RIO Agrarisch Onderwijs. In dit onderzoek zijn ook handelingen van de
minister van Landbouw vanaf 1992 opgenomen.
De minister van Onderwijs stelt de algemene kaders van het onderwijsstelsel vast. De minister van
Landbouw is daarbij medewetgever.
Mbo/vavo-Studiefinanciering
In het RIO Leergeld wordt het handelen van de overheid op het gebied van de studiefinanciering
beschreven. Dit aspect wordt daarom niet behandeld in onderhavig onderzoek.
Mbo/vavo- Beheer van de rijksbegroting
In dit RIO wordt de bekostiging van het mbo en vavo beschreven voor zover het specifiek is voor het
beleidsterrein. De procedure voor het vaststellen van de rijksbegroting voor het beroepsonderwijs en
educatie staat beschreven in het RIO Per slot van rijksrekening.
Mbo/vavo-Personeelsbeleid
In dit onderzoek worden specifieke zaken voor het personeel binnen het mbo en vavo beschreven,
zoals de formatiegrondslagen, benoemingsvereisten en de grondslag voor de rechtspositie. Niet
beschreven worden handelingen van algemene aard, zoals die voor alle ambtenaren binnen de
overheid gelden. Binnen het ministerie van Binnenlandse-en Koninkrijkszaken zal een RIO
betreffende overheidspersoneel opgesteld worden.Hierin worden onder andere de aanstelling en
beloning conform het ambtenarenrecht beschreven.
Mbo/vavo-Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit
Binnen het ministerie van OCenW wordt een apart RIO over de arbeidsvoorwaarden en de
beroepskwaliteit van het onderwijs en onderwijsondersteunend personeel opgesteld. Daarin zal onder
andere aandacht besteed worden aan de rechtspositie van het personeel. In dit onderzoek wordt wel
de grondslag voor de rechtspositie beschreven, maar de rechtspositiebesluiten zelf worden nader
uitgewerkt in het RIO over de arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit.
Mbo/vavo-Instellingen binnen het Onderwijs
Binnen het taakgebied Onderwijs zijn een aantal beleidsoverschrijdende organen werkzaam. Het gaat
hier met name om de Onderwijsraad, de Inspectie van het Onderwijs en de Informatie Beheer Groep.
De instelling van deze organen zal, zoals het er nu uitziet, te zijner tijd in een apart RIO worden
beschreven.
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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). Deze wet trad met
terugwerkende kracht in werking op 1 januari 1997.De voormalige Onderwijsraad werd opgeheven,
een nieuwe raad werd ingesteld. De raad kreeg bij deze wet een andere samenstelling en de taken
veranderden.
De nieuwe Onderwijsraad heeft de volgende taken:
- de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over hoofdlijnen van het beleid
en de wetgeving op het terrein van het onderwijs
- het desgevraagd adviseren van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de toepassing van wetten, algemene
maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het terrein van het onderwijs
- het adviseren van de gemeentebesturen, in bij de wet genoemde gevallen, over aangelegenheden
die het gemeentelijk onderwijsbeleid betreffen

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 1995 2 . 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 rijksarchivarissen 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 Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van
voor de wijze waarop
instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.
beleidsuitvoering op
hoofdlijnen plaatsvindt.
6. Handelingen die betrekking
Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is
hebben op beleidsuitvoering opgeheven en/of er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of
op hoofdlijnen en direct zijn
toepassing van noodwetgeving.
gerelateerd aan of direct
voortvloeien uit voor het
Koninkrijk der Nederlanden
bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.
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 augustus1968-juni 1999)
HANDELINGEN BETREFFENDE HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO)
ALGEMEEN
Beleidsontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:

2
het adviseren van de Minister van Onderwijs omtrent de onderwerpen betreffende het
mbo waarover organisaties van ouders, leraren of van gemeente- of schoolbesturen
aan de minister hun advies kunnen uitbrengen
1968-1995
WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 3, lid 1
WVO, Stb. 1986, 552, art. 3, lid 1
WVO, Stb. 1993, 666, art. 3, lid 1
advies
deze verplichting is vervallen bij wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)

AANBOD EN INRICHTING VAN ONDERWIJS
-Eindtermen mboRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:

26
het adviseren van de minister van Onderwijs/de minister van Landbouw omtrent
het vaststellen van de eindtermen voor het mbo alsmede de indeling daarvan in
certificaateenheden van de opleidingen
1991-1996
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 23-05-1990, Stb 266, art. 17,
lid 1
WVO, Stb. 1993/666, art. 17, lid 1
advies
B (1)
29
het beslissen in een geschil tussen de Inspectie en het bevoegd gezag over het
afwijken van de eindtermen en de gevolgen daarvan
1991-1996
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 23-05-1990, Stb. 266, art.
17a, lid 3
WVO, Stb. 1993/666, art. 17a, lid 3
beschikking
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Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

