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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Rijksschooltoezicht (later: Inspectie van het Onderwijs)

Periodisering:
archiefvorming: 1975-1991
oudste stuk - jongste stuk: 1915-1995

Archiefbloknummer:
O13

Omvang:
1042 inventarisnummer(s); 11,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Rijksschooltoezicht, , 1915-1956
Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, , 1957-1974
Directoraat-Generaal voor de Diensten Onderwijs en Inspectie (DGDI)., , 1975-1991 

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat dossiers over toezicht gehouden op het totale onderwijs, jaarverslagen van 
regionale inspecteurs, alsmede over het doen van aanbevelingen aan de minister ter verbetering 
van het onderwijs. Inspectiedossiers over afzonderlijke scholen zijn niet bewaard gebleven.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B).

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Rijksschooltoezicht (later: Inspectie van het Onderwijs), nummer 
toegang 2.14.77, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Rijksschooltoezicht, 2.14.77, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Het archief van de Inspectie van het Onderwijs wordt van 1915 tot en met 1991 gevormd door het 
Rijksschooltoezicht en vanaf 1992 door de Onderwijsinspectie. Wat betreft de opbouw van de 
organisatie zijn vier belangrijke periodes te onderscheiden te weten: 1915-1956, 1957-1974, 1975-
1991 en 1992 tot heden. Deze periodes worden hierna behandeld met de daarbij horende 
veranderingen in de organisatie en de daaronder vallende onderwijstypen.

In de periode 1915-1956 is het Rijksschooltoezicht is ingedeeld de verschillende onderwijstypen. 
Het toezicht op het Lager Onderwijs is onder het oppertoezicht van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen opgedragen aan Burgemeester en Wethouders maar wordt 
uitgeoefend door commissies, benoemd door de gemeenteraad, en aan hoofdinspecteurs, 
inspecteurs en schoolopzieners benoemd door de Koningin. Onder het Lager Onderwijs wordt 
huis- of schoolonderwijs verstaan. Het schoolonderwijs wordt onderscheiden in Gewoon Lager 
Onderwijs, Vervolgonderwijs, Uitgebreid Lager Onderwijs en Buitengewoon lager Onderwijs. De 
Lagere Scholen, opgericht en onderhouden door het Rijk of door gemeenten zijn openbare, de 
overige zijn bijzondere scholen. Iedere gemeente bekostigt het Lager Onderwijs voor zover dat niet
door anderen wordt bekostigd. Het Rijk vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, per dienstjaar de 
gemaakte kosten ook die voor de salarissen van het onderwijzend personeel. De kosten die de 
gemeente zelf moeten maken worden betaald van de schoolgelden die voor rekening komen van 
de ouders, verzorgers of voogden van de kinderen. Het bedrag wordt geheven naar evenredigheid 
van het belastbaar inkomen, zijn er te weinig inkomsten dan wordt er geen schoolgeld geheven. 
Als het vestigen, uitbreiden of inrichten van een school, door een vereniging, instelling of 
rechtspersoon, aan de wettelijke voorwaarden voldoet worden de kosten door het Rijk vergoed.

Het Rijksschooltoezicht wordt gevormd door de volgende hoofdinspecties:
– Eerste Hoofdinspectie (Noord-Brabant, Gelderland, Limburg).
– Tweede Hoofdinspectie (Zuid en Noord Holland, Zeeland, Utrecht).
– Derde Hoofdinspectie (Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe).

Onder het Lager Onderwijs vallen ook:
– De Bouwkundig Inspecteur in Algemene Dienst, die na 1945 verderging onder de naam 

Bouwkundig Hoofdinspecteur.
– De Inspectie van het Buitengewoon Lager Onderwijs tot 1956.
– De Inspectie van de Onderwijzersopleidingen tot 1956.
– De Schoolopzieners van het Kleuteronderwijs van 1950 tot 1956, verdeeld in acht districten.
– De Inspectie op de Lichamelijke Opvoeding, in 1943-1944 werd de naam veranderd in 

Hoofdinspectie op de Lichamelijke Opvoeding.
Vanaf 1946 valt de lichamelijke opvoeding onder de Vorming van Jeugd Buiten Schoolverband 
maar van 1949 tot 1957 is er weer sprake van een Inspecteur voor de Lichamelijke opvoeding. Het 
onderdeel lichamelijke opvoeding kent de twee volgende inspecties: de Eerste Inspectie (Noord-
Brabant, Gelderland, Zeeland, Overijssel, Limburg) en de Tweede Inspectie (Zuid en Noord-
Holland, Utrecht, Friesland, Groningen, Drenthe).

Het toezicht op het Nijverheidsonderwijs is onder oppertoezicht van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen opgedragen aan een inspecteur generaal en aan inspecteurs en 
inspectrices, zo nodig bijgestaan door adjunct inspecteurs (ondersteunende ambtenaren), 
benoemd en ontslagen door de Koningin. De inspecteurs gaan over de "mannelijke" opleidingen 
de inspectrices over de "vrouwelijke". Wat het gemeentelijk onderwijs betreft wordt het toezicht 
uitgeoefend door plaatselijke commissies, benoemd door de gemeenteraad.
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Onder het Nijverheidsonderwijs wordt het Algemeen Vormend Onderwijs verstaan dat opleidt 
voor ambacht, nijverheid, scheepvaart, huishouden, landbouwhuishouden en vrouwelijke 
handwerken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schoolonderwijs, bestaande uit Lager en 
Middelbaar Onderwijs, en onderwijs volgens het Leerlingenstelsel. De dag- en avondscholen 
worden onderscheiden in gesubsidieerde, openbare en bijzondere. Vanaf 1950 tot 1956 komen 
daar nog drie hoofdconsulenten voor de lichamelijke opvoeding bij.

Het toezicht op de openbare en bijzondere scholen voor Middelbaar Onderwijs is onder het 
oppertoezicht van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen opgedragen aan 
plaatselijke commissies, benoemd door de gemeenteraad, en inspecteurs, benoemd door de 
Koningin. De scholen voor Middelbaar Onderwijs worden onderscheiden in openbare en 
bijzondere. Openbare, gesubsidieerde, scholen worden opgericht en onderhouden door 
gemeenten, provinciën en het Rijk, afzonderlijk of gezamenlijk. Openbaar Middelbaar Onderwijs 
wordt gegeven in Hogere Burgerscholen met een vier of vijfjarige cursus, Lycea en Handelsscholen.
De Handelsscholen worden onderscheiden in dagscholen met een drie, vier of vijfjarige cursus en 
handelsavondscholen. Het Rijksschooltoezicht bestaat uit de volgende inspecties:

– Eerste Inspectie (Noord-Brabant, Gelderland en Limburg).
– Tweede Inspectie (Zuid-Holland en Zeeland).
– Derde Inspectie (Noord-Holland en Utrecht).
– Vierde Inspectie (Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe).
– Vijfde Inspectie, voor toezicht op de Handelsscholen, met hun vooropleidingen.

In 1951 wordt het aantal inspecties uitgebreid tot 7.

In de periode 1957-1974 staat het Rijksschooltoezicht onder leiding van een Inspecteur-Generaal 
van het Onderwijs. In 1966 wordt door een commissie, onder voorzitterschap van de Inspecteur-
Generaal, het rapport "Taak en Organisatie Rijksschooltoezicht" uitgebracht. In 1970 komt daar het
rapport van de Werkgroep Ackerman bij. De gegevens in deze rapporten zullen later worden 
gebruikt bij de McKinsey reorganisatie.
Onder het nu op zichzelf staande Rijksschooltoezicht vallen nu ook de navolgende inspecties. 

– Inspectie Kleuteronderwijs, bestaande uit een Hoofdinspectie, een Inspectie voor de 
opleiding tot kleuterleidster en nog 16 regionale inspecties die in 1962 worden uitgebreid 
tot 25 en in 1967 tot 28 inspecties.

– Inspectie Lager Onderwijs, bestaande uit 3, sinds 1963 4 Hoofdinspecties, waaronder 
ressorteren de Inspectie Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), de Inspectie van het 
Buitengewoon Lager Onderwijs, de Inspectie voor de Lichamelijke Opvoeding en de 
Inspectie van de Onderwijzersopleidingen.

– Inspectie Nijverheidsonderwijs, waaronder ressorteerden de Inspecteur voor het 
Middenstandsonderwijs, de Inspecteur voor de Lichamelijke Opvoeding bij het NO, de 
Inspectie Sociaal Pedagogisch Onderwijs, de Bouwkundige Hoofdinspectie, Inspectie 
Jeugdvorming en Volksontwikkeling, de Inspectie Kunsten, de Inspectie Vormingswerk 
voor Leerplichtige Jeugd, de Inspectie Economisch en Administratief Onderwijs, en de 
Inspectie van het Leerlingwezen.

– Inspectie Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, onderverdeeld in 6 regionale 
inspecties.

In 1970 kwam er een inspectie bij en werden de inspecties Nijverheid en Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs als zodanig opgeheven en kwamen onder de nieuwe Inspectie Voortgezet 
Onderwijs. Hier vielen de onderwijstypen Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Hoger 
Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO), Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO) en 
Beroepsonderwijs onder.

Begin jaren zeventig wordt het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen doorgelicht door het 
bureau McKinsey wat resulteert in de grote reorganisatie van 1974 die in 1975 en de navolgende 
jaren zijn beslag krijgt. Zo ontstaat, naast de andere Directoraten-Generaal, in 1975 het 
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Directoraat-Generaal voor de Diensten Onderwijs en Inspectie (DGDI). Het Rijksschooltoezicht, 
soms al aangeduid als inspectie, wordt ondergebracht bij dit Directoraat Generaal. De Directeur 
Generaal wordt tevens Inspecteur Generaal van het Onderwijs.

In 1982 werd het Rijksschooltoezicht uitgebreid met de Algemene Hoofdinspecteurs (AHI-BO en 
AHI-VO), vanaf 1987 (Hoofd)inspecteurs voor Speciale Diensten en een Inspecteur in Algemene 
Dienst. In 1987 volgde de uitbreiding met een Hoofdinspectie Hoger Onderwijs en een Inspectie 
Onderwijsverzorging.

De inspectie op het lager en kleuteronderwijs bestond uit:
– Hoofdinspectie van het Kleuteronderwijs en het Lager Onderwijs in Algemene Dienst vanaf 

1978.
– Hoofdinspectie van het Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs, vanaf 1980 tot 1984.
– Categorale Hoofdinspectie van het Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs, in 1985.
– Categorale Hoofdinspectie, later Inspectie van het Basisonderwijs, vanaf 1986 tot en met 

1991, onderverdeeld in de districten I en III.
– Inspecteurs lichamelijke opvoeding Lager Onderwijs, in 1977 toegevoegd aan de 

hoofdinspecteur.
– Inspectie Buitengewoon Onderwijs, tot en met 1977, daarna de Hoofdinspectie 

Buitengewoon Onderwijs, vanaf 1986 Categorale Hoofdinspectie Speciaal Onderwijs, vanaf 
1989 de Inspectie van het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

– Inspectie Voortgezet Onderwijs voor wat betreft de opleiding voor Kleuterleidster, vanaf 
1975.

– Inspectie Voortgezet Onderwijs voor wat betreft de opleidingsscholen voor Onderwijzers, 
vanaf 1975. Deze laatste twee werden vanaf 1978 samengevoegd tot de Hoofdinspectie 
Voortgezet Onderwijs voor wat betreft de opleiding voor Kleuterleidsters en de 
opleidingsscholen voor Onderwijzers, in 1980 samengevoegd tot Opleidingen 
Basisonderwijs.

– Bouwkundige Hoofdinspectie LO.

De inspectie op het voortgezet onderwijs bestond uit:
– Inspectie Voorbereidend Wetenschappelijk (VWO), Hoger Algemeen Voortgezet (HAVO) en 

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO).
– Inspectie Technisch Beroepsonderwijs.
– Inspectie Huishoud en Nijverheidsonderwijs.
– Inspectie Middenstandsonderwijs.
– Inspectie Economisch en Administratief Onderwijs.
– Inspectie Sociaal Pedagogisch Onderwijs (SPO).
– Inspectie Kunstonderwijs.
– Inspectie Schriftelijk Onderwijs.
– Inspectie Leerlingwezen.
– Inspectie van het Voortgezet Onderwijs/Vormingswerk voor Jongeren (VJ).

In 1978 werd een iets andere indeling van kracht, te weten:
– Hoofdinspectie van het Voortgezet Onderwijs (LMBO).
– Hoofdinspectie Hoger Beroepsonderwijs.
– Hoofdinspectie van het Voortgezet Onderwijs en het Schriftelijk Onderwijs.
– Hoofdinspectie Voortgezet Onderwijs en Leerlingwezen.
– Hoofdinspectie opleidingen Voortgezet Onderwijs.

Vanaf 1980 worden onder de Hoofdinspectie Algemeen Voortgezet Onderwijs de volgende 
hoofdinspecties gehangen:

– Hoofdinspectie van het Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs (VO/LMB).
– Hoofdinspectie van het Hoger Beroepsonderwijs.
– Hoofdinspectie van het Onderwijs aan Volwassenen.
– Hoofdinspectie Onderwijs en Vorming werkende Jongeren.
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– Hoofdinspectie van het Onderwijs aan Volwassenen.
– Hoofdinspectie Onderwijs en Vorming werkende Jongeren.
– Hoofdinspectie Opleidingen Voortgezet Onderwijs.

Midden jaren tachtig worden de hoofdinspecties Categoriale Hoofdinspecties genoemd. Vanaf 
1989 zijn er de volgende inspecties onder de Inspectie Algemeen Voortgezet Onderwijs:

– Inspectie van het Lager Beroepsonderwijs.
– Inspectie van het Beroepsonderwijs en, na 1990, de Volwasseneneducatie (BVE).
– Inspectie van het Onderwijs voor Volwassenen.
– Inspectie van het Hoger Beroepsonderwijs, na 1990 Inspectie van het Hoger Onderwijs, met

de sectoren Hoger beroepsonderwijs, Opleidingen onderwijsgevenden en 
Wetenschappelijk Onderwijs.

Periode 1992-1995. Het rapport Ministerie op Maat (1991) heeft als belangrijk onderdeel de 
verzelfstandiging van de Inspectie van het Onderwijs, voorheen bekend onder de naam 
Rijksschooltoezicht. Het wordt, voor een goede taakuitoefening, als belangrijk gezien dat de 
Inspectie van het Onderwijs zelfstandiger en onafhankelijker wordt. Dat de Inspectie van het 
Onderwijs zowel de voorbereiding van het beleid als de controle daarop in handen heeft, wordt 
voortaan niet wenselijk geacht. Het daaruit voortvloeiende wetsontwerp Wet Verzelfstandiging 
Onderwijsinspectie haalt het echter niet, daar de overheidstaak erdoor zou worden 
teruggedrongen. De externe verzelfstandiging van de Inspectie van het Onderwijs is daarmee van 
de baan.

De Onderwijsinspectie krijgt, onder verantwoordelijkheid van de Minister, de status van 
agentschap en kent een grote bestuurlijke autonomie.
Samen met de Onderwijsraad en de Informatie Beheer Groep behoort de Onderwijsinspectie tot 
de beleidsoverschrijdende organen. De basis voor het functioneren van de Onderwijsinspectie na 
1992 is een in 1993 door de Minister vastgestelde “Regeling, houdende nadere voorschriften met 
betrekking tot de bevoegdheidsuitoefening ter zake van de taakuitoefening en beheer van de 
Onderwijsinspectie” aangevuld met een “Managementcontract zelfbeheer Onderwijsinspectie”. 
Het vroegere Rijksschooltoezicht gaat vanaf 1992 door onder de naam Onderwijsinspectie. Hun 
primaire taak wordt nu het uitvoeren van de managementcontracten die zijn gesloten tussen de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen, de Secretaris-generaal van Onderwijs en 
Wetenschappen en, de direct onder hen komende, Inspecteur-Generaal. De Onderwijsinspectie 
wordt ondersteund door de: 

– Stafafdeling Voorlichting en Documentatie.
– Stafinspectie en Gegevensbewerking, tot 1994.
– Stafbureau Bedrijfsvoering, 1994.

Vanaf 1993 werden zij bijgestaan door drie hoofdinspecteurs die ieder verantwoordelijk waren 
voor een district te weten: district Zwolle, district De Meern en district Breda. Verder waren er 
verdelingscoördinatie 's naar onderwijssectoren, te weten:

– Sector Basisonderwijs: Speciaal en Voortgezet Onderwijs.
– Sector Voortgezet Onderwijs.
– Sector beroepsonderwijs en Volwassenen educatie: Onderwijsverzorging: Hoger Onderwijs.
– Stafinspectie.
– Bureau Bedrijfsvoering Inspectie.
– Stafafdeling Voorlichting en Documentatie.

Verder zijn er de volgende inspecties:
– Inspectie Onderwijsverzorging.
– Inspectie van het Basisonderwijs.
– Inspectie van het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (SO/VSO).
– Inspectie Algemeen Voortgezet Onderwijs (het algemeen ging er in 1993 vanaf.)
– Inspectie van het Lager Beroepsonderwijs, tot 1992.
– Inspectie van het Beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (BVE).
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– Inspectie van het Hoger Onderwijs.
Al de bovenstaande inspecties zijn verder onderverdeeld in districten, in 1993 wordt dat weer 
omgezet in inspecties. In 1994 wordt de naam Inspectie veranderd in sector.

Het Rijksschooltoezicht en diens opvolger de latere Onderwijsinspectie zijn niet verantwoordelijk 
voor het Landbouwonderwijs, dit is opgedragen aan een aparte Inspectie die valt onder het 
Ministerie van Landbouw en Visserij (vanaf 2003 het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit).

Taken van het Rijksschooltoezicht (Onderwijsinspectie)

TAKEN VAN HET RIJKSSCHOOLTOEZICHT (ONDERWIJSINSPECTIE)
In de Grondwet, en de daar van afgeleide wetten die betrekking hebben op het onderwijs, wordt 
de zorg voor het onderwijs opgedragen aan de Minister van Onderwijs en wetenschappen.
Het Rijksschooltoezicht en diens opvolger de Onderwijsinspectie oefenen, onder zijn gezag, het 
toezicht uit op die zorg en hebben de volgende taken: 

– Controleren, toezicht houden op de naleving van de wettelijke voorschriften.
– Evalueren, door middel van het regelmatig bezoeken van scholen zich op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen bij de diverse schooltypes.
– Stimuleren, bevorderen van de ontwikkeling van de diverse schooltypes.
– Rapporteren, in het verlengde van het overleg met het Ministerie, besturen en personeel 

van scholen, gemeenten en provincies.
– Adviseren, voorstellen doen aan de Minister van Onderwijs.

De Onderwijsinspectie heeft een evaluatieve taak op meso-niveau (scholenbezoek, overleg met 
bevoegd gezag en personeel) en macro-niveau (inspectierapportages, inspectiehoofdstukken in 
het onderwijsverslag). Met de jaren is de taak van de Onderwijsinspectie veranderd, primaire taak 
is nu er voor te zorgen dat de onderwijsinstellingen de opdracht tot zelfcontrole naar behoren 
uitvoeren. Zo worden onderwijsinstellingen verplicht de kwaliteit van hun eigen werkzaamheden 
te bewaken, de zogenaamde meta-evaluatie. Daarnaast is, eens in de zes jaar, een beoordeling 
door externe deskundigen.

Vanaf 1988 houdt de Onderwijsinspectie ook toezicht op de externe kwaliteitszorg (kwaliteit van 
de managementplannen) van de Hogescholen, Universiteiten en de Open Universiteit. Eens in de 
vijf jaar beoordeelt een Visitatiecommissie het wetenschappelijk onderwijs aan de universiteiten 
op kwaliteit. Het daarvan opgestelde visitatierapport wordt aan de Minister voorgelegd en 
gepubliceerd. De conclusies kunnen luiden:

– De kwaliteit van het onderwijs is goed, de minister hoeft geen actie te ondernemen.
– De onderwijskwaliteit baart zorgen, de minister brengt de onderwijsinstelling daarvan op 

de hoogte.
Bij de laatste conclusie krijgt de onderwijsinstelling een jaar de tijd om verbeteringen door te 
voeren. Als dat succes heeft wordt de “zorgelijkheidsverklaring” ingetrokken. Blijft succes uit dan 
volgt een waarschuwing en in het ergste geval sluiting. Wanneer de Visitatiecommissies en de 
Universiteiten over het onderwijs van mening verschillen kan er een Commissie van 
Onafhankelijke Deskundigen worden ingesteld. De Onderwijsinspectie visiteert zelf of laat dat 
doen door de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen.

Verder is de Onderwijsinspectie ook buiten Nederland werkzaam in de Nederlandse, zogeheten 
Europese, scholen in het buitenland.

Wetten die betrekking hebben op het onderwijs.

WETTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET ONDERWIJS.
1920 - Wet Lager Onderwijs (LOW).
Het Bijzonder (toen nog meest confessioneel) onderwijs wordt, evenals de Openbare Scholen, 
door de overheid gefinancierd.



14 Rijksschooltoezicht 2.14.77

1956 - Kleuteronderwijswet (KLO).
Voor de totstandkoming van de KLO regelde men enkele aspecten zoals inspectie en 
onderwijsbevoegdheid al in de Lager Onderwijswet. Voor de voorloper van het kleuteronderwijs, 
het Bewaarschoolonderwijs, bestaat er geen wetgeving.

1963 - Wet op het Voortgezet Onderwijs (Stb, 40).

1967 - Overgangswet WVO (Stb. 386).
De bestaande scholen en onderwijsvormen worden in het nieuwe Mammoetstelsel ingepast. 
Verder wordt de datum van de inwerkingtreding van de Mammoetwet vastgesteld.

1968 - Wet op het Voortgezet Onderwijs, ofwel de Mammoetwet, de inwerkingtreding van de 
WVO (Staatsblad 1967, 386).
Deze raamwet laat veel praktische regelingen over aan de Minister die in deze wordt geadviseerd 
door de Onderwijsraad. De structuur van het onderwijs verandert ingrijpend, evenals de 
procedures voor het stichten van scholen; planning doet zijn intrede.

1972 - Wet Erkenning Instellingen Schriftelijk Onderwijs (WEISO)(Stb, 746).
Regelt de voorwaarden tot erkenning van het schriftelijk onderwijs door de Minister. Het toezicht 
komt bij de Inspectie van het Onderwijs te liggen. De Rijksinspectie voor erkende instellingen voor 
schriftelijk onderwijs wordt een feit. Zo komt er een einde aan het toezicht dat de Stichting 
Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs (ISO) al 25 jaar had uitgeoefend.

1985 - Wet op het Basisonderwijs.
Het samenvoegen van de Kleuterschool en het Lager Onderwijs. Kinderen krijgen van hun vierde 
tot hun twaalfde les in acht aaneensluitende jaren onderwijs.

1988 - Wet op de harmonisatie collegegelden Hoger Onderwijs en de invoering van een 
inschrijvingsduur eerste fase hoger onderwijs (Harmonisatiewet) (Stb, 334).
In deze wet wordt de eigen bijdrage aan en de inschrijvingsrechten in het Hoger Onderwijs 
geregeld.

1992 - Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (Stb, 593).
Deze wet maakte het de Inspectie van het Onderwijs mogelijk om commissies van onafhankelijke 
deskundigen in te stellen.

1993 - Algemene wet erkenning EG hoger onderwijsdiploma’s (Stb, 29).

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het Ministerie van Onderwijs is de beheerder van het archief van het Rijksschooltoezicht en diens 
opvolger de Onderwijsinspectie als onderdeel van het Directoraat Generaal Diensten (Onderwijs) 
en Inspectie (DGDI). Tijdens het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (tot 1965) 
staat het archief in Den Haag, later onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor 
een beperkte periode in Zoetermeer. Onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (1994-2003) verhuist het in 1994 weer naar Den Haag. In het archiefdepot van het 
Ministerie van Onderwijs staat het archief in verrijdbare stellingkasten samen met de archieven 
van andere archiefvormers. Door wateroverlast in het voorjaar van 2006 is het archief van het 
DGDI, samen met dat van de Onderwijsraad, de Directie Organisatie en Automatisering en 
Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), vervroegd overgebracht naar het Gemeente Archief 
Rotterdam (GAR).
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Er is in het verleden al uit het archief vernietigd; daarbij is gebruik gemaakt van de door het 
Ministerie opgestelde vernietigingslijsten. Zie vernietiging onder 2.3 "Selectie en vernietiging". Ook
zijn er voor het archiefbeheer aanbevelingen gedaan door de Archiefcommissie inzake codering, 
postregistratie, archiefindeling en vernietigingstermijnen die in 1980 de "Aanwijzingen voor 
Administratie en Archiefverzorging" hebben opgesteld. Het archief is geordend volgens de 
Basisarchiefcode (BAC), die code is door het Ministerie van Onderwijs verder uitgebouwd en 
aangevuld. Het archief bestaat voor meer dan 95 % uit papieren documenten, met daarnaast nog 
wat foto 's.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is in 2008 door ministerie van OCenW overgebracht naar het Nationaal Archief, 
krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Overbrenging van een overheidsarchief
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het zwaartepunt van het archief ligt tussen 1975-1991 wanneer het wordt gevormd door de 
Inspecteur-Generaal van het Onderwijs die tevens Directeur-Generaal voor de Diensten Onderwijs 
en Inspectie (DGDI) is. Door deze dubbelfunctie bevinden zich ook stukken van de DGDI in het 
archief. Deze stukken zijn daarom een onderdeel van het archief, temeer daar zij raakvlakken 
hebben met de organisatie en het functioneren van de Onderwijsinspectie. Het archief is vooral 
informatief over de taak van de Onderwijsinspectie en de inrichting van en stromingen in het 
onderwijs.

Het grootste en meest volledige gedeelte van het archief wordt gevormd door de Jaarverslagen. 
Daarnaast zijn er ook veel gegevens te halen uit de Kamervragen. Onder Wet- en regelgeving zijn 
gegevens te vinden over een aantal van de voor het onderwijs relevante wetten, met wijzigingen 
en de toepassing van die wetten in specifieke zaken.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Bij de selectie is gebruik gemaakt van de volgende BSD 's:

– Rijksbegroting, 1940-1993, Rio 15, (Stcrt 2005/62), actualisatie mei 2005. [015.9] zorgdrager 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

– Studiefinanciering, 1945-1994, Rio 42, (Stcrt 1999/66).
– Rijkshuisvesting 1945-1994 en Rijksgebouwendienst 1922-1994, Rio 45, (Stcrt 2007/142) 

zorgdrager minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
– Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, 1945-2002, Rio 48, (Stcrt 2005/114).
– Speciaal onderwijs, 1950-1996, Rio 52, (Stcrt 1999/66).
– Wetenschappelijk onderwijs, 1945-1999, Rio 55, (Stcrt 2002/185).
– Nationale Ombudsman, 1982-1997, Rio 56, (Stcrt 1999/238).
– Wetenschappelijk onderwijs, openbare en bijzondere universiteiten, 1945-1986, Rio 60, 

(Stcrt 2006/40).
– Hoger beroepsonderwijs, 1968-1998, Rio 62, (Stcrt 2000/140).
– Voortgezet Onderwijs, 1968-1998, Rio 63, (Stcrt 2000/145).
– Basisonderwijs, 1945-1998, Rio 64, (Stcrt 2000/133).
– Middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 1968-1999, 

Rio 69, (Stcrt 2006/204).
– Overheidspersoneel: Arbeidsverhoudingen bij de overheid, 1945-1995 (1997), Rio 72, (Stcrt 

2001/200).
– Overheidspersoneel: Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling,1945-

1996, Rio 75, (Stcrt 2001/201).
– Overheidspersoneel: Arbeidsomstandigheden bij de overheid, 1945-1996, Rio 76, (Stcrt 

2001/201).
– Overheidsinformatievoorziening, 1945-1999, Rio 92, (Stcrt 2003/202).
– Auteursrecht, 1912-2000, Rio 118, (Stcrt 2005/232) zorgdrager minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap.
– Cultuurbeheer, 1945-2000, Rio 125, (Stcrt 2004/208) zorgdrager minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap.
– Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit in de sector onderwijs en wetenschappen, 1945-

2000, Rio 128, (Stcrt 2004/129).
– Organisatie Rijksoverheid, 1945-1999, Rio 143, (Stcrt 2005/245), actualisatie juni 2005. 

[143.9] zorgdrager minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voorts zijn nog vernietigd de stukken die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

– Stukken van hiërarchisch lager geplaatste instellingen.
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– Commissies en werkgroepen, niet ingesteld door de Onderwijsinspectie en het Ministerie.
– Personeel: sollicitaties, voordrachten voor eerbewijzen, scholing, vervanging van 

werkzaamheden, reisdeclaraties en kopieën van stukken die voorkomen in 
persoonsdossiers.

– Stukken toegezonden ter kennisname, dossiers van onderwijsbegeleidingsdiensten, 
lidmaatschapsarchieven en stukken over Europees onderwijs, waarvan het secretariaat in 
Brussel gevestigd is.

Het oudste stuk in het archief is uit 1915, maar er is geen geldig BSD van vóór 1945. Afgesproken is 
om de stukken daterend vam vóór 1945 integraal te bewaren.

In het verleden is er uit het archief vernietigd. Hierbij is in de jaren 1963, 1980 en 1982 onder 
andere gebruik gemaakt van de nu volgende vernietigingslijsten:

– Lijst van de voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden in de archieven van het 
Rijksschooltoezicht Lager Onderwijs uit 1963.

– Ontwerp - vernietigingslijst voor de inspecties van het Kleuter en Lager Onderwijs uit 1980.
– Lijst van de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de 

Rijksinspectie, belast met het toezicht op de scholen en cursussen, ressorterende onder de 
Directie Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren (VO/WJ) uit 1982.

Voor de bewerking had het archief een omvang van 133 meter. Het archief heeft na bewerking door
PWAA een omvang van 13 meter.