NB: de Onderwijsraad geeft haar oordeel over het al dan niet veranderen van het
karakter of niveau van een opleiding bij een afwijking van de eindtermen. Het
bevoegd gezag onderwerpt zich aan de uitspraak.
B (5)
32
het beslissen in een geschil tussen de Inspectie en het bevoegd gezag over het al
dan niet bereiken van de eindtermen of de afwijkingen daarvan
1991-1993
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 23-05-1990, Stb. 266, art.
24a, lid 6
beschikking
B (5)

-inrichting van het onderwijsRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

33
het adviseren van de minister van Onderwijs over de regels waaronder scholen
voor mbo kunnen afwijken van de bij wet bepaalde cursusduur en voorschriften
omtrent de inrichting van het onderwijs
1968-1993
WVO, Stb. 1963/40, art. 20 lid 1
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 336, art. 20,
lid 1
advies
B (1)
38
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
het aanwijzen van afzonderlijke cursussen voor middelbaar beroepsonderwijs die
aangemerkt worden als scholen voor middelbaar beroepsonderwijs
1968-1993
WVO, Stb. 1963/40, art. 20 lid 2
advies
B (1)
40
het adviseren van de minister van Onderwijs/de minister van Landbouw omtrent de
nadere regeling van de inrichting van het mbo
1968-1995
WVO, Stb. 1963/40, art. 23, lid 1
WVO, Stb. 1986/552, art. 23, lid 1
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 23-05-1990, Stb 266, art. 23a, lid
1 t/m 3
WVO, Stb. 1993/666, art. 23a, lid 1 tm 3
advies
B (1)

-leerplan/ schoolwerkplan, activiteitenplan en verslag12

RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

49
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
het aanwijzen van scholen en cursussen voor middelbaar beroepsonderwijs
waarvan de leerplannen/schoolwerkplannen goedgekeurd moeten worden door de
minister
1968-1996
WVO, Stb. 1963/40, art. 24, lid 3 en 4
WVO, Stb. 1986/552, art. 24, lid 3 en 4
WVO, Stb. 1993/666, art. 24, lid 7
advies
B (1)
58
het adviseren van de minister van Onderwijs/de minister van Landbouw omtrent
het afwijken van de inrichtingsvoorschriften voor het mbo ten behoeve van de
bijzondere inrichting van het onderwijs
1993-1996
WVO, Stb. 1993/666, art. 25
advies
V 5 jaar

-Toelating, voorwaardelijke bevordering en verwijderingRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

60
het adviseren van de minister van Onderwijs/de minister van Landbouw omtrent
de voorwaarden voor toelating en de voorschriften voor verwijdering en
voorwaardelijke bevordering voor scholen voor mbo
1968-1996
WVO, Stb. 1963/40, art. 27
WVO, Stb 1986/552, art. 27
WVO, Stb. 1993/666, art. 27, lid 1
advies
B (1)
66
het adviseren van de minister van Onderwijs/de minister van Landbouw over het
bepalen van kortere termijnen dan wettelijk vereist voor de op een bezwaar- of
beroepsschrift te nemen beslissing ter zake van de toelating van deelnemers aan
het mbo
1996 WEB, Stb. 1995/501, art. 8.1.1., lid 7
advies
B (1)

EXAMENS
-Examenregeling-

13

RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

81
het adviseren van de minister van Onderwijs/ minister van Landbouw omtrent het
aanwijzen van scholen voor mbo, waarvan het bevoegd gezag de regeling van het
eindexamen vaststelt
1973-1995
WVO, Stb. 1963/40, art. 29, lid 2 ,zoals gewijzigd bij Wet van 18-04-1973, Stb. 228
WVO, Stb. 1986,/552, art. 29, lid 2
WVO, Stb. 1993/ 666, art. 29, lid 2
advies
B (1)

-gecommitteerden en deskundigenRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

89
het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent
gevallen waarbij het eindexamen afgenomen wordt zonder toezicht van gecommitteerden
1968-1995
WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 3
WVO, Stb. 1986,/552, art. 29, lid 3
WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 3
advies
NB: deze adviesverplichting is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
V 5 jaar

-voorschriften en vakkenRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:

103
het adviseren van de minister van Onderwijs over de voorschriften betreffende
eindexamens mbo
1968-1995
WVO, Wet van 14-05-1963, Stb. 40, art. 29, lid 5
WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 5
WVO, Stb. 1986, 552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 270, art.
29, lid 5
WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 5
advies
NB: deze adviesverplichting is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
106
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
de voorschriften voor examens die niet vanwege de school worden afgenomen
1968-1995
WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 6
WVO, Stb. 1986, 552, art. 29, lid 6
WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 6
advies
NB: deze adviesverplichting is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
14

Waardering:

B (1)

RIO-nr.
Handeling:

107
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent
het afwijken van de voorschriften betreffende de eindexamens op rijksscholen ,
gemeentelijke scholen of bijzondere scholen voor mbo
1968-1995
WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 29, lid 7
WVO, Stb. 1986, 552, art. 29,lid 7
WVO, Stb. 1993, 666, art. 29, lid 7
advies
NB: bij de Wet van 18-04-1991 is per 01-08-1995 de toevoeging ‘op rijksscholen’
komen te vervallen
B (1)