Aanvullingen

AANVULLINGEN
Er worden geen aanvullingen verwacht op dit archief

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Na het overleg met het Nationaal Archief is er voor gekozen om de oorspronkelijke ordening van 
het archief aan te houden. Dat wil zeggen met gebruikmaking van de Basisarchiefcode (BAC), met 
daarin opgenomen de aanpassingen van het Ministerie zelf. Daar is, na bestudering van het 
archiefschema, in een daaropvolgend overleg met het Nationaal Archief tot een bepaalde hoogte 
van afgeweken. Van de te bewaren dossiers die aan het Nationaal Archief worden overgedragen is 
een digitale toegang gemaakt in Mais-Flexis. Hier worden de handelingen uit de BSD ’s gekoppeld 
ter extra informatie. Voor beschrijvingen die meer onderwijstypes bevatten en die beschrijvingen 
die niet rechtstreeks op de organisatie van de Inspectie zelf zijn terug te voeren wordt gekozen 
voor BSD 48 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De beschrijvingen worden zo veel 
mogelijk aan de daarin voorkomende handelingen gekoppeld.

Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije 
omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De 
omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn 
vernietigingslijsten opgesteld en deze zijn aan het ministerie van OCW overgedragen.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De hoofdordening van het archief valt uiteen in de hoofdrubrieken Organisatie (.07), Personeel 
(.08) en Taken (-1.851). Deze indeling is gebaseerd op de Basisarchiefcode, met slechts enkele 
kleine afwijkingen. De rubrieken "Betrekkingen tot andere lichamen" en "Kamervragen" zijn niet 
bijeen geplaatst, maar bij het betreffende onderwerp, terwijl voor de overzichtelijkheid de rubriek 
Volwassenenonderwijs is toegevoegd.
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Om de overzichtelijkheid ten goede te komen is, waar nodig, een nog fijnere onderverdeling 
aangebracht namelijk Algemene onderwerpen achter de subrubrieken Voortgezet Onderwijs en 
Beroepsonderwijs. Omdat er zoveel stukken onder vallen zijn er ook apart kopjes getiteld: 
Betrekkingen tot andere lichamen. Onder de subrubriek Middelbaar Beroepsonderwijs heeft het 
kopje Betrekkingen tot andere lichamen de titel Inspectorale Werk en Projectgroep Kort 
Middelbaar Beroepsonderwijs meegekregen omdat het alleen die stukken bevat. De subrubrieken,
zoals Gewoon Basisonderwijs, zijn voor de overzichtelijkheid verder onderverdeeld naar het model
van de rubriek organisatie, dat wil zeggen:

– Algemeen.
– Betrekkingen tot andere lichamen.
– Wet- en regelgeving.
– Kamervragen.
– Verslaggeving.
– Jaarverslagen.
– Jaarwerkplannen.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Bij het Nationaal Archief ligt het archief van het "Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet", over de periode 1940-1945 (Inventaris 2.14.37). Daarin 
zitten privacy gevoelige stukken met betrekking tot het Rijksscholentoezicht en dan voornamelijk 
over de leden van dat Rijksscholentoezicht. Een aantal inventarisnummers is slechts na 
toestemming van de directeur van het NA te raadplegen in verband met belangen van nog levende
personen.

Bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie staan het archief "Inspecteur van het 
Onderwijs in Algemeenen Dienst", over de periode 1941-1945. Dit archief heeft betrekking op de 
(top)ambtenaren in dienst bij de Inspectie van het Onderwijs gedurende de oorlogsjaren. Het 
archief is in zijn geheel beperkt openbaar en is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming 
van de directeur van het NIOD.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A Organisatie

A ORGANISATIE
A.1 Organisatie in algemene zin

A.1 ORGANISATIE IN ALGEMENE ZIN

1 Agenda's en notulen van de vergaderingen tussen de Directeuren Generaal van de 
ministeries van CRM en O en W over een aantal aspecten van het beleid op het 
gebied van het onderwijs, alsmede het "Rapport overleg O en W/CRM" en de 
"Samenvatting discussienota betreffende de structurering van documentatie, 
distributie en voorlichting audiovisuele media", met retroacta en bijlagen
1965-1975 1 pak

2-4 De verdere uitwerking over de jaren 1972-1978, onder andere in het kader van de 
McKinsey reorganisatie, van het door een werkgroep uit het Rijksschooltoezicht in 
1966 opgestelde rapport "Taak en Organisatie Rijksschooltoezicht"
1966-1978 1 deel en 2 omslagen
2 Rapport 1966, 1 deel
3 1972, 1974-1976, 1 omslag
4 1977-1978, 1 omslag

5 "Meerjarig Organisatie-Invoeringsplan", plan voor het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen, opgesteld door McKinsey en Company
1975 1 deel

6 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Directeur Generaal Diensten 
Onderwijs en Inspectie
1975-1978 1 omslag

7 Het tot stand komen van de integratie van de inspecties van het Kleuter en Lager 
Onderwijs tot één inspectie, met bijlagen
1976-1978 1 omslag

8 Het samenstellen en functioneren van de Directie Rechtspositiezaken Onderwijs 
(RO) in het kader van de McKinsey reorganisatie, met bijlagen
1976-1979 1 omslag

9 Het overdragen van het toezicht van het Hoger Huishoud en Nijverheidsonderwijs 
naar de inspectie HHNO/HSPO, alsmede het belasten van de inspectie HNO met het
toezicht op het LBO en MBO
1977 1 stuk

10 Nota's inzake het structureren van het inspectiecollege Onderwijs voor 
Volwassenen en het regelen van het toezicht op de VO/OV sectoren, alsmede de 
overdracht van het toezicht van de Inspectie Voortgezet Onderwijs en het 
Vormingswerk voor Jonge Volwassenen VO/VJ naar de Inspectie Voortgezet 
Onderwijs en Onderwijs aan Volwassenen VO/OV, met reacties op de door het 
ministerie uitgegeven circulaires met richtlijnen
1977-1979 1 omslag



22 Rijksschooltoezicht 2.14.77

11 Het protest van scholen en instanties tegen de opheffing van de Categorale 
Inspectie Middelbaar Middenstandsonderwijs en het samenvoegen van de 
inspecties MMO en MEAO
1978-1979 1 omslag

12 "Taak en Organisatie van de Hoofdinspectie voor Speciale diensten", 1984, derde 
concept, opgesteld door bovenstaande dienst, met bijlagen waaronder retroacta
1980-1985 1 omslag
Met hiaten

13 "Relatie van instellingendirectie naar inspectie", 1986, notitie opgesteld door de 
Raad van de Inspecteur Generaal, alsmede de conclusie van de Kijkduin conferentie 
over de relatie tussen de Inspectie en het departement, met bijlage
1981-1986 1 omslag

14-15 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake het reorganiseren van de 
directies ressorterend onder het Directoraat Generaal voor de Diensten Onderwijs 
en Inspectie (DGDI), alsmede de daarmee samenhangende personeelsreductie, met
bijlagen
1982-1984 2 pakken
Geordend op onderwerp
14 Deel 1 1982-1984, 1 pak
15 Deel 2 1982-1984, 1 pak

16 Het beschrijven van de taak, de organisatie en de werkwijze van de Inspectie
1984-1985 1 omslag

17 Het instellen, door de Inspecteur Generaal van het Onderwijs, van de tijdelijke 
Inspectorale Projectgroep Informatievoorziening en Kantoorautomatisering (PIKA),
met notulen van de vergaderingen en adviezen, alsmede het besluit van PIKA tot 
het instellen van de tijdelijke werkgroep Automatisering Gegevensverwerking 
Inspectie Onderzoeken (AGIO), met bijlagen
1984-1987 1 pak

18 Het opheffen van de Bouwkundige Hoofdinspectie (BHI) en het verplaatsen van 
hun functie inzake het Basisonderwijs naar de gemeentebesturen en de Inspectie, 
voor de bouwkundige kwaliteitsbeoordeling en de onderwijskundige advisering van
bouwplannen, en voor het Rijk naar de afdeling BO, BO, H, met bijlagen
1985 1 omslag

19 Vervallen

20 "Bedrijfsprocessenmodel DGDI", opgesteld door het Projectteam I planning DGDI 
om een samenhangend beeld van het functioneren van het Directoraat Generaal te 
verkrijgen
1986 1 stuk

21 Het informeren van de Inspectie, door de Staatssecretaris, inzake het overdragen 
van de taak van het bestuur van de Rijksscholen aan de gemeentelijke overheden, 
met kopie
1986 1 omslag

22 Het tot stand komen van de Directie Voorzieningen (DI/VZ) door het reorganiseren 
en later samenvoegen van de Directies Scholing (DI/SC) en Verzorging (DI/VG), 
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alsmede stukken over de "afslankingsoperatie 1987-1990", met bijlagen
1986-1990 1 omslag

23 Het stroomlijnen van de inspectie, met als voorzet het "Voorstel ten behoeve van 
Stroomlijning van de inspectie organisatie", met bijlagen
1987 1 omslag

24 Verslag van de werkconferentie van de IG - raad inzake het stroomlijnen van de 
inspectie organisatie, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

25 "Beleidsplan Inspectie ten behoeve van de responsconferentie op 18 november 
1988 te Zoetermeer", eerste concept, opgesteld door de Werkgroep Beleidsplan, 
met bijlagen
1988 1 omslag

26 Het evalueren van het onderzoek naar de Directie Voorzieningen (DIVZ) 
voortgekomen uit de fusie tussen de Directie Scholing (DISC) en de Directie 
Verzorging (DIVG), uitgevoerd door Deloitte Van Dien Van der Torn en de Buningh 
Organisatieadviseurs
1989 1 stuk

27 Notities inzake de positie, taken en verantwoordelijkheden van de Inspectie van het
Onderwijs bij een verzelfstandiging van die Inspectie, alsmede de te volgen 
procedures in het wetgevingstraject die moeten leiden tot die verzelfstandiging, 
met bijlagen
1990 1 omslag

28 Managementcontracten inhoudende de bepalingen die gelden voor de verhouding 
tussen het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de Onderwijsinspectie 
voor de periode tot aan de inwerkingtreding van de Wet Verzelfstandiging 
Onderwijsinspectie, met bijlagen
1991-1992 1 omslag

29 Statuut betreffende de verhouding tussen de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen en de Onderwijsinspectie, concept, met begeleidende brief
1992 1 omslag

30 Het geven van informatie door de Bijzondere Commissie Vraagpunten 
Decentralisatie (Commissie Deetman) over de rol en de taken van de Inspectie, 
alsmede de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over dat onderwerp, met 
bijlagen
1992-1993 1 omslag

31 Het tot stand komen van het "Managementcontract zelfbeheer onderwijsinspectie",
concept, met bijlagen
1993 1 omslag

32 Het geven van een negatief advies door de Inspecteur Generaal over het 
voornemen van de Hoofdinspecteur Volksgezondheid om, in het kader van de 
herinrichting van de Rijksdienst, de uitvoerings en handhavingsorganisaties op 
afstand te plaatsen van de beleidsvormingsorganisatie
1993 1 omslag
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33 Het beschrijven door de Inspectie van de taken en de bevoegdheden van de 
Hoofdinspectie Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BVE), met bijlagen
1994-1995 1 pak

34 "Beleidspunten en functiebeschrijving", nota opgesteld door het Directoraat 
Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren
z.d 1 stuk

A.2 Eigendom. Bezit

A.2 EIGENDOM. BEZIT

35 Het instellen en samenstellen van de Projectgroep Regionale Kantoren 
Rijksschooltoezicht met betrekking tot de herstructurering van de Inspectie, 
alsmede het opheffen van de inspectiekantoren aan huis
1974-1979 1 pak

36 Het toekennen van nieuwe standplaatsen aan de Inspecties van het Onderwijs en 
daarmee samenhangend het huren van geschikte panden, alsmede Kamervragen 
over het functioneren van de Inspectie
1987-1989 1 omslag
Met plattegronden en brochure

A.3 Financiën

A.3 FINANCIËN

37 Memorie van Toelichting op de begroting van 1978, met bijlagen waaronder die van
de begroting van 1976
1975-1977 1 omslag

38 Het tot stand komen van de bijdrage van de DGDI aan de tekst van de memories 
van toelichting bij de onderwijsbegrotingen voor 1985 en 1986, met bijlagen 
waaronder concepten
1984-1986 1 omslag

39 Het voorbereiden van de begrotingen over de jaren 1988-1992, opgesteld ten 
behoeve van het FEZ/FDG overleg, met bijlagen
1986-1992 1 omslag

40 Begroting voor 1991 met de meerjarenraming over 1992-1995 voor het 
hoofdbudget Automatiseringsuitgaven DGDI, opgesteld door het hoofd van het 
stafbureau DGDI, alsmede een brief van de directeur FEZ inzake de vastgestelde 
manoeuvreerruimte voor 1990, met bijlage
1990-1995 1 omslag

A.4 Archief, documenten

A.4 ARCHIEF, DOCUMENTEN

41 Lijst van de voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden in de archieven 
van het Rijksschooltoezicht Lager Onderwijs uit 1963, alsmede de ontwerp - 
vernietigingslijst voor de inspecties van het Kleuter en Lager Onderwijs uit 1980, 
met bijlagen
1958-1981 1 omslag

42 Aanbevelingen van de door het College van Hoofdinspecteurs van het Kleuter en 
Lager Onderwijs (KO/LO) ingestelde Archiefcommissie inzake codering, 
postregistratie, archiefindeling en vernietigingstermijnen, met als eindproduct 
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"Aanwijzingen voor Administratie en Archiefverzorging" uit 1980, met bijlagen
1960-1981 1 omslag

43 Lijst van de voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de 
Rijksinspectie, belast met het toezicht op de scholen en cursussen, ressorterende 
onder de Directie Onderwijs en Vorming Werkende Jongeren (VO/WJ) uit 1982, met 
aanbiedingsbrief
1982, 1983 2 stukken

A.5 Klachten

A.5 KLACHTEN

44 Het behandelen van een klacht door de Inspectie, later overgenomen door de 
Nationale Ombudsman, inzake het verschil in salariëring van de ondertekenaars 
van de bevoegdheidsverklaring Maatschappijleer als bedoeld in artikel 114 van de 
overgangswet Wetenschappelijk Voortgezet Onderwijs (WVO), alsmede 
Kamervragen over de 114 verklaring in relatie tot de Regeling slapende 
bevoegdheden, met bijlagen
1984-1990 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2065

45 Het behandelen van een klacht door de Inspectie, later overgenomen door de Vaste
Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen uit de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, inzake een weigering tot toelating van een leerling tot het Buitengewoon 
Lager Onderwijs
1988-1993 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2064

46 Het behandelen van een klacht inzake het slecht functioneren van de Inspectie 
Hoger Onderwijs (HO) en het falen van de verantwoordelijke topambtenaren 
waaronder de minister met daaraan verbonden een beschuldiging van omkoping, 
alsmede het door de klager geuite vermoeden om zijn kritische houding te zijn 
ontslagen, met bijlagen
1988-1994 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2057

47 Het behandelen van een klacht door de Inspectie inzake de gang van zaken bij het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag aangaande de toelatingsbeslissing ten 
aanzien van de klager tot de opleiding Uitvoerend Musicus (UM), met bijlagen 
inzake de automatisering bij de DGDI
1989 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2064

48 Het behandelen van bezwaarschriften door de Commissie voor de Verzoekschriften 
van de Tweede Kamer en de Nationale Ombudsman inzake het Voortgezet 
Onderwijs, met bijlagen
1989-1990 1 pak