Periode:
Grondslag:

Product:

Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

109
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het afwijken van de
examenvoorschriften ten behoeve van experimenten of bijzondere inrichting van
het onderwijs
1971-1992
Eindexamenbesluit mhno, Stb. 1973/39, art. 38
advies
B (1)
111
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het vaststellen van
eindexamenvakken of examenonderdelen
1971-1992
Eindexamenbesluit mhno, Stb. 1973/39, art. 5, lid 1
Besluit mdgo, Stb. 1984/360, art. 40, lid 1
advies
B (1)

-examenprogrammaRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

113
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
het vaststellen van het eindexamenprogramma voor zover het eindexamen wordt
afgenomen in de vorm van een centraal examen
1971-1996
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 23-05-1990, Stb. 266, art.
29a, lid 1
WVO, Stb. 1993/666, art. 29a, lid 1
Eindexamenbesluit mhno, Stb. 1973/39, art. 5, lid 3
Eindexamenbesluit mmo, Stb. 1973/38, art. 2, lid 1
Eindexamenbesluit meao, Stb. 1971/670, art. 2, lid 2
Besluit mdgo, Stb. 1984/360, art. 41, lid 1
advies
B (1)
15

RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

115
het beslissen in een geschil tussen de Inspectie en het bevoegd gezag omtrent de
examenprogramma mbo
1991-1996
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 23-05-1990, Stb. 552, art.
29a, lid 3
WVO, Stb 1993/666, art. 29a, lid 3
besluit
B (5)

-verantwoording en uitslagRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

133
het adviseren van de minister omtrent het geven van regels voor de vaststelling
van de uitslag
1971-1992
Eindexamenbesluit mhno, Stb. 1973/39, art. 29, lid 1
Besluit mdgo, Stb. 1984/360, art. 69, lid 1
advies
B (1)
135
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het vaststellen van de regels
met betrekking tot de uitslag van het examen
1984-1992
Besluit mdgo, Stb. 1984/360, art. 69, lid 1
advies
B (1)

-extraneïRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

139
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent
het stellen van voorschriften voor toelating tot het eindexamen mbo van diegenen
die niet als leerling zijn ingeschreven (extraneï)
1986-1995
WVO, Stb. 1986/552, art. 30, lid 2
WVO, Stb. 1993/ 666, art. 30, lid 2
advies
NB: deze adviesverplichting is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)

Staatsexamens
RIO-nr.
Handeling:
Periode:

149
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent
het vaststellen van voorschriften voor de staatsexamens
1968-1995
16

Grondslag:

Product:
Waardering:

WVO, Stb.1963, 40, art. 60, lid 5
WVO, Stb. 1986, 552, art. 60, lid 5
WVO, Stb. 1993, 666, art. 60, lid 5
advies
NB: de adviesverplichting is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)

-vrijstellingenRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

154
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent afwijkingen van het
examenprogramma voor de dagscholen meao in verband met het specifieke
karakter van het staatsexamen
1983-1998
Besluit staatsexamens meao, Stb. 1983/348, art. 8, lid 2
advies
B (1)

PERSONEEL
Bewijzen van bekwaamheid
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

169
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent
het aanwijzen van bewijzen van pedagogische en didactische vaardigheden, het
vaststellen van voorschriften en het doen van voorstellen daartoe met betrekking
tot scholen voor mbo
1968-1995
WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid 1c
WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid 1c
WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 1c
advies
NB: de adviesverplichting is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
174
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw over het
aanwijzen van bewijzen van bekwaamheid
1968-1995
WVO, Stb.1963,40, art. 34, lid 2
WVO, Stb. 1986, 552, art. 34, lid 2
WVO, Stb. 1993, 666, art. 34, lid 2
advies
NB: deze handeling is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
180
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
het verbinden van bevoegdheid tot het geven van middelbaar beroepsonderwijs

17

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:

Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

aan bewijzen van bekwaamheid die niet opgenomen zijn in de bijlage van de
OWVO
1967-1995
OWVO, art. 110, lid 1
advies
NB: deze handeling is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
183
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
het regelen in welke gevallen leraren die een bevoegdheid bezitten of achten te
bezitten voor bepaalde soorten van onderwijs, tevens onderwijs kunnen geven in
een vak of combinatie van vakken in een soort van onderwijs waarvoor zij niet de
vereiste bevoegdheid bezitten
1985-1995
OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 04-07-1985, Stb. 408, art. 110a
advies
NB: deze handeling is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
186
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
het instellen van akten van bekwaamheid van de eerste, tweede en derde graad
ten behoeve van andere vakken dan genoemd in de wet
1968-1995
WVO, Stb.1963, 40, art. 35, lid 1 t/m 3
advies
NB: deze handeling is wat betreft de derde graad vervallen in 1985, bij de Wet van
04-07-1985, Stb. 408, houdende wijziging van de WVO in verband met een
herziene regeling met betrekking tot het gradenstelsel
B (1)