49 Het behandelen van een klacht door de Nationale Ombudsman inzake de trage 
afwikkeling van een klacht door de Inspectie en de afzijdigheid van de Inspecteur 
voor het Basisonderwijs in een conflict over de weigering van een school om aan 
klager informatie te verstrekken over de schoolprestaties van zijn dochter
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1991-1993 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2081

50 Het behandelen van een klacht door de Nationale Ombudsman inzake de te lange 
behandelingsduur van een bij het ministerie en de inspectie ingediende klacht, 
alsmede de afwikkeling van een geschil tussen klager en onderwijsinstelling over de
beoordeling van de studieresultaten van de klager
1991-1993 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2068

51 Het behandelen van een klacht door de Nationale Ombudsman inzake het gebrek 
aan wederhoor door de Inspecteur Beroepsonderwijs en de Volwasseneneducatie 
(BVE) en daarop volgend van de Hoofdinspecteur BVE en de Inspecteur-generaal 
van het Onderwijs op een klacht over een schorsing
1992-1993 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2068

52 Rapport van de Nationale Ombudsman opgesteld naar aanleiding van een klacht 
inzake het uitblijven van een reactie van de kant van de inspectie op het verzoek tot
uitbetaling van reiskosten, met bijlagen
1993 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2068

A.6 Betrekkingen tot andere lichamen

A.6 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

53 Het doen van voorstellen door de Werkgroep Taakinventarisatie Inspectie inzake de
herstructurering van de Rijksinspectie naar het voorstel van McKinsey, met bijlagen
1976 1 omslag

54 Het voorstel van de Subcommissie Implementatie Taakomschrijving Inspectie AVO 
(SITIA) inzake de toekomstige functie en werkzaamheden van de Inspectie 
Voortgezet Onderwijs, afgeleid van het door McKinsey gedane onderzoek naar de 
taak en organisatie van het Rijksschooltoezicht, met bijlagen
1976-1977 1 omslag

55 Reacties, waaronder een aanvulling van de DGDI, op het ontwerp Sociaal en 
Cultureel Rapport 1976 van het Sociaal en Cultureel Planbureau en V. Hulst (CDA-
fractie, eerste Kamer)
1976-1978 1 omslag

56 Het inventariseren van de taken en bevoegdheden van de Projectgroep 
Regionalisatie inzake de organisatie van de Inspectie, met concept en bijlagen
1978 1 omslag

57 Het onderzoeken van de auteursrechtelijke bepalingen, alsmede het vastleggen van
de gedragslijnen daarvoor, door de Werkgroep Auteursrechten in verband met het 
opstellen en uitgeven van lesmateriaal en examenopgaven
1978-1980 1 omslag

58 Het instellen en samenstellen van de Departementale Stuurgroep Opleidingen 
Onderwijsgevenden
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1979 1 omslag

59 "Regeling werkoverleg inspectie - inspectiemedewerkers", opgesteld door de 
"Landelijke werkgroep inspectiemedewerkers in oprichting" en het "Overlegorgaan 
Inspectie", met aanbiedingsbrief
1983 1 omslag

60 MB van 6 juni 1983 inzake het met ingang van 1 maart wijzigen van de 
samenstelling, taken, werkwijze en bevoegdheden van de Beheerscommissie 
Begrotingszaken Onderwijscentrum Zeist, opgeheven in 1985, met agenda en 
notulen van de vergadering, alsmede de begroting over 1985
1983-1985 1 omslag

61 Het instellen van de Stuurgroep Invoering Inspectie Hoger Onderwijs (HO), met 
bijlagen
1985 1 omslag

62 "Een onderzoek naar de Inspectiecategorie Overstijgende Werkwijze bij het BOVO - 
Project", evaluatie op verzoek van de Inspecteur Generaal, opgesteld door de 
Inspectorale Kerngroep BOVO
1985 1 stuk

63 "De Inspectorale Coördinatiegroep Onderwijs en Informatietechnologie en haar 
activiteiten beoordeeld. Verslag van een interne evaluatie van de Inspectorale 
Coördinatiegroep Onderwijs en Informatietechnologie", opgesteld door de 
Inspectorale Coördinatiegroep
1987 1 stuk

64 Het opheffen van de, door de Inspecteur Generaal van het Onderwijs (IGO) 
ingestelde, Inspectorale Adviesgroep Gehandicapten (en/in) het Reguliere 
Onderwijs, alsmede het aanwijzen van een inspecteur als waarnemer in de 
departementale werkgroep, met bijlagen
1988 1 omslag

65 "Stimuleren", concept, een bundeling van plannen en rapporten inzake het 
onderzoek naar het stimuleren van de toezichtstaak van de Inspectie van het 
Onderwijs, opgesteld door een inspectiebrede werkgroep ingesteld door de 
plaatsvervangend Inspecteur Generaal
1989 1 stuk

66 "De inspectie van het onderwijs. Taken, werkwijze, organisatiestructuur", 
informatief document inzake de Inspectie, opgesteld door het Adviesbureau 
Altinger en Onderwaater, met aanbiedingsbrief
1989 1 omslag

67 "Periodieke evaluatie van inspectie activiteiten; keuzen voor 1989-1990", 
evaluatierapport opgesteld door de IG raad, met bijlagen
1989-1990 1 omslag

68 "Verslag Implementatieteam nr.3 over de periode 1 september 1989 tot 1 juni 1990", 
inzake het reorganisatieproces van de Rijksinspectie kantoren, met een reactie van 
de IG raad, met bijlagen
1990 1 omslag
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69 Het met ingang van 1 januari [1994] door de Inspecteur Generaal van het Onderwijs 
(IGO) opheffen van de Intercategorale Inspectoriale Coördinatie Commissie (IICC)
1993 1 stuk

A.7 Regeling en vaststelling van de handelingen

A.7 REGELING EN VASTSTELLING VAN DE HANDELINGEN
A.7.1 Wet- en regelgeving

A.7.1 WET- EN REGELGEVING

70-71 MB's over de jaren 1933-1940 inzake het vervangen van inspecteurs en het 
benoemen van leden voor de examencommissies ter examinering van studenten 
Lichamelijke Opvoeding, en MB's van 1945 ter regeling van het uitreiken van de 
einddiploma's aan leerlingen van de Handelsschool en de Middelbare 
Meisjesschool
1932-1946 2 omslagen
Voor 1945. Historische informatie over de organisatie en het functioneren van de Inspectie
70 1932-1939, 1 omslag
71 1940-1946, 1 omslag

72 Het tot stand komen van het MB van 1 december 1981 inzake de splitsing van de 
categoriale hoofdinspectie Lager Middelbaar Beroepsonderwijs (LMBO) in twee 
categoriale hoofdinspecties Lager Beroepsonderwijs (LBO) en Middelbaar 
Beroepsonderwijs (MBO)
1980-1981 1 omslag

73 Intentieverklaring van de Minister (MOW), de Secretaris Generaal (SG) en de 
Inspecteur Generaal van het onderwijs (IGO) houdende een nadere regeling inzake 
de verhouding tussen het Ministerie (MOW) en de Onderwijsinspectie bij de 
wettelijke verzelfstandiging van laatstgenoemde
[1991] 1 stuk

74 Het motiveren van het besluit om het wetsvoorstel inzake de verzelfstandiging van 
de Onderwijsinspectie niet bij de Tweede Kamer in te dienen, met bijlagen
1992 1 omslag

A.7.2 Kamervragen

A.7.2 KAMERVRAGEN

75 Kamervragen inzake het benoemingsbeleid ten aanzien van inspecteurs in het 
algemeen, alsmede kamervragen over een brief van een persoon die zich ten 
onterechte gepasseerd voelt voor de functie van inspecteur, met bijlagen
1968-1971 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2046

76 Kamervragen inzake het opstellen van de begrotingen over het jaren 1973, 1979 en 
1985
1973-1985 1 omslag

77 Kamervragen inzake het aanpassen van de inspectie indeling aan de gewestelijke 
structuren met in dat kader de wens van het Dagelijks Bestuur van het gewest 
Helmond om de gemeenten Asten en Someren onder te brengen in de Lager 
Onderwijsinspectie Helmond
1974 1 omslag
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78 Kamervragen inzake de ongewenstheid van het gedurende een periode van twee 
schooljaren waarnemen in een andere inspectie, naast de hen toebedeelde, door 
inspecteurs van het Rijksschooltoezicht, alsmede het invoeren van een versnelde 
procedure ter invulling van de openstaande vacatures op dat gebied
1975 1 omslag

79 Kamervragen inzake de stand van zaken bij het reorganiseren van de Inspectie, 
alsmede het stadium van de werkzaamheden van het Implementatieteam Inspectie
1975-1976 1 omslag

80 Kamervragen inzake de uitvoering van de in 1977 gemaakte afspraken tussen de 
Minister en de Onderwijsvakorganisaties over de mate van openheid bij de door de 
Inspectie verschafte inlichtingen bij sollicitaties van onderwijsgevenden
1976-1978 1 omslag

81 Kamervragen inzake de benoeming van een aantal hoofdfunctionarissen bij het 
Rijksschooltoezicht waarvan de benaming en de taak niet, of maar gedeeltelijk, in 
de voor die sector geldende wetgeving is terug te vinden, met bijlagen
1977 1 omslag

82 Kamervragen inzake de afwikkeling van een door de Nationale Ombudsman 
behandelde klacht over het niet beantwoorden van brieven door de Minister en de 
Inspectie
1978 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2053

83 Kamervragen inzake het verantwoordelijk stellen van de minister van Onderwijs 
voor het optreden van de Inspectie en de door hen uitgegeven adviezen, met 
bijlagen
1979 1 omslag

84 Kamervragen inzake het aannemen en uitvoeren van een aantal moties betrekking 
hebbende op de Inspectie en het onderwijs
1980-1981 1 omslag

85 Kamervragen ter voorbereiding van de uitgebreide commissievergadering over de 
verdere uitwerking van het Informaticastimuleringsplan
1984 1 omslag

86 Kamervragen inzake het door de Algemene Rekenkamer opgestelde rapport over 
het functioneren van de Inspectie
1986-1987 1 omslag

87 Kamervragen inzake het voornemen om de Directie Voorzieningen, onderdeel van 
de DGDI, op te heffen in het kader van een reorganisatie bij het Ministerie
1991 1 omslag

88 Kamervragen inzake het vaststellen van een regelgeving in de vorm van een statuut
of protocol bij het niet doorgaan van de verzelfstandiging van de Inspectie, alsmede
het nut van schoolbezoeken als instrument voor het beoordelen van scholen
1992 1 omslag

89 Kamervragen inzake de toepassing van artikel 23, achtste lid van de Grondwet, 
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alsmede de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor het 
Onderwijsverslag 1993, met bijlagen
1994 1 omslag

A.8 Vastlegging van de handelingen

A.8 VASTLEGGING VAN DE HANDELINGEN
A.8.1 Verslaggeving

A.8.1 VERSLAGGEVING

90 Het wijzigen van de DGDI nota inzake het opstellen van inspectie rapporten en 
adviezen, met bijlagen
1989 1 omslag

A.8.2 Jaarverslagen

A.8.2 JAARVERSLAGEN

91 Jaarverslagen van het Ministerie inzake het onderwijs, en de rol die de Inspectie 
daarin vervult, over de jaren 1968 en 1970, alsmede instructies voor het 
samenstellen van het jaarverslag over 1975, met bijlagen
1968-1975 1 omslag

92 Bijdrage van de Inspectie aan het Sociaal Jaarverslag over [1978]
1978 1 stuk

93 Jaarverslag van het hoofd van de diensteenheid Onderwijscentrum Zeist over het 
jaar 1987, alsmede een bijdrage aan het jaarverslag over 1988, met bijlagen
1987-1989 1 omslag

94 Jaarverslag van het hoofd van de diensteenheid Directoraat Generaal voor de 
Diensten Onderwijs en Inspectie, Diensten Onderwijs, over het jaar 1988, met 
begeleidende brief
1988-1989 1 omslag

95 Jaarverslag (Deel III) van de Inspectie van het Onderwijs over de door die dienst 
verrichte werkzaamheden in 1991, met bijlagen
1991-1992 1 omslag

96 Jaarverslag van de Inspectie over het jaar 1992, met aanbiedingsbrief
1992-1993 1 omslag

A.8.3 Jaarwerkplannen

A.8.3 JAARWERKPLANNEN

97 Procedure voor het opstellen van jaarwerkplannen door de Inspectie, met een 
analyse van de jaarwerkplannen van 6 Hoofdinspecties over de periode september 
1979 - september 1980, alsmede de gedragslijnen voor de jaarwerk planning over 
de jaren 1981/1982 en 1982, met bijlagen
1979-1982 1 omslag

98 Het tot stand komen van de jaarwerkplannen van de Inspectie voor de jaren 
1983/1984, 1985, 1987 en 1988, met concepten en bijlagen
1983-1988 1 omslag

99 Jaarwerkplan van de Inspectie Onderwijsverzorging voor het jaar 1990, met bijlagen
1989-1990 1 omslag

100 "De werkplannen van de Inspectiecolleges voor 1990", opgesteld door de Inspectie, 
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alsmede een notitie houdende richtlijnen voor de totstandkoming van het 
"Werkplan 1991", opgesteld door de IG raad, met bijlagen
1990-1991 1 omslag

101 "Bruikbaarheid onderwerpen JWP (Jaarwerkplan) voor OV (Onderwijsverslag)", 
richtlijnen opgesteld door de stafinspectie, met bijlage
1993 1 omslag

102 Jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs voor het jaar 1995, concept, met 
bijlagen
1994-1995 1 omslag
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B Personeel

B PERSONEEL
B.1 Verhouding tussen het personeel en het orgaan

B.1 VERHOUDING TUSSEN HET PERSONEEL EN HET ORGAAN

103 Het adviseren over de te volgen procedures bij ontslag en het indienen van 
bezwaarschriften, met de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) in concept, met 
bijlagen
1987-1988 1 pak

104 "Het rapport van de vertrouwensinspecteurs", opgesteld door de inspectie 
ingesteld ter behandeling van ongewenste intimiteiten, alsmede een beschrijving 
van de inhoud van de portefeuilles Emancipatie en Vertrouwensinspecteurs, met 
bijlagen
1989 1 omslag

105 "Onderwijspersoneel los van Overheidspersoneel", notitie opgesteld door de 
plaatsvervangend Directeur Generaal Diensten Onderwijs, met bijlagen
1990-1991 1 omslag

106 Brief van de Secretaris - Generaal aan de Inspecteur - Generaal van het Onderwijs 
inzake de consequenties voor de Inspectie van het Onderwijs van de verlenging van 
het Sociaal Beleid 1991-1994 tot 1 januari 1997
1993 1 stuk

B.2 Personeelsbezetting. Formatie

B.2 PERSONEELSBEZETTING. FORMATIE

107-108 Nota's inzake de personeelsformatie op, overwegend, directieniveau in het kader 
van de Mckinsey reorganisatie, met bijlagen
1975-1979 2 omslagen
Geordend op onderwerp
107 1975-1979, 1 omslag
108 1975-1979, 1 omslag