Waardering:

188
het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent de
vereisten voor het geven van onderwijs aan de daarbij aan te geven schoolsoorten
en in daarbij aan te geven vakken of combinaties daarvan waarbij wordt
afgeweken van het wettelijk bepaalde
1968-1995
WVO,Stb. 1963, 40, art. 35, lid 3
WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 3
WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 3
advies
NB: het gaat hierbij om afwijkingen ten opzichte van het bepaalde in art. 35, lid 1
en 2, waar aangegeven wordt in welke leerjaren of schoolsoorten lesgegeven mag
worden indien men in het bezit is van een eerste- of een tweedegraads bevoegdheid. De adviesverplichting is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355.
B (1)

RIO-nr.

190

Periode:
Grondslag:

Product:

18

Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent
het aanwijzen van aanvullende vakken of combinaties van vakken waarvoor een
eerstegraads bevoegdheid ook geldig is
1985-1995
OWVO, Stb. 1967, 386, art. 35, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985,
Stb. 408, herziene regeling met betrekking tot het gradenstelsel
WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 4
WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 4
advies
NB: deze handeling is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)
192
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
het aanwijzen van andere vakken dan genoemd in de wet en de bijbehorende
bewijzen van bekwaamheid
1968-1985
WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 36, lid 3, 5, 6, 7 en 8
advies
NB: deze handeling is vervallen bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408
B (1)
194
het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent het
afgeven van een verklaring dat een leraar in het bezit is van een eerste- dan wel
tweedegraads bevoegdheid plus een bewijs van pedagogische en didactische
bekwaamheid in gevallen van vakken waarin geen bewijzen van bekwaamheid zijn
aangewezen
1985-1995
WVO, Stb. 1967, 387, art. 36, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985,
Stb. 408
WVO, Stb. 1986, 552, art. 36, lid 1
WVO, Stb. 1993, 666, art. 36 lid 1
advies
NB: deze handeling is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)
196
het adviseren van de minister van Onderwijs / minister van Landbouw omtrent het
verkrijgen van de bewijzen van voldoende pedagogische en didactische
voorbereiding
1968-1995
WVO, Stb. 1963, 40, art. 37
WVO, Stb. 1986, 552, art. 37
WVO, Stb. 1993, 666, art. 37
advies
NB: deze handeling is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)

19

Rechtspositie
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

205
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent
het geven van nadere voorschriften betreffende de stages van studenten binnen
het mbo
1985-1995
WVO, Stb. 1967, 387, art. 39c, lid 8 en 9, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-041985, Stb. 256
WVO, Stb. 1986, 552, art. 39c,lid 8 en 9
WVO, Stb. 1993, 666, art. 39c, lid 8 en 9
advies
NB: de adviesverplichting is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)

PLANNING EN BEKOSTIGING
Aanvang van de bekostiging
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

214
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent
het bekostigen van een beroepsopleiding waarvoor de minister de eindtermen
heeft vastgesteld
1996 WEB, Stb. 1995/501, art. 2.1.1., lid 1
advies
B (1)

-Plan van scholenRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

218
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent
het jaarlijks vaststellen van het plan van scholen voor wat betreft scholen voor
mbo
1968-1996
WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 65, lid 1
WVO, Stb. 1986, 552, art. 65, lid 1
WVO, Stb. 1993, 666, art. 65, lid 1
advies
B (1)

Grondslagen en wijze van bekostiging
Periode 1992-1996
RIO-nr.
Handeling:

250
het adviseren van de minister van Onderwijs of de minister van Landbouw omtrent
de omvang van de formatie van leraren en van ondersteunend en
beheerspersoneel op scholen voor mbo

20

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

1993 WVO, Stb. 1993/666, art.90, lid 1 en 2
advies
B (1)

RIO-nr.
Handeling:

252
het adviseren van de minister van Onderwijs of de minister van Landbouw omtrent
het bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden aan een school meer
formatie moet worden toegekend dan wettelijk bepaald
1993 WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112
(regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs), art. 90, lid 3
WVO, Stb. 1993/666, art. 90, lid 3
advies
B (1)

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

264
het adviseren van de minister van Onderwijs of de minister van Landbouw over
het gedeelte van de regeling dat betrekking heeft op het gedeelte middelen,
administratie, beheer en bestuur
1993 WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-02-1992, Stb. 112
(regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs), art. 92, lid 3
WVO, Stb. 1993/666, art. 92, lid 3
advies
V 5 jaar

-Medegebruik lokalen, gebouwen, terreinen of roerende zakenRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:

284
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het
geven van regels met betrekking tot de ingebruikgeving van gebouwen, terreinen of
roerende zaken
1985-1995
WVO, Stb. 1967, 387, art. 100a, lid 7, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb.
394, Regeling medegebruik
WVO, Stb. 1986, 552, art. 100a, lid 7
WVO, Stb. 1993, 666, art. 100a, lid 7
advies
de adviesverplichting is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
V 5 jaar

Periode vanaf 1996, onder de WEB
RIO-nr.
Handeling:

310
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het
vaststellen van nadere regels met betrekking tot ingebruikgeving van gebouwen,
terreinen of roerende zaken
21

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

1996-1997
WEB, Stb. 1995/501, art. 2.2.5. , lid 5
advies
V 5 jaar

Beëindiging van de bekostiging
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

337
het adviseren van de minister van Onderwijs / de minister van Landbouw omtrent het
in stand houden dan wel bekostigen van scholen voor mbo die te weinig leerlingen
hebben
1968-1996
WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 111, lid 4
WVO, Stb. 1986, 552, art. 108, lid 4
WVO, Stb. 1993, 666, art. 108, lid 4
advies
V 5 jaar

OVERIG
-handelingen afkomstig uit de overige voorwaarden voor rijksbekostiging van het bijzonder
voortgezet onderwijsRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

350
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het aanwijzen van niet uit
openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor mbo die een bevoegdheid krijgen
om aan eindexamenkandidaten die met een goed gevolg hun eindexamen hebben
behaald een diploma uit te reiken
1968-1997
WVO, Stb. 1963, 40, art. 56, lid 1
WVO, Stb. 1986, 552, art. 56, lid 1
WVO, Stb. 1993, art. 56, lid 1
advies
B (1)
352
het adviseren van de minister van Onderwijs/de minister van Landbouw omtrent het
geven van een goedkeuring aan een bijzondere school voor mbo om af te wijken van
de inrichtingsvoorschriften
1993 WVO, Stb. 1993/666, art. 58, lid 3
advies
V 5 jaar
354
het adviseren van de minister van Onderwijs/de minister van Landbouw omtrent het
intrekken van de aanwijzing van niet uit openbare kas bekostigde bijzondere scholen

22

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

voor mbo die een bevoegdheid krijgen om aan eindexamenkandidaten die met een
goed gevolg hun eindexamen hebben behaald een diploma uit te reiken
1993 WVO, Stb. 1993/666, art. 59, lid 1
advies
B (1)

HANDELINGENLIJST BETREFFENDE HET VOORTGEZET ALGEMEEN
VOLWASSENENONDERWIJS (VAVO)
ALGEMEEN
Beleidsontwikkeling, evaluatie en verantwoording van beleid
RIO-nr.
vervallen

371

AANBOD EN INRICHTING VAN HET ONDERWIJS
-inrichting van het onderwijsRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:

388
het adviseren van de minister van Onderwijs over het aanwijzen van vakken, naast de
in de wet genoemde, voor het vavo
1968-1992
WVO, Stb. 1963/40, art. 12, lid 1
advies
B (1)
390
het adviseren van de minister van Onderwijs over de regels waaronder scholen voor
vavo kunnen afwijken van de bij wet bepaalde cursusduur en voorschriften omtrent de
inrichting van het onderwijs
1968-1993
WVO, Stb. 1963/40, art. 20 lid 1
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 336, art. 20, lid
1
advies
B (1)
392
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het vaststellen van voorschriften
omtrent de inrichting van het onderwijs aan scholen voor vavo
1968-1997
WVO, Stb. 1963/40, art. 22 lid 1
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 336, art. 23b, lid
2
WEB, Stb. 1995/501, art. 7.3.4., lid 2
advies
23

Waardering:

B (1)

RIO-nr.
Handeling:

394
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het in bepaalde gevallen
afwijken van de inrichtingsvoorschriften voor het vavo ten behoeve van de bijzondere
inrichting van het onderwijs
1993-1997
WVO, Stb. 1993/666, art. 25
WEB, Stb. 1995/501, art. 7.3.4, lid 4
V 5 jaar

Periode:
Grondslag:
Waardering:

-Toelating, schorsing en verwijderingRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

401
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de voorwaarden voor toelating
en de voorschriften voor verwijdering en voorwaardelijke bevordering en verblijfsduur
voor scholen voor vavo
1968 WVO, Stb. 1963/40, art. 27
WVO, Stb. 1986/552, art. 27
WVO, Stb. 1993/666, art. 27, lid 1
advies
B (1)
404
het adviseren van de minister van Onderwijs over het bepalen van kortere termijnen
dan wettelijk vereist voor de op een bezwaar- of beroepsschrift te nemen beslissing ter
zake van de toelating van deelnemers aan het vavo
1996 WEB, Stb. 1995/501, art. 8.1.1., lid 7
advies
V 5 jaar

EXAMENS
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

408
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het stellen van regels
betreffende het afleggen van eindexamen aan scholen voor vavo
1968-1997
WVO, Stb. 1963/40, art. 29, lid 2
WVO, Stb. 1986/552, art. 29, lid 2
WVO, Stb. 1993/666, art. 29, lid 1
WEB, Stb. 1995/501, art. 7.4.11, lid 3
advies
B (1)

-gecommitteerden24

RIO-nr.
Handeling:

Product:
Waardering:

414
het adviseren van de minister van Onderwijs over de voorschriften betreffende de
examens vavo
1968 WVO, Stb. 1963/40, art. 29, lid 5
WVO, Stb 1986/552, art. 29, lid 5
WVO, Stb. 1993/666, art. 29, lid 5
advies
B (1)

RIO-nr.