109 Het op korte termijn invullen van openstaande vacatures, alsmede het omzetten 
van de functie van chef afdeling Financiële zaken in een functie voor een P en F 
coördinator
1985-1987 1 omslag

110 Het stroomlijnen van de inspectieorganisatie nader uitgewerkt in orgaan en 
functiebeschrijvingen, alsmede stukken betreffende het instellen van de Commissie
van Overleg ter voorbereiding van de stroomlijning en van werkgroepen ter 
voorbereiding van de functiebeschrijvingen, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

111 Het bepalen van de invloed van de "Inkrimpingsoperatie 1987-1990" op het 
personeelsbestand van het DGDI, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

112 Voorstel inzake de samenvoeging van de afdelingen Financiële 
Arbeidsvoorwaarden en functiewaardering en Formatiezaken van de Directie 
Arbeidsvoorwaardenbeleid in het kader van de reorganisatie, met bijlagen
1989 1 omslag
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B.3 Betrekkingen tot andere lichamen

B.3 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

113 Het tot stand komen van de rechtspositieregeling van het personeel van de HBO 
Raad, met de rechtspositieregeling, met bijlagen
1976-1977 1 omslag

114-116 Het instellen, samenstellen en opheffen van de Stuurgroep Personele 
Voorzieningen, met bijlagen
1976-1979 3 omslagen
Geordend op onderwerp
114 1976-1977, 1 omslag
115 1977-1978, 1 omslag
116 1977-1979, 1 omslag

117-124 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Bijzondere Commissie voor 
Overleg inzake de rechtspositie van het Onderwijspersoneel, alsmede van de 
Dienstcommissies van verschillende vakdisciplines in het onderwijs met betrekking 
tot de reorganisatie in het kader van het spreidingsbeleid van de overheid, met 
bijlagen
1978-1982 8 omslagen
117 1977, juni 8-1979, mei 11, 1 omslag

Nrs. 0135-177, met hiaten
118 1978, januari 1-1978, september 28, 1 omslag

Nrs. 0087-122, met hiaten
119 1979, mei-1979, augustus, 1 omslag

Nrs. 178-197
120 1979, september-1979, december, 1 omslag

Nrs. 198-225
121 Met MB van 31 maart 1980 inzake het ontslag en de benoeming van 

leden van de commissie 1980, 1 omslag
Nrs. 256-280

122 1980-1981, 1 omslag
Nrs. 281-306

123 1981-1982, 1 omslag
Nrs. 368-450, met hiaten

124 1982, mei 3-1983, 1 omslag

125 MB van 23 september 1985 inzake het instellen van de Projectstaf Onderwijs en 
Informatietechnologie (PSOI) voor de duur van het Informaticastimuleringsplan, 
alsmede stukken betreffende de personele gevolgen van de opheffing en het 
overhevelen van een aantal taken naar het DGDI/VZ
1984-1988 1 omslag

126 "Notitie van de Commissie Rechtspositie van de Hoofdinspectie VO/AV inzake de 
rechtspositionele regelingen voor het personeel", met aanbiedingsbrief
1986 1 omslag

127 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Werkgroep V van de Bijzondere 
Commissie voor Overleg inzake de rechtspositie van het Onderwijspersoneel, 
alsmede de notulen van een extra vergadering van die commissie, met bijlagen
1988-1989 1 omslag

128 Het instellen van de Projectgroep Overleg Wet Persoonsregistratie (POP), met de 
agenda van de eerste vergadering van de vertegenwoordigers van de 
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Besturenorganisaties, met bijlagen
1989 1 omslag

129 "Plan van scholingsactiviteiten ten behoeve van inhoudelijk medewerkers. Het 
voorbereiden van schoolbezoeken", opgesteld door de Werkgroep Scholing 
Medewerkers ter uitvoering van het jaarwerkplan
1990 1 omslag

B.4 Kamervragen

B.4 KAMERVRAGEN

130 Kamervragen inzake het openstellen van de Banenmarkt voor die instellingen 
waarvan de personeelslasten in overwegende mate voor de rekening van het Rijk 
komen
1980 1 omslag

131 Kamervragen ter voorbereiding van de uitgebreide commissievergadering over de 
derde onderwijsemancipatienota
1985 1 omslag

132 Kamervragen inzake de uitvoering van de regels vastgelegd in de Wet op de 
Persoonsregistratie
1987 1 omslag
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C Taken

C TAKEN
C.1 Onderwijs

C.1 ONDERWIJS
C.1.1 Algemeen

C.1.1 ALGEMEEN

133 Formulieren houdende de gegevens van de deelnemers aan de consulentencursus 
van de Rijksinspectie Lichamelijke Opvoeding, met bijlagen
1941 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Voor 1945. Historische informatie. Beperking openbaarheid tot 2020

134 Het inrichten van het symbioseonderwijs, met bijlagen
1983-1984 1 pak

C.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.1.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

135-136 Het verzorgen van lessen in lichamelijke opvoeding aan de scholen door de 
Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond, het Koninklijk Nederlands 
Gymnastiek Verbond en de Koninklijke Nederlandsche Zwembond, met modellen 
van zwemdiploma's, alsmede verslagen van de Nederlandsche Athletiek Unie, de 
Koninklijke Nederlandsche Hockey Bond en het Koninklijk Nederlands Gymnastiek 
Verbond, met bijlagen
1941-1958 2 omslagen
Voor 1945. Historische informatie over sport op scholen
135 Het verzorgen van lessen 1941-1958, 1 omslag
136 Verslagen 1943-1958, 1 omslag

137 Het instellen en functioneren van de Commissie inzake de 
eindexamenprogramma's expressievakken, alsmede het rapport "Experiment 
eindexamen expressievakken", opgesteld door die commissie
1968-1972 1 omslag

138 MB 's van 26 oktober 1976, 19 januari 1978 en 1979 houdende instructies voor het 
Provinciaal Contact Commissarissen voor het Onderwijs (PCCO) inzake het 
waarborgen van de voortgang van het onderwijs in buitengewone omstandigheden
zoals oorlog en calamiteiten, alsmede agenda's en notulen van de vergaderingen 
van het provinciaal contact, met bijlagen
1976-1979 1 omslag

139-142 Het oprichten, samenstellen en functioneren van het Centraal Onderwijsoverleg 
(COO), vanaf 1979 de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg (CCOO), de 
Centrale Overlegraad (COR) en de sectorraden I-V, met bijlagen
1976-1980 3 pakken en 1 omslag
Geordend op onderwerp
139 Dossier 1 1976 januari 6-1978 oktober 16, 1 pak
140 Dossier 2 1978 april 1-1979 januari 24, 1 pak
141 Dossier 3 1978 september 14-1979 december 17, 1 pak
142 Dossier 4 1979 april 4-1980 juni 17, 1 omslag

143 Het tot stand komen van het MB inzake het instellen van een werkgroep voor het 
regelen van de "Kosten van beheer en bestuur bijzonder Kleuter, Lager en 
Voortgezet Onderwijs", alsmede stukken betreffende het vergoeden van de 
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beheers- en bestuurskosten van de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg 
(CCOO), met bijlagen
1977-1979 1 omslag

144 Het instellen van de "Projectgroep aspecten van veiligheid, gezondheid en milieu in 
het onderwijs", met bijlagen
1982 1 omslag

145 Het instellen van de Stuurgroep Kwaliteit van het Onderwijs, met de 
voortgangsrapportage van die stuurgroep
1986 1 omslag

146 Notulen van de vergaderingen van het Overleg Plan van Scholen inzake de 
capaciteit over 1987-1990 op het gebied van ruimte en leermiddelen, met bijlagen
1986-1987 1 pak

147 Het instellen van de Stuurgroep Kwaliteit van het Onderwijs, alsmede een verslag 
van de bijeenkomst voorafgaande aan de instelling inzake de kwaliteit van het 
onderwijs, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

148 "Eindrapportage Werkgroep Leerlingentelling en Leerlingenregistraties", opgesteld 
door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken
1993 1 stuk

C.1.3 Wet- en regelgeving

C.1.3 WET- EN REGELGEVING

149 Het adviseren over de herziening van de adviesstructuur voor het Basis en 
Voortgezet Onderwijs, met de totstandkoming van de brief van de minister aan de 
Tweede Kamer inzake de uitvoering van het regeerakkoord over de advies en 
overlegstructuur, met bijlagen
1986-1987 1 omslag

150 MB inzake het uitvoeren van de ministeriële bepalingen voor het jaar 1992 die 
betrekking hebben op de Wet op de Onderwijsverzorging, met bijlagen
1991-1992 1 omslag

151 Het melden van overtredingen, door de Inspectie, inzake de onjuiste toepassing 
van artikel 5 van de Wet op de Onderwijsverzorging, met bijlagen
1991-1992 1 omslag

152 "Inventarisatie van de gevolgen voor scholen voor Basisonderwijs, (Voortgezet) 
Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs van de invoering van de Tijdelijke Wet 
arbeidsbemiddeling Onderwijs (TWAO)", rapportage opgesteld door de 
Hoofdinspecteurs BAO, SO/VSO en VO, met begeleidend schrijven
1993 1 omslag

153 Het ontwerpen van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten, alsmede het 
commentaar van de Inspectie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE) op 
het ontwerp, met bijlagen
1993 1 omslag

154 Voorstel tot wijziging van de Wet op de Studiefinanciering, alsmede het "Advies 
inzake uitvoerbaarheid wijziging WSF (Student op eigen benen)", met bijlagen
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1993-1994 1 omslag
C.1.4 Kamervragen

C.1.4 KAMERVRAGEN

155 Kamervragen inzake de mogelijkheid tot het strafrechtelijk vervolgen van het 
publiceren van in moreel opzicht ongeschikte hulpmiddelen zoals "De Andere 
Agenda"
1971 1 stuk

156 Kamervragen inzake het recht van de onderwijsgevende op inzage in de 
personeelskaart met opmerkingen die de Inspectie tijdens de schoolbezoeken over 
hem of haar heeft gemaakt tegenover de schoolleiding
1971-1975 1 omslag

157 Kamervragen inzake de vertraging bij het instellen van de Commissie Open School, 
alsmede het niet aan de Tweede Kamer toesturen van hun tweede advies "De drie 
proefprojecten nader bezien?"
1974-1976 1 omslag

158 Kamervragen inzake het oplossen van de problemen van technische en 
organisatorische aard rond het gebruik van de multifunctionele (onderwijs en 
sociaal/cultureel) accommodatie "Het Karregat" te Eindhoven
1975-1976 1 omslag

159 Kamervragen inzake het vergoeden van de (dienst)maaltijden die de 
groepsopvoeders, werkzaam in internaten en inrichtingen, verplicht zijn om samen 
met hun pupillen te gebruiken
1977-1978 1 omslag

160 Kamervragen inzake het waarborgen van het aantal voorgeschreven lesuren naar 
aanleiding van de demonstratie en werkonderbreking van leerkrachten tegen het 
regeringsbeleid met betrekking tot de loonvorming, alsmede de schoolsluiting op 1 
mei in Rotterdam
1980 1 omslag

161 Kamervragen inzake de hoogte van het ziekteverzuim onder leerkrachten in relatie 
tot stress op de werkvloer, met bijlagen
1981 1 omslag

162 Kamervragen inzake de oorzaken van en de controle op het schoolverzuim in het 
kader van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969
1982 1 omslag

163 Kamervragen inzake de uitvoering van het beleidsplan "Culturele Minderheden in 
het Onderwijs", met bijlagen
1982 1 omslag

164 Kamervragen inzake de bekendheid bij het onderwijs met het besluit van het 
Europees Parlement om 21 maart uit te roepen tot Internationale Dag voor 
uitbanning van rassendiscriminatie, alsmede de onderwijskundige invulling van die 
dag
1984 1 omslag

165 Kamervragen inzake de gelijkwaardigheid van diploma's in België en Nederland
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1984 1 stuk

166 Kamervragen inzake de contacten tussen het Astmacentrum Davos en de 
oorspronkelijke onderwijsinstellingen in Nederland
1986 1 omslag

167 Kamervragen inzake de regeling van de onderwijsbevoegdheid van verloskundigen,
met bijlagen
1986-1988 1 omslag

168 Kamervragen inzake het door schorsing veroorzaakt schoolverzuim van leerlingen 
en de aanleiding tot de verscherping van het toezicht door de Inspectie
1987 1 omslag

169 Kamervragen inzake het begroten van de kosten verbonden aan de uitvoering van 
de "Slotwet 1986" en het "Tweede wijzigingsvoorstel 1987"
1988 1 omslag

C.1.5 Verslaggeving

C.1.5 VERSLAGGEVING

170 Het tot stand komen van de nota Onderwijsemancipatiebeleid, met het concept 
"Schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek" en bijlagen
1978-1979 1 pak

171 Onderwijsverslagen van de Inspectie van het Kleuter en Lager Onderwijs en de 
Hoofdinspectie Opleidingen Voortgezet Onderwijs, alsmede "Een onderwijsverslag 
ten dienste van evaluatie, documentatie en verantwoording", 1983, rapport 
opgesteld door de Stuurgroep Onderwijsverslag
1979-1985 1 pak

172 "Toepassing promotiecriterium nascholing door de Inspectie Basisonderwijs", 
notitie opgesteld door de Inspectie, alsmede de promotiecriteria voor het 
Voortgezet Onderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs, het Leerlingwezen, de 
Vormingsinstituten en het Basisonderwijs, met bijlagen
1985-1986 1 omslag

173 "Inspectierapport 10. Commissies van onderzoek in het Speciaal Onderwijs. 
Grenswachters of Gidsen", 1986, opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1986-1987 1 omslag

174 Het tot stand komen van de "Beleidsnotitie met betrekking tot hoogbegaafde 
leerlingen in het onderwijs", concept, alsmede het onderzoek 
"Onderwijsdifferentiatie voor (hoog)begaafde leerlingen: inventarisatie - onderzoek
van leermiddelen en organisatorische werkvormen", met bijlagen
1987-1989 1 omslag

175 "Inventarisatie speciaal onderwijs per 16 januari 1989. Rapportage inzake de 
inventarisatie van de leerlingenaantallen, plaatsingswachtlijsten, 
onderzoekswachtlijsten, verloop van overgangsboventalligheid, over populatie en 
niet geaccepteerde aanmeldingen in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs naar de toestand op de wettelijke teldatum in het schooljaar 
1988-1989", rapport opgesteld door de Inspectie, met aanbiedingsbrief
1988-1989 1 omslag
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176 Verslag van de Inspectie van het Onderwijs over een aantal schooltypen en soorten
[1990] 1 stuk

177 "Kwaliteitsbewaking en Zelfevaluatie". Een inventariserend onderzoek naar 
evaluatievormen zoals toegepast door instellingen genoemd in en vallend onder de
Wet op de Onderwijsverzorging (WOV instellingen), rapport opgesteld door de 
Inspectie Onderwijsverzorging
1990 1 stuk

178 Het inventariseren van de acties tijdens de stakingen van het onderwijzend 
personeel op 11 en 12 mei, 4, 11 en 18 juni en 24 september 1992, met bijlagen
1992 1 omslag

179 Het opstellen, door de Inspectie, van voortgangsrapportages over de gevolgen van 
de Bijlmerramp voor het onderwijs, met bijlagen
1992-1993 1 omslag