416

Handeling:

het adviseren van de minister over het afwijken van de voorschriften betreffende de
inrichting van de eindexamens ten behoeve van experimenten
1969Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb. 1969,/438, art. 36
Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,Stb. 1970,/151, art. 51, lid 2
Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989,/art. 58, lid 2, na 01-08-1998
art. 58
advies
B (1)

Periode:
Grondslag:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

-eindexamenprogramma’sRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

419
het adviseren van de minister omtrent de vast te stellen eindexamenprogramma’s
1969-1995
Interimbesluit eindexamens havo-mavo, Stb.1969, 438, art. 33
Besluit eindexamens vwo-havo-mavo,besluit van 08-04-1970, Stb. 151,
houdende regeling van de eindexamens vwo-havo-mavo, art. 11
Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 7, lid 1
advies
B (1)

-onregelmatighedenRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

435
het bepalen dat aan een bijzondere school in het vak geschiedenis en staatsinrichting
of maatschappijleer geen centraal examen hoeft te worden afgenomen vanwege
bezwaren van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard
1990 Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 46, lid 1
beschikking
B (1)

RIO-nr.

437

25

Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de voorschriften betreffende
examens die niet vanwege de school voor vavo worden afgenomen
1968 WVO, Stb. 1963/40, art. 29, lid 6
WVO, Stb. 1986/552, art. 29, lid 6
WVO, Stb. 1993/666, art. 29, lid 5
advies
B (1)
439
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het toestaan dat er afgeweken
wordt van de examenvoorschriften ten behoeve van de bijzondere inrichting van de
school voor vavo
1968-1997
WVO, Stb. 1963/40, art. 29 lid 7
WVO, Stb. 1986/552, art. 29, lid 7
WVO, Stb. 1993/666, art. 29, lid 7
WEB, Stb 1995/501, art. 7.4.11., lid 4
advies
B (1)

-extraneïRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
NB:
Waardering:

445
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het stellen van voorschriften
voor toelating tot het eindexamen vavo van diegenen die niet als leerling zijn
ingeschreven (extraneï)
1986-1995
WVO, Stb. 1986/552, art. 30, lid 2
WVO, Stb. 1993/ 666, art. 30, lid 2
advies
deze adviesverplichting is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)

Staatsexamens
-staatsexamencommissieRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:

449
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het vaststellen van voorschriften
voor de staatsexamens
1968-1995
WVO, Stb.1963, 40, art. 60, lid 5
WVO, Stb. 1986, 552, art. 60, lid 5
WVO, Stb. 1993, 666, art. 60, lid 5
advies
de adviesverplichting is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)
26

-voorschriften en vakkenRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

451
het adviseren van de minister inzake het aanwijzen van vakken die uitsluitend worden
afgenomen volgens het D-programma
1978-1995
Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 2, lid 2
advies
B (1)

-examenprogramma’sRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

457
het adviseren van de minister omtrent het vast te stellen examenprogramma
1969-1995
Interimbesluit staatsexamens havo-mavo, Stb. 1969, 407, art. 8,
Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo, Stb. 1971, 741, art. 11
Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 1978, Stb. 1978, 623, art. 11
advies
B (1)

PERSONEEL
Bewijzen van bekwaamheid
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

470
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het aanwijzen van bewijzen van
pedagogische en didactische vaardigheden, het vaststellen van voorschriften en het
doen van voorstellen daartoe
1968-1995
WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid 1c
WVO, Stb. 1986, 552, art. 33, lid 1c
WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 1c
advies
vervalt bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

471
het adviseren van de minister van Onderwijs over de voorschriften omtrent de eisen
van bekwaamheid betreffende de volwasseneneducatie
1992-1995
KVE, Wet van 19-12-1991, Stb. 709, art. 8
advies
B (1)

RIO-nr.

478
27

Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
NB:

Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
NB:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
NB:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

het adviseren van de minister van Onderwijs over het aanwijzen van bewijzen van
bekwaamheid
1968-1995
WVO, Stb.1963,40, art. 34, lid 2
WVO, Stb. 1986, 552, art. 34, lid 2
WVO, Stb. 1993, 666, art. 34, lid 2
advies
deze handeling is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
484
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het verbinden van
onderwijsbevoegdheid aan andere vakken dan genoemd in de lijst van bewijzen van
bekwaamheid , en het aanbrengen van beperkingen
1967-1995
OWVO, art. 108
advies
in de bijlage bij de OWVO wordt een lijst van bewijzen van bekwaamheid gegeven
met de daarbij behorende vakken
De handeling vervalt bij Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
487
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het regelen in welke gevallen
leraren die een bevoegdheid bezitten of achten te bezitten voor bepaalde soorten van
onderwijs, tevens onderwijs kunnen geven in een vak of combinatie van vakken in een
soort van onderwijs waarvoor zij niet de vereiste bevoegdheid bezitten
1985-1995
OWVO, zoals gewijzigd bij wet van 04-07-1985, Stb. 408, art. 110a
advies
deze handeling is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
489
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het bepalen voor welke scholen
van voortgezet onderwijs de bezitter van een bewijs van bekwaamheid bedoeld onder
de nummers 1 t/m 38 van de OWVO, tevens in het bezit dient te zijn van een bewijs
van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding
1973-1995
OWVO, zoals gewijzigd bij de wet van 18-04-1973, Stb. 229, art. 111, lid 2
advies
deze handeling is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355
B (1)
492
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het instellen van akten van
bekwaamheid van de eerste, tweede en derde graad ten behoeve van andere vakken
dan genoemd in de wet
1968-1995
WVO, Stb.1963, 40, art. 35, lid 1 t/m 3
28

Product:
NB:

Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
NB:

Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:

advies
deze handeling is wat betreft de derde graad vervallen in 1985, bij de Wet van 04-071985, Stb. 408, houdende wijziging van de WVO in verband met een herziene
regeling met betrekking tot het gradenstelsel
B (1)
494
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de vereisten voor het geven van
onderwijs aan de daarbij aan te geven schoolsoorten en in daarbij aan te geven
vakken of combinaties daarvan waarbij wordt afgeweken van het wettelijk bepaalde
1968-1995
WVO,Stb. 1963, 40, art. 35, lid 3
WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 3
WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 3
advies
het gaat hierbij om afwijkingen ten opzichte van het bepaalde in art. 35, lid 1 en 2,
waar aangegeven wordt in welke leerjaren of schoolsoorten lesgegeven mag worden
indien men in het bezit is van een eerste- of een tweede-graads bevoegdheid. De
adviesverplichting is vervallen bij de Wet van 10-07-1995, Stb. 355.
B (1)
496
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het aanwijzen van aanvullende
vakken of combinaties van vakken waarvoor een eerste graads bevoegdheid ook
geldig is
1985-1995
OWVO, Stb. 1967, 386, art. 35, lid 4, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb.
408, herziene regeling met betrekking tot het gradenstelsel
WVO, Stb. 1986, 552, art. 35, lid 4
WVO, Stb. 1993, 666, art. 35, lid 4
advies
vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)
498
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent bijzondere gevallen waarin een
leraar met een tweede-graads bevoegdheid tijdelijk les kan geven op eerste-graads niveau
1985-1995
WVO, Stb. 1967, 387, art. 35a, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408
WVO, Stb. 1986, 552, art. 35a
WVO, Stb. 1993, 666, art. 35a
advies
de handeling is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)
500
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het aanwijzen van andere
vakken dan genoemd in de wet en de bijbehorende bewijzen van bekwaamheid
1968-1985
29

Grondslag:
Product:
NB:
Waardering:

WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 36, lid 3, 5, 6, 7 en 8
advies
deze handeling is vervallen bij de Wet van 04-07-1985, Stb. 408
B (1)

RIO-nr.
Handeling:

502
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het afgeven van een verklaring
dat een leraar in het bezit is van een eerste- dan wel tweede graads bevoegdheid plus
een bewijs van pedagogische en didactische bekwaamheid in gevallen van vakken
waarin geen bewijzen van bekwaamheid zijn aangewezen
1985-1995
WVO, Stb. 1967, 387, art. 36, lid 1, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb.
408
WVO, Stb. 1986, 552, art. 36, lid 1
WVO, Stb. 1993, 666, art. 36 lid 1
advies
vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)

Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:

504
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het verkrijgen van de bewijzen
van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding
1968-1995
WVO, Stb. 1963, 40, art. 37
WVO, Stb. 1986, 552, art. 37
WVO, Stb. 1993, 666, art. 37
advies
vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)
510
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het geven van nadere
voorschriften betreffende de stages van studenten binnen het vavo
1985-1995
WVO, Stb. 1967, 387, art. 39c, lid 8 en 9, zoals gewijzigd bij de Wet van 19-04-1985,
Stb. 256
WVO, Stb. 1986, 552, art. 39c,lid 8 en 9
WVO, Stb. 1993, 666, art. 39c, lid 8 en 9
advies
de adviesverplichting is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
B (1)

PLANNING EN BEKOSTIGING
Aanvang van de bekostiging
-Plan van Scholen/ plan van spreiding en situeringRIO-nr.