180 Het evalueren van de werkwijzen bij de inspecties van de Engelse en de Schotse 
scholen inzake de bruikbaarheid ervan voor de Nederlandse inspecties
1993 1 omslag

181 Het beoordelen van het concept "Informatiedossiers over de structuren van de 
onderwijssystemen in de Europese unie" in het kader van het project EURYDICE, 
met aanbiedingsbrief
1994 1 omslag

182 "De invulling van het Onderwijsvoorrangsbeleid 1992-1993", rapport opgesteld 
door de Inspecties BAO/SO/VSO en VO, met bijlage
1994 1 omslag

C.2 Basisonderwijs

C.2 BASISONDERWIJS
C.2.1 Gewoon Basisonderwijs

C.2.1 GEWOON BASISONDERWIJS
C.2.1.1 Algemeen

C.2.1.1 ALGEMEEN

183 Het honoreren van de kosten gemaakt voor vervanging bij afwezigheid van het 
hoofd op een school tijdens het doen van onderzoek en het afleggen van bezoeken,
met bijlage
1938-1949 1 omslag
Voor 1945. Historische informatie over de werkzaamheden van schoolhoofden

184 Onderzoek door de Inspectie Lager Onderwijs, op verzoek van de staatssecretaris, 
naar het zittenblijven op de lagere school
[1969] 1 stuk

185 Vervallen

186 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de bezorgdheid van de 
Inspectie over de door het gemeentebestuur te Amsterdam opgestelde richtlijnen 
voor het lesrooster 1980-1981 en het daarin vastgestelde totaal aantal lesuren
1980-1981 1 omslag
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187 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de verhouding tussen 
leerlingen van Nederlandse afkomst en leerlingen van niet-Nederlandse afkomst op
de basisschool "De Pyramide" te Rotterdam ter bepaling van het aantal leraren
1986 1 omslag
Archiefbesluit, art. 5, onder E

188 Het controleren van de leerlingentellingen en het gewicht, dat wil zeggen de zorg en
aandacht die zij nodig hebben, van de leerlingen in het Basis-, Lager Beroeps- en 
Algemeen Voortgezet Onderwijs
1987-1990 1 omslag

189 Reactie van de Inspecteur van het Basisonderwijs op een notitie inzake de rol van 
de Inspectie bij examens, met bijlagen
1988 1 omslag

190 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake het grensoverschrijdend 
leerlingenverkeer in Zuid - Oost Zeeuwsch - Vlaanderen, alsmede een notitie van 
het directeurenberaad Zuid over de trek naar het Belgische Basisonderwijs door in 
Zuid - Oost Zeeuwsch - Vlaanderen woonachtige (Nederlandse) kinderen
1992 1 omslag

C.2.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.2.1.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

191-192 Het instellen en samenstellen van de Innovatiecommissie voor de integratie van het
Kleuteronderwijs en het Gewoon Lager Onderwijs voor de leeftijdsgroep van 4 tot 
en met 12 jarigen, alsmede stukken houdende advies over de in te stellen 
commissie, met bijlagen
1973-1979 2 omslagen
Geordend op onderwerp
191 Met de nota "Functie en organisatie van onderzoek in landelijke 

innovatieprojecten", 1975 1973-1976, 1 omslag
192 Met het MB van 20 december 1973 inzake het instellen en 

samenstellen van de Innovatiecommissie voor de integratie van het 
Kleuteronderwijs en het gewoon Lager Onderwijs voor de 
leeftijdsgroep van 4 tot en met 12 jarigen 1973-1976, 1979, 1 omslag

193 Het onderzoek door de Werkgroep Regeling Rijksuitkeringen Kleuter en Lager 
Onderwijs (werkgroep Londo) om te komen tot een betere regeling van de 
onderwijsvergoedingen
1977-1981 1 omslag

194 Het instellen van de Stuurgroep Innovatie Basisonderwijs (SIB), met bijlagen
1978 1 omslag

195 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het AHI beraad Basisonderwijs, 
alsmede de interne notitie "Zorgverbreding. Interne notitie over de inhoud en 
strategie van een zorgverbredingsbeleid", met bijlagen
1980-1984 1 pak

196 Het geven van commentaar, uitmondend in een eindconclusie, op de nota "Verder 
na de basisschool, nota ter voorbereiding van een wet inzake de opzet en inhoud 
van een nieuw stelsel van vervolgonderwijs" door onder andere de Centrale 
Werkgroep voor Bijzonder Overleg en de Besturenraad PCO, met concept, met 
bijlagen
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1982-1984 1 pak
nota en concept - commentaar in documentatievorm

197 Het beoordelen door de Inspectie Basisonderwijs van de discussienota's "Op Ander 
Spoor" en "Modellen van schoolbezoek" opgesteld door de Studiecommissie 
Schoolbezoek Voortgezet Onderwijs (VO)
1986 1 omslag

198 "Het schoolwerkplan bekeken. Een rapportage over de wetmatigheidstoetsing van 
het schoolwerkplan door de Inspectie van het Basisonderwijs", rapport opgesteld 
door de Werkgroep Rapportage Schoolwerkplanontwikkeling, met bijlagen
1986 1 omslag

199 "Voorbereidende invoeringsprogramma's. Een inspectieonderzoek naar de effecten 
van het beleid ten behoeve van scholen die achterblijven in het landelijke 
innovatieproces Basisonderwijs", rapport opgesteld door de Inspectiewerkgroep 
Schoolbegeleiding en achterblijvende scholen in het innovatieproces 
Basisonderwijs", met bijlagen
1987 1 omslag

200 "Eindrapportage benoemingen van de directies Basisscholen 1985-1988", opgesteld
door de Inspectiewerkgroep Contactpersonen Emancipatie Primair Onderwijs, met 
bijlagen
1989 1 omslag

201 "Schaal en kwaliteit in het Basisonderwijs", nota opgesteld door de Projectgroep 
Schaalvergroting Basisonderwijs
1990 1 deel

202 "Gemeentelijk subsidiegedrag voor Schoolbegeleidingsdiensten", rapport opgesteld
door de Inspectie
1990 1 deel

203 Het functioneren van de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (CEB) met twijfels 
over de door hen getrokken conclusies in hun verslaggeving, met het verslag 
"Waarderingskader BAO op basis van de CEB rapporten", met bijlagen
1994 1 omslag

C.2.1.3 Wet- en regelgeving

C.2.1.3 WET- EN REGELGEVING

204 KB van 21 november 1967 inzake het, volgens artikel 96, derde lid van de Lager 
Onderwijswet 1920, niet ontvankelijk verklaren van het beroepschrift van de school 
voor het Lager Onderwijs gevestigd te Hoofdplaat
1967 1 omslag

205 Het geven van commentaar op het voorontwerp van Wet op het Basisonderwijs, 
met bijlagen
1968-1973 1 omslag

206-214 MB's over de jaren 1971-1983 inzake het toepassen van artikel 96, derde lid van de 
Lager Onderwijswet 1920 houdende de bepaling dat een aantal scholen voor 
Gewoon Lager Onderwijs krachtens artikel 88 van die wet voor een vergoeding in 
aanmerking komen
1971-1983 9 omslagen
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206 1968, 1970-1975, 1 omslag
207 1976, 1 omslag
208 1977, 1 omslag
209 1978, 1 omslag
210 1979, 1 omslag
211 1980, 1 omslag
212 1981, 1 pak
213 1982, 1 omslag
214 1983, 1 omslag

215 Het uitwisselen van gedachten tussen de Minister en de Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs inzake het toekennen van vergoedingen zoals vermeld in artikel 96
van het Lageronderwijswet
1973-1974 1 omslag

216 Reactie op de door de Inspecteur Generaal en zijn plaatsvervanger en het College 
van Hoofdinspecteurs uitgevaardigde regelingen met betrekking tot de Inspectie 
Kleuter- en Lager Onderwijs
1978-1981 1 pak

C.2.1.4 Kamervragen

C.2.1.4 KAMERVRAGEN

217 Kamervragen inzake de onjuiste toepassing van de toelatingsregeling bij het 
Kleuteronderwijs te Gouda, alsmede het toelaten van kinderen onder de leeftijd 
van vier jaar op de Kleuterscholen waar hun ouders werkzaam zijn als tijdelijke 
invalkracht, met bijlagen
1975 1 omslag

218 Kamervragen inzake het belang van de in de nota "Naar een structuur voor de 
ontwikkeling en vernieuwing van het primair en secundair onderwijs" aan de orde 
gestelde vraagstukken, alsmede de oprichting van de in de overlegstructuur 
genoemde Sectorraden
1975-1979 1 omslag

219 Kamervragen inzake de weigering van de schoolboeken uitgeverij Wolters 
Noordhof om de voorheen door Samson (gefuseerd in 1972) uitgegeven 
rekenmethode "School zonder zittenblijven" in herdruk te nemen
1976 1 omslag

220 Kamervragen inzake het berekenen van de heffing, per school of per toestel, van de
omroepbijdragen A en B voor de in de scholen aanwezige tv en radiotoestellen
1977 1 omslag

221 Kamervragen inzake het naleven van de Kleuteronderwijswet en de 
Lageronderwijswet bij de integratie van de desbetreffende Inspecties, 
vooruitlopend op de totstandkoming van de Wet op het Basisonderwijs, met 
bijlagen
1977 1 omslag

222 Kamervragen inzake het ontbreken van instructies betreffende het opstellen van 
een gemeenschappelijk speel/leerplan voor de, als voorbereiding op de nieuwe 
Basisschool, samenwerkende kleuter- en lagere scholen, met het verzoek daar wat 
aan te doen, met bijlagen
1978 1 omslag
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223 Kamervragen inzake de door de ABOP, afdeling Amsterdam, voorgenomen 
werkonderbrekingen als protest tegen de terugloop van het aantal arbeidsplaatsen 
bij het Kleuter- en Lager Onderwijs in die stad, alsmede de te nemen maatregelen 
tegen de terugloop
1979 1 omslag

224 Kamervragen inzake het vernietigen van de beoordelingsgegevens bij de Inspectie 
van kleuterleidsters en onderwijzeressen die hun loopbaan tijdelijk afbreken, een 
praktijk die het herintredende vrouwen moeilijk maakt en mogelijk discriminerend 
werkt
1979 1 omslag

225 Kamervragen inzake het opvullen van de vacature Inspecteur van het Kleuter- en 
Lager Onderwijs in de inspectie Den Helder, met bijlagen
1980 1 omslag

226 Kamervragen inzake de keuze van Middelburg als standplaats voor de inspectrice 
van het Kleuter- en Lager Onderwijs in Zeeuwsch - Vlaanderen
1980 1 omslag

227 Kamervragen inzake het, in overleg met de Griekse regering, regelen van de 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan Griekse kinderen op een Lagere 
School te Gorinchem
1984 1 omslag

228 Kamervragen inzake mogelijke discriminatie door de Rijksinspectie bij de 
benoeming van schoolhoofden voor de Openbare Lagere Scholen in Dirksland en 
Jisp
1984-1985 1 omslag

229 Kamervragen inzake het takenpakket van de Inspectie voor het Basisonderwijs, met
bijlagen
1985 1 omslag

230 Kamervragen inzake de uitvoering van de vervangingsmaatregel in het 
Basisonderwijs
1987 1 omslag

231 Kamervragen inzake de mate van afstemming tussen de herindeling van de 
inspectiegebieden voor het Basisonderwijs enerzijds en de 
samenwerkingsgebieden zoals vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen (WGR) anderzijds
1987-1988 1 omslag

232 Kamervragen inzake de belangstelling van het Basis- en het Speciaal Onderwijs 
voor het Comeniusproject en de betrokkenheid van het Ministerie van Financiën en 
het Rijks Inkoop Bureau (RIB) bij de aanschaf van computers voor dat project
1989-1990 1 omslag

233 Kamervragen inzake het voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ontwikkelde 
meerjarenplan Natuur en Milieu Educatie (NME) in het onderwijs van morgen, 
alsmede stukken betreffende de departementale Stuurgroep Natuur en Milieu 
Educatie, met bijlagen
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1991 1 pak
C.2.1.5 Verslaggeving

C.2.1.5 VERSLAGGEVING

234 Advies inzake het project "Funderend Onderwijs" opgesteld door de Hoofdinspectie
Speciale Diensten, met bijlagen
1967 1 omslag

235 Leerplan van het jaar 1969 over zes leerjaren van de Nederlandse afdeling 
Internationale School Saint-Germain-en-Laye (Les Yvelines) Frankrijk, met nadere 
uitwerking van het leerplan
1969 1 omslag

236 Rapport inzake het schoolbezoek aan de kleuterschool te Tilburg, met 
aanbiedingsbrief
1972 1 omslag

237 Reactie van de plaatsvervangend Inspecteur Generaal op het opvangprogramma 
voor de ex gegijzelde kinderen van de Openbare Lagere School te Bovensmilde van 
de Schooladvies- en Begeleidingsdienst Drenthe
1978 1 omslag

238 "Enige gedachten over de grenzen van het Rijksschooltoezicht, (inz) met betrekking 
tot het Kleuter en Lager Onderwijs", opgesteld door Th. Storimans
1979 1 deel

239 Het geven van aanwijzigen voor het samenstellen van de onderwijsverslagen van 
de Inspectie van het Buitengewoon Onderwijs over de jaren 1979, 1981-1983
1979-1983 1 pak

240 "Verslag van een inspectiebezoek aan De Ras Al-Hamra school van de Maatschappij
Petroleum Development Oman in Oman", 1983, opgesteld door de Inspectie van 
het Kleuter- en Lager Onderwijs, met bijlagen
1980-1983 1 omslag

241 Het constateren van fraude met de opgegeven leerlingenaantallen bij een school in 
Noord Scharwoude
1984 1 stuk
Artikel 5

242 "Het onderwijs in het Fries nader bekeken", rapport opgesteld door de Inspectie van
het Basisonderwijs, met bijlagen
1985-1986 1 omslag

243 Advies aan de IG raad betreffende een bijdrage door de Inspectie aan een oplossing 
voor de overgang (aansluitingsproblematiek) van het Basisonderwijs naar het 
Voortgezet Onderwijs (BAO - VO), opgesteld door de Adviescommissie BAO - VO, 
met begeleidende brief inzake de opheffing van die commissie per 1 november 
1986
1986 1 omslag

244 Notitie van de CHI/Basisonderwijs naar aanleiding van een eerste inventarisatie van
de gevolgen van de vervangingsmaatregel in het Basisonderwijs, met bijlagen
1987 1 omslag
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245 Het wijzigen van het verslag van de bespreking tussen de minister, de 
staatssecretaris en de Inspectie inzake de aansluiting van het Basisonderwijs aan 
het Voortgezet Onderwijs, met bijlagen
1987 1 omslag

246 "Inventarisatie vierjarigen maatregel Inspectie Basisonderwijs", inventarisatie 
verricht door de Inspectie, met aanbiedingsbrief
1987 1 omslag

247 "Vervolgverslag stand van zaken onderwijs Engels - Nederlandstalige Streams aan 
scholen voor Basisonderwijs 1986-1987". E-N Streams in het BO, opgesteld door de 
Inspectie als vervolg op de inspectierapportage over voorgenoemd onderwijs aan 
een viertal Basisscholen, met bijlagen
1987 1 omslag

248 "Een inventarisatie van de omvang van garantie en boventalligheid per 1 augustus 
1987 in tien inspecties. Deel 1 en 2", GARBO onderzoek, inventarisatie verricht door 
de Inspectie Basisonderwijs
1987 1 omslag

249 Vervallen. Dubbel van Nr. 262

250 "Inspectierapport 30. Invoeringsprogramma's in het cursusjaar 1986/1987", met 
bijlagen
1988 1 omslag

251 "OETC: niet apart maar samen. Een verkennend onderzoek naar de stand van zaken 
betreffende het onderwijs in Eigen Taal en Cultuur in het Basisonderwijs", opgesteld
door de Inspectie, met bijlagen
1988 1 omslag

252 "Advies met betrekking tot ETC - onderwijs BAO (Basisonderwijs)", opgesteld door 
de Inspecteur voor Speciale Diensten van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur 
(OETC), met begeleidende brief
1988 1 omslag

253 "........De Inspecteur Gehoord". Onderzoek naar de factoren die de 
schoolwerkplanontwikkeling in het Basisonderwijs belemmeren of bevorderen, 
rapport opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1988 1 omslag

254 "Onderwijs aan Molukse Leerlingen", rapport opgesteld door de Inspectie van het 
Basisonderwijs, met een reactie van de Stuurgroep Onderwijsvoorrangsbeleid, met 
bijlagen
1988 1 omslag

255 Verslag inzake het taalonderwijs, opgesteld door de Inspecteurs van het 
Basisonderwijs van het Rijksinspectie kantoor (RIK) in Leeuwarden, met bijlagen
1988 1 omslag

256 Het tot stand komen van de beleidsnotitie "Nascholing in het Primair en het 
Voortgezet Onderwijs", concept met wijzigingen, met bijlagen
1988-1989 1 pak
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257 "Reflecties op de aansluiting tussen Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs", 
[1988], eindrapport opgesteld door de Inspectie, alsmede reacties op het rapport, 
met bijlage
1988-1989 1 omslag

258 "De inzet beschreven". Onderzoek van de Rijksinspectie van het Basisonderwijs 
naar de toepassing van de formatieregeling voor het onderwijzend personeel van 
de Basisscholen als onderdeel van de evaluatie formatieregeling WBO, eindrapport 
opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1988-1989 1 omslag

259 "Gelijkwaardig en Gezamenlijk. Onderzoek naar de ontwikkeling van het 
intercultureel onderwijs in het Nederlands Basisonderwijs", rapport opgesteld door 
de Inspectie, met bijlagen
1989 1 omslag

260 "Advies over de eindtermen Basisonderwijs (en) de eindtermen basisvorming 
Voortgezet Onderwijs", opgesteld door de Inspectie, met aanbiedingsbrief
1989 1 omslag

261 "Het onderwijs in het Fries op de basisschool: stand van zaken 1988-1989", 1989, 
rapport opgesteld door de Inspectie, met bijlage
1989-1990 1 omslag

262 "Invulling van "De 4-jarigenmaatregel", schooljaren 1987-1988, 1988-1989 en 1989-
1990", rapport opgesteld door de Inspectie van het Basisonderwijs, met bijlagen
1990 1 omslag

263 Advies van de Hoofdinspecteur BAO - SO/VSO inzake het beroep dat de gemeente 
Roosendaal heeft ingesteld tegen de beschikking van de Staatssecretaris over de 
hoogte van het bedrag per leerling voor de Ste Marie en de St Antonius school, met 
bijlagen
1990 1 omslag

264 "Reken(en) maar.... Samenvattend verslag van een onderzoek naar het 
hoofdrekenonderwijs op Nederlandse Basisscholen", opgesteld door de Inspectie
1990 1 stuk

265 "Administratieve richtlijnen voor het schooljaar 1990-1991", opgesteld door de 
Inspectie ten behoeve van het Basisonderwijs, met bijlagen
1990-1991 1 omslag

266 "Terug naar de Basisschool. Terugplaatsing en ambulante begeleiding van (oud-)SO 
- leerlingen in het BAO in het perspectief van samenwerkingsverbanden", 
panelrapport opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1993 1 omslag

267 "Natuuronderwijs, nader bezien", rapport opgesteld door de Inspectie ten behoeve 
van het Basisonderwijs, met bijlage
1993 1 omslag

268 Het tot stand komen van het rapport "Een goede start. Opvang en ondersteuning 
van beginnende leraren door basisscholen", met concept en bijlagen
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1994 1 omslag

269 "Ouderbijdragen in het Basisonderwijs, rapport opgesteld door de Inspectie, met 
bijlagen
1994 1 omslag

270 "Panelrapportage Taak en Functiedifferentiatie in het Basisonderwijs", 1994, 
rapport opgesteld door de Inspectie, met bijdragen van een tweetal veldpanels uit 
Rotterdam en Utrecht samengesteld uit directeuren, groepsleerkrachten, 
bestuursleden en schoolbegeleiders, met bijlagen
1994-1995 1 omslag

271 Verslagen van het onderzoek naar de schoolwerkplanontwikkeling op 
onderwijskundig gebied van een aantal Basisscholen
z.d 1 pak

C.2.1.6 Jaarverslagen

C.2.1.6 JAARVERSLAGEN

272-276 Jaarverslagen van de Schoolopziener van het Kleuteronderwijs in District 7 
(Friesland en Groningen) over de jaren 1948-1952, 1955
1949-1956 4 omslagen en 1 deel
Met hiaten
272 1948, oktober 10-1949, april 1, 1 omslag
273 Met bijlagen 1950, 1 omslag
274 1951, 1 omslag
275 1952, 1 omslag
276 1955, 1 deel

277-282 Jaarverslagen van de Schoolopziener van het Kleuteronderwijs in District 8 
(Overijssel en Drenthe) over de jaren 1948, 1950-1952, 1954-1955
1949-1956 6 omslagen
Met hiaten
277 1948, november 1-december 31, 1 omslag
278 1950, 1 omslag
279 1951, 1 omslag
280 1952, 1 omslag
281 1954, 1 omslag
282 1955, 1 omslag

283-291 Jaarverslagen van de Inspectie voor de Lichamelijke Opvoeding in de Algemene 
Dienst en bij de Onderwijzersopleiding voor het Lager Onderwijs over de jaren 1948,
1950, 1952, 1954-1960, 1966
1949-1967 9 omslagen
Met hiaten
283 1948, 1 omslag
284 1950, 1952, 1 omslag
285 1954, 1 omslag
286 1955, 1 omslag
287 1956, 1 omslag
288 1957, 1 omslag
289 1958, 1 omslag
290 1959-1960, 1 omslag
291 1966, 1 omslag

292-295 Jaarverslagen van de Inspectie van het Kleuteronderwijs in de provincie Gelderland 
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over de jaren 1948-1971.
1949-1972 4 pakken
292 1948-1957, 1 pak
293 1958-1962, 1 pak
294 1963-1965, 1 pak
295 1966-1971, 1 pak

296-316 Jaarverslagen van de Inspectie van het Lager Onderwijs (district Noord - Oost) 
inzake de Lichamelijke Opvoeding in Algemene Dienst en bij de 
Onderwijzersopleiding in de steden ressorterend onder het district Noord - Oost 
Nederland over het jaren 1948, 1950-1952, 1954-1960, 1962-1971
1949-1972 21 omslagen
296 1948, 1 omslag
297 1950, 1 omslag
298 1951, 1 omslag
299 1952, 1 omslag
300 1954, 1 omslag
301 1955, 1 omslag
302 1956, 1 omslag
303 1957, 1 omslag
304 1958, 1 omslag
305 1959, 1 omslag
306 1960, 1 omslag
307 1962, 1 omslag
308 1963, 1 omslag
309 1964, 1 omslag
310 1965, 1 omslag
311 1966, 1 omslag
312 1967, 1 omslag
313 1968, 1 omslag
314 1969, 1 omslag
315 1970, 1 omslag
316 1971, 1 omslag

317-335 Jaarverslagen van de Inspectie van het Lager Onderwijs in het noorden van het 
district Noord - Oost Nederland over de jaren 1948-1971
1949-1972 18 pakken en 1 omslag
met hiaten
317 Meppel 1948-1955, 1 pak
318 Ommen 1948, 1950-1952, 1954-1961, 1 pak
319 Hengelo 1948, 1950-1952, 1955-1958, 1960-1970, 1 pak
320 Assen 1948, 1950-1952, 1954-1971, 1 pak
321 Deventer 1948, 1951-1952, 1954-1958, 1960-1971, 1 pak
322 Dokkum 1948, 1950-1952, 1954-1958, 1960-1971, 1 pak
323 Emmen 1948, 1950-1952, 1954-1959,1961-1969, 1971, 1 pak
324 Heerenveen 1948, 1950-1952, 1954-1962, 1965-1971, 1 pak
325 Sneek 1948, 1950-1952, 1954-1971, 1 pak
326 Zwolle 1948, 1950-1952, 1954-1957, 1961-1971, 1 pak
327 Zuidhorn 1948, 1950-1952, 1954-1971, 1 pak
328 Winschoten 1948,1950-1952, 1954-1971, 1 pak
329 Leeuwarden 1948, 1950-1951, 1954-1971, 1 pak

1963 met foto 's.
330 Groningen 1948, 1950-1952, 1954-1971, 1 pak
331 Enschede 1952, 1959-1965, 1966-1971, 1 pak
332 Meppel 1956-1964, 1 pak
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333 Almelo 1962-1965, 1967-1971, 1 pak
334 Kampen 1962-1971, 1 pak
335 Meppel 1965-1971, 1 omslag

336 Jaarverslagen van de Derde Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs in noord 
Nederland over de jaren 1950-1951, 1959, 1960, 1968, met bijlagen
1951-1969 1 omslag
Met hiaten

337 Jaarverslag van de Inspectie van het Lager Onderwijs (district Noord - Oost) 
omvattende de provinciën Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel over het jaar
1952
1953 1 deel

338-348 Jaarverslagen van de Inspectie van het Lager Onderwijs in het oosten van het 
district Noord - Oost Nederland over de jaren 1954-1970
1955-1971 11 pakken
met hiaten
338 Apeldoorn 1954-1957, 1959-1960, 1962-1970, 1 pak
339 Arnhem 1954, 1956-1959, 1961-1963, 1965-1970, 1 pak
340 Nijkerk 1954-1956, 1958-1970, 1 pak
341 Doetinchem 1954-1957, 1959-1965, 1967-1970, 1 pak
342 Nijmegen 1954-1970, 1 pak
343 Tiel 1954-1957-1966, 1968-1970, 1 pak
344 Zutphen 1954-1956, 1958-1965, 1967-1970, 1 pak
345 Ede 1959-1970, 1 pak
346 Amersfoort 1961-1967, 1969-1970, 1 pak
347 Breukelen 1961-1970, 1 pak
348 Utrecht 1962, 1964-1970, 1 pak

349-350 Jaarverslagen van de Inspectie van het Lager Onderwijs in Algemene Dienst, 
betreffende het Onderwijs aan kinderen wier ouders een trekkend bestaan leiden 
(woonwagencentrum kinderen), over de jaren 1955-1958, 1969-1970, 1976
1956-1977 2 omslagen
Met hiaten
349 1955-1958, 1 omslag
350 1969-1970, 1976, 1 omslag

351 Jaarverslagen van de Eerste Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs (district Zuid) 
over de jaren 1958, [1960] en 1970, met bijlagen
1959, 1961, 1971 1 omslag

352 Jaarverslag van de Inspectie van het Lager Onderwijs inzake het schrijfonderwijs in 
Oost Nederland over het jaar 1959
1960 1 omslag

353 Jaarverslagen inzake het onderwijs in de Lichamelijke Opvoeding van het Gewoon 
Lager Onderwijs in de Oostelijk gelegen Inspecties, over de jaren 1959, 1961, 1968-
1970 en 1972
1960-1973 1 pak

354 Jaarverslag inzake het onderwijs in de Lichamelijke Opvoeding van het Gewoon 
Lager Onderwijs in de Noordelijk gelegen Inspecties, over het jaar 1961
1962 1 omslag
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355 Jaarverslagen van de Vierde Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs in oost 
Nederland over de jaren 1962-1963, 1965, 1969, met bijlagen
1963-1970 1 omslag
Met hiaten

356 Knipselverslagen, samenvattingen van de jaarverslagen over 1968, 1970, 1972 van 
de Tweede Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs (district West), met begeleidend
schrijven
1968-1973 1 omslag
Met hiaten

357 Jaarverslag van de Inspectie van het Lager Onderwijs inzake de Kunstzinnige 
Vorming in Nederland over het jaar 1968
1969 1 omslag

358 Jaarverslag Speelleerklas over 1970, alsmede een samenvatting van de 
commentaren van de inspecteurs van het Lager Onderwijs van de eerste 
Hoofdinspectie over het eerder vernoemde jaarverslag
1971 1 omslag

359-363 Jaarverslagen van de inspectiebezoeken aan de Europese Scholen te Bergen, 
Brussel, Culham, Karlsruhe, Luxemburg, Mol, München, Varese, St. Germain-en-
Laye en Shape over de jaren 1970-1971, 1976-1978, 1980-1983, met bijlagen
1971-1984 5 omslagen
Met hiaten
359 1970-1971, 1 omslag
360 1976-1977, 1 omslag
361 1977-1978, 1 omslag
362 1980-1981, 1 omslag
363 1982-1983, 1 omslag

364-371 Jaarverslagen van de Inspectie van het Lager Onderwijs (district West) over de 
toestand van het Lager Onderwijs in Rotterdam over de jaren 1971, 1973-1976, 1978-
1980
1972-1981 7 omslagen en 1 deel
364 1971, 1 omslag
365 1973, 1 deel
366 1974, 1 omslag
367 1975, 1 omslag
368 1976, 1 omslag
369 1978, 1 omslag
370 1979, 1 omslag
371 1980, 1 omslag

372 Jaarverslag van het College van Hoofdinspecteurs van het Gewoon Lager Onderwijs 
over het jaar 1972
1973 1 stuk

373 Jaarverslag van de Inspectie Gewoon Lager Onderwijs over het jaar [1973] inzake de 
Nederlandse Rijksscholen voor Basisonderwijs in het buitenland, met bijlagen
1974 1 omslag

374 Jaarverslagen van de Inspectie van het Kleuteronderwijs in de 11e, 13e-16e, 21e-22e 
inspectie over het jaar 1975
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1976 1 omslag

375 Jaarverslag van de Inspectie van het Kleuteronderwijs in het oosten van Nederland 
over het jaar 1976
1977 1 omslag

376 Jaarverslagen van de Inspecties Kleuter en Lager Onderwijs (district Zuid) in 
Heerlen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Oirschot, Roermond, Sittard, 
Tilburg, Valkenburg, Valkenswaard, Venray en Weert over het jaar 1981
1982 1 pak

377 Bijlage van een jaarverslag inzake de muziekvorming op de Lagere Scholen
z.d 1 omslag

C.2.1.7 Jaarwerkplannen

C.2.1.7 JAARWERKPLANNEN

378 Jaarwerkplannen van de Inspectie Kleuter en Lager Onderwijs voor de jaren 1979-
1983, met bijlagen
1979-1983 1 omslag