519
30

Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het jaarlijks vaststellen van het
plan van scholen met betrekking tot scholen voor vavo
1968-1993
WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 65, lid 1
WVO, Stb. 1986, 552, art. 65, lid 1
advies
B (1)

-Plan van spreiding en situeringRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

525
het adviseren van de Minister van Onderwijs over het plan van spreiding en situering
voor de scholen voor vavo die per 1 augustus 1993 uit ’s Rijks kas worden bekostigd
1993-1996
WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 336, art. IV, A,
lid 1
advies
B (1)

Grondslagen en wijze van bekostiging
De periode 1992-1996
RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:
Periode:

549
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent de omvang van de formatie van
leraren en ondersteunend en beheerspersoneel van scholen voor vavo
1993 WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 336, art. 95c, lid
1 en 2
WVO, Stb. 1993/666, art. 95c, lid 1 en 2
advies
B (1)
551
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het bepalen in welke gevallen en
onder welke voorwaarden aan een school voor vavo meer formatie mag worden
toegekend dan op grond van het wettelijk bepaalde
1993 WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 336, art. 95c, lid
3
WVO, Stb. 1993/666, art. 95c, lid 3
advies
B (1)
559
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het gedeelte van de regeling dat
betrekking heeft op middelen en administratie, beheer en bestuur
1993- 1997
31

Grondslag:

Product:
Waardering:

WVO, Stb. 1986/552, zoals gewijzigd bij de Wet van 27-05-1992, Stb. 336, art. 95 e,
lid 3
WVO, Stb. 1993/666, art. 95 e, lid 3
advies
V 5 jaar

-verhuur, ingebruikgevingRIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:

Product:
NB:
Waardering:

579
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het geven van regels met
betrekking tot de ingebruikgeving van gebouwen, terreinen of roerende zaken
1985-1995
WVO, Stb. 1967, 387, art. 100a, lid 7, zoals gewijzigd bij de Wet van 04-07-1985, Stb.
394, Regeling medegebruik
WVO, Stb. 1986, 552, art. 100a, lid 7
WVO, Stb. 1993, 666, art. 100a, lid 7
advies
de adviesverplichting is vervallen bij de Wet van10-07-1995, Stb. 355
V 5 jaar

Periode na 1996; bekostiging onder de WEB
-HuisvestingRIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

603
het adviseren van de minister van Onderwijs/ de minister van Landbouw omtrent het
vaststellen van nadere regels met betrekking tot ingebruikgeving van gebouwen,
terreinen of roerende zaken
1996-1997
WEB, Stb. 1995/501, art. 2.2.5. , lid 5
advies
V 5 jaar

OVERIG
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:

Product:
Waardering:

623
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het aanwijzen van niet uit
openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor vavo die een bevoegdheid krijgen
om aan eindexamenkandidaten die met een goed gevolg hun eindexamen hebben
behaald een diploma uit te reiken
1968-1997
WVO, Stb. 1963, 40, art. 56, lid 1
WVO, Stb. 1986, 552, art. 56, lid 1
WVO, Stb. 1993, art. 56, lid 1
advies
B (1)

32

RIO-nr.
Handeling:
Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:
RIO-nr.
Handeling:

Periode:
Grondslag:
Product:
Waardering:

625
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het geven van een goedkeuring
aan een bijzondere school voor vavo om af te wijken van de inrichtingsvoorschriften
1993-1997
WVO, Stb. 1993/666, art. 58, lid 3
advies
V 5 jaar
627
het adviseren van de minister van Onderwijs omtrent het intrekken van de aanwijzing
van niet uit openbare kas bekostigde bijzondere scholen voor vavo die een
bevoegdheid krijgen om aan eindexamenkandidaten die met een goed gevolg hun
eindexamen hebben behaald een diploma uit te reiken
1993-1997
WVO, Stb. 1993/666, art. 59, lid 1
advies
B (1)

7. Bronnen

Wet- en regelgeving

33

Wetten
- Kaderwet Volwassenen Educatie 1991 - KVE (Stb.1991, 709)
- Overgangswet op het Voortgezet Onderwijs - OWVO (Stb. 1967, 386 / Stb. 1973, 229/
Stb. 1985, 408)
- Wet Educatie en Beroepsonderwijs - WEB (Stb. 1995, 501)
- Wet op het Voortgezet Onderwijs - WVO (Stb. 1963, 40/ Stb. 1967, 387/ Stb. 1985, 256/ Stb.
1985, 394, 408/ Stb. 1986, 552/ Stb. 1990, 266/ Stb. 1992, 112/ Stb. 1992, 270/ Stb. 1992, 336/
Stb. 1993, 666)

Uitvoeringsbesluiten
- Besluit middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs - mdgo (Stb. 1984/360)
- Besluit eindexamens vwo-havo-mavo (Stb. 1970, 151)
- Besluit staatsexamens meao (Stb. 1983, 348)
- Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo (Stb. 1971, 741 en Stb. 1978, 623)
- Eindexamenbesluit meao, Stb. 1971/670
- Eindexamenbesluit middelbaar huishouds- en nijverheidsonderwijs - mhno, Stb. 1973/39
- Eindexamenbesluit middelbaar middenstands onderwijs - mmo, Stb. 1973/38
- Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327
- Interimbesluit staatsexamens havo-mavo, Stb. 1969, 407 en 438
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