379 Jaarwerkplannen van de Inspectie Basisonderwijs voor de jaren 1986 en 1988, met 
bijlagen
1985-1988 1 omslag

380 Rapportages van de 1e en 2e fase van de jaarwerk planning van de Inspectie 
Basisonderwijs, met een "Handreiking voor een verkenning van de toestand van het
schrijfonderwijs op een individuele school", alsmede het MB van 23 januari 1987 
inzake het benoemen en ontslaan van PCCO 's, met bijlagen
1987 1 omslag

381 Jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs, alsmede de sectoren 
Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, 
Beroepsonderwijs/Volwasseneneducatie, Hoger Onderwijs en Onderwijsverzorging 
voor het jaar 1994
1993-1994 1 omslag

C.2.2 Speciaal Basisonderwijs

C.2.2 SPECIAAL BASISONDERWIJS
C.2.2.1 Algemeen

C.2.2.1 ALGEMEEN

382-386 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de Nederlandse Christelijke 
School "Prinses Juliana" voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs te Brussel
1915-1947 5 omslagen
Voor 1945. Historische informatie over Nederlands onderwijs in het buitenland
382 1915, 1918-1919, 1921-1925, 1 omslag

Met hiaten en niet geordend op maand
383 Jaarverslagen over de jaren 1924-1928, 1931-1932, 1947, met bijlagen 

1925-1947, 1 omslag
Met hiaten

384 1926-1929, 1 omslag
Met hiaten en niet geordend op maand

385 1930-1934, 1 omslag
Met hiaten en niet geordend op maand. Met een prospectus van de school uit 
1930

386 1935-1945, 1 omslag
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Met hiaten en niet geordend op maand. Met een prospectus van de school uit 1935

387 Het onderzoek naar het toepassen van lijfstraffen op Basisscholen met een 
reformatorische grondslag, alsmede stukken betreffende de reformatorische visie 
op de opvoeding, met bijlagen
1986-1988 1 omslag

C.2.2.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.2.2.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

388 "Derde rapport van de Commissie Opleiding Remedial Teacher", met bijlage
1977 1 omslag

389 Notulen van de vergaderingen van de Werkgroep Remediërende Activiteiten van de
Inspectie van het Buitengewoon Lager Onderwijs, alsmede statistieken en stukken 
betreffende de totstandkoming van het jaarverslag over het jaar 1978, met bijlagen
1978-1980 1 omslag

390 Het instellen van de Inspectorale Subwerkgroep Culturele Minderheden 
Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISW/CUMI - 
BO/SOVSO), met de notulen van de vergaderingen van de werkgroepen Culturele 
Minderheden (CUMI), en de beleidsnotities "Onderwijs in de eigen taal en cultuur" 
en "Buitenlandse leerkrachten in het Basisonderwijs", met bijlagen
1983-1986 1 pak

391 "Het functioneren van Kleine Schoolbegeleidingsdiensten", 1992, rapport opgesteld
door de Inspectie, met bijlagen waaronder commentaar op het rapport
1992-1993 1 omslag

C.2.2.3 Wet- en regelgeving

C.2.2.3 WET- EN REGELGEVING

392 KB van 8 april 1924 inzake het verlenen van een ontheffing aan de Christelijke 
School te Brussel van de in artikel 48, derde lid, uit de in 1919 gewijzigde Wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs (Stb. 493), alsmede in artikel 193, tweede lid, van 
de Lager Onderwijswet 1920 gestelde eisen aan het onderwijs in de negende klas 
voor het schooljaar 1923-1924, met bijlagen
1924 1 omslag
Voor 1945. Historische informatie over Nederlands onderwijs in het buitenland

393 MB's over de jaren 1924-1939 inzake het toekennen van de jaarlijkse subsidies voor 
het betalen van de jaarwedde van de leerkrachten en de exploitatie van de 
Nederlandse Christelijke School voor Lager en meer uitgebreid Lager Onderwijs te 
Brussel, alsmede de aanstelling van leerkrachten
1924-1939 1 omslag
Voor 1945. Historische informatie over Nederlands onderwijs in het buitenland

394 Het tot stand komen van het KB van 1979 houdende voorwaarden voor de toelating
tot de cursus remedial teacher, de vaststelling van de hoogte van het cursusgeld en 
de voorschriften omtrent het eindexamen tot het verkrijgen van de bevoegdheid, 
met bijlagen
1978-1979 1 omslag

C.2.2.4 Kamervragen

C.2.2.4 KAMERVRAGEN

395 Kamervragen inzake de rond het ontslag van een tijdelijke leerkracht op de 
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Montessorischool te Amsterdam ontstane problemen
1973 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2048

396 Kamervragen inzake het op verzoek van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en
de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel vernietigen van het Raadsbesluit 
Staphorts van 22 februari 1978 met daarin het besluit om twee 
schoolbegeleidingsdiensten, een Gereformeerd en een Protestants Christelijk, te 
subsidiëren
1978 1 omslag

397 Kamervragen inzake het door de Inspectie aan de gemeenten gegeven advies over 
de hoogte van de door de gemeenten verstrekte vergoeding aan het Bijzonder 
Onderwijs, met bijlagen
1978-1980 1 omslag

398 Kamervragen inzake een door de Inspectie gedane aangifte van pedofilie op een 
Basisschool
1979 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2054

399 Kamervragen inzake het waarborgen van de vrijheid van onderwijs in het kader van 
het onderdeel geestelijke stromingen van het door de Christelijke Koningin Beatrix 
school ingediende schoolwerkplan, met bijlagen
1987 1 omslag

C.2.2.5 Verslaggeving

C.2.2.5 VERSLAGGEVING

400 "Het Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen", rapport opgesteld door de 
Inspectie Buitengewoon Onderwijs, met bijlagen waaronder retroacta
1971-1982 1 omslag

401 Het tot stand komen van het Onderwijsverslag "Op weg naar een schoolwerkplan" 
van de inspectie van het Buitengewoon, Lager en Kleuteronderwijs over het jaar 
1979, met bijlagen
1979-1980 1 omslag

402 "Verbindingswegen. Een beschrijvende rapportage over de contacten tussen 
afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters verbonden aan scholen 
voor speciaal onderwijs en ouders van leerlingen en de relatie tussen de scholen 
verbonden aan pedologische instituten en ouders van leerlingen", rapport 
opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1989 1 omslag
in tweevoud

403 "Werken volgens plan aan bevordering van de sociale redzaamheid", rapportage 
inzake de eerste cyclus van het invoeringsprogramma "bevordering van de sociale 
redzaamheid" voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen
1990 1 omslag

404 "Onderzoek naar het fundamentalistische karakter van vier per 1 augustus 1989 
opgerichte Islamitische Basisscholen", rapport opgesteld door de Inspectie, met 
bijlage
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1990 1 omslag

405 "Bouschra - school te Amsterdam", rapport opgesteld door de Inspectie, met 
bijlagen
1990 1 omslag

406 Het onderzoek naar de pedagogische samenhang tussen De Marke en de Koningin 
Wilhelmina school en de gebeurtenissen in de periode 1990-1993 dit naar 
aanleiding van het vertrouwelijk rapport "Een brug behoeft twee oevers", met 
inleidend schrijven van de Hoofdinspecteur van het Basis en (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs en een brief van de minister inzake het regelen van het financiële 
toezicht op De Marke en de daaraan verbonden Koningin Wilhelmina school
1993 1 omslag

407 "Weer samen naar school". Eerste ervaringen van scholen voor kinderen met leer en
opvoedingsmoeilijkheden en scholen voor moeilijk lerende kinderen met 
samenwerkingsverbanden, 1994, rapport, met eindconclusie en aanbevelingen, 
opgesteld door de Inspectie, alsmede een reactie van de Inspectie op de 
beleidsnotitie IOBK over de functie van de IOBK 's binnen het kader van deze 
samenwerkingsverbanden, met bijlage
1993-1994 1 omslag

C.2.2.6 Jaarverslagen

C.2.2.6 JAARVERSLAGEN

408-464 Jaarverslagen van de toestand van het Buitengewoon Lager Onderwijs in Nederland
over de jaren 1921-1980
1922-1981 45 delen en 12 omslagen
408 1921, 1 deel
409 1922, 1 deel
410 1923, 1 deel
411 1924, 1 deel
412 1925, 1 deel
413 1926, 1 deel
414 1927, 1 deel
415 1928, 1 deel
416 1929, 1 deel
417 1930, 1 deel
418 1931, 1 deel
419 1932, 1 deel
420 1933, 1 deel
421 1934-1935, 1 deel
422 1936, 1 deel
423 1937, 1 deel
424 1938, 1 deel
425 1939, 1 deel
426 1940, 1 deel
427 1941, 1 deel
428 1942, 1 deel
429 1943, 1 deel
430 1944-1946, 1 deel
431 1947, 1 deel
432 1948, 1 deel
433 1949, 1 deel
434 1950, 1 deel
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435 1951, 1 deel
436 1952, 1 deel
437 1953, 1 deel
438 1954, 1 deel
439 1955, 1 deel
440 1956, 1 deel
441 1957, 1 deel
442 1958, 1 deel
443 1959, 1 deel
444 1960, 1 deel
445 1961, 1 deel
446 1962, 1 deel
447 1963, 1 deel
448 1964, 1 deel
449 1965, 1 deel
450 Met bijlagen 1966, 1 omslag
451 Met bijlagen 1967, 1 deel
452 Met bijlagen 1968, 1 omslag
453 Met bijlagen 1969, 1 omslag
454 1970, 1 deel
455 1971, 1 deel
456 1972, 1 omslag
457 Met concepten 1973, 1 omslag
458 1974, 1 omslag
459 Met statistieken 1975, 1 omslag
460 1976, 1 omslag
461 1977, 1 omslag
462 Verslag in samenwerking met het Kleuter en het Lager Onderwijs, 

met bijlagen 1978, 1 omslag
463 1979, 1 omslag
464 Met bijlagen 1980, 1 omslag

465 Jaarverslagen van de Inspectie van het Buitengewoon Lager Onderwijs inzake de 
Lichamelijke Opvoeding in Nederland over de jaren 1963, 1970-1972
1964, 1971-1973 1 omslag
Met hiaten

466 Jaarverslagen van de Inspectie van het Buitengewoon Lager Onderwijs aan 
zwakzinnige kinderen in Nederland over de jaren 1963, 1968, 1970-1972
1964-1973 1 omslag
Met hiaten

467 Jaarverslagen van de Inspectie van het Buitengewoon Lager Onderwijs aan 
debielen, imbecielen en zwakzinnige kinderen in Nederland over de jaren 1969-1972
1970-1973 1 pak

468 Jaarverslagen van de Inspectie van het Buitengewoon Lager Onderwijs aan niet 
zwakzinnige kinderen in Nederland over de jaren 1970-1972
1971-1973 1 pak

469 Jaarverslag van de Inspectie Buitengewoon Lager Onderwijs inzake het aandeel van 
de niet onderwijsgevenden over het jaar 1974
1975 1 stuk

470 Jaarverslag van de Inspecties Kleuter-, Lager- en Buitengewoon Onderwijs over de 
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remediërende activiteiten in die disciplines over het jaar 1978
[1979] 1 stuk

471 "Anderstaligen in het Buitengewoon Onderwijs", jaarverslag van de Inspectie 
Buitengewoon Onderwijs over het jaar 1980
1980-1981 1 omslag

472 Jaarverslagen van de Inspectie van het Buitengewoon Onderwijs in Nederland over 
de jaren 1980-1982, met bijlagen
1981-1983 1 omslag

C.2.2.7 Jaarwerkplannen

C.2.2.7 JAARWERKPLANNEN

473 Jaarwerkplan van de Inspectie Buitengewoon Lager Onderwijs voor het schooljaar 
lopende van 1 september 1979 tot en met 31 augustus 1980, met begeleidende brief
1979-1980 1 omslag

C.2.3 Speciaal Basis en Beroepsonderwijs

C.2.3 SPECIAAL BASIS EN BEROEPSONDERWIJS
C.2.3.1 Jaarverslagen

C.2.3.1 JAARVERSLAGEN

474 Jaarverslagen inzake het Buitengewoon (Lager en Beroeps) Onderwijs in de 
inspectiegebieden Oostelijk Noord-Brabant (XI) over het jaar 1973, en West - 
Brabant en Zeeland (X) en Limburg (XII) over het jaar 1977
1974, 1978 1 omslag

475 Jaarverslag inzake het Buitengewoon (Lager en Beroeps) Onderwijs in het 
inspectiegebied Gelderland en Utrecht (IV) over het jaar 1977
1978 1 stuk

476 Jaarverslagen inzake het Buitengewoon (Lager en Beroeps) Onderwijs in de 
inspectiegebieden Zuid-Holland en Utrecht (V) en Noord-Holland (IX) over het jaar 
1977
1978 1 omslag

C.3 Voortgezet Onderwijs

C.3 VOORTGEZET ONDERWIJS
C.3.1 Voortgezet Onderwijs (algemene onderwerpen)

C.3.1 VOORTGEZET ONDERWIJS (ALGEMENE ONDERWERPEN)
C.3.1.1 Algemeen

C.3.1.1 ALGEMEEN

477 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake het in Arnhem, Den Haag en 
Maarsen gegeven onderricht in muziek en toneel, met de leerplannen voor de 
schooljaren 1969/1970 en 1970/1971
1969-1970 1 omslag

478 De door het Gemeentelijk Muziekinstituut aangeboden opleidingen, zoals 
beschreven in het "Algemeen structuurplan Gemeentelijk Muziekinstituut 
Leeuwarden", met bijlagen
1971-1972 1 omslag

479 Het bepalen, door de adviseur van de DGDI, van de toonzetting van een circulaire 
opgezet naar aanleiding van een mogelijke staking in het onderwijs
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1979 1 stuk

480 Het vastleggen van de procedure inzake het opstellen van het jaarwerkplan van de 
Inspectie Voortgezet Onderwijs (VO), met bijlage
1980 1 omslag

481 Reacties van de DGDI, de Algemene Inspectie, de Inspectie VO/LBO en de Inspectie 
MBO op de concept beleidsnota "Examens in het Voortgezet Onderwijs", met 
bijlagen
1980 1 omslag

482 Reactie van de Inspectie op het door het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) 
gedane onderzoek naar het onderwijs in de moderne vreemde talen bij het 
Voortgezet Onderwijs (VO), alsmede de reactie op de door de Interim 
Begeleidingscommissie ITS Onderzoek (IBI) vervaardigde nota met 
beleidsuggesties voor het vreemde talenonderwijs
1980 1 omslag

483 Brieven van de Inspecteur van het Voortgezet Onderwijs, inspectie IIA-6, aan 
burgemeester en wethouders van Amsterdam inzake het ontstane misverstand van 
1 mei als vrije dag boven op de reeds toegekende 60 vakantiedagen, met bijlage
1980 1 omslag

484 Het bepalen van de leerlingenaantallen en het uitvoeren van de tellingen en 
controle daarop in het Voortgezet Onderwijs (VO), met bijlagen
1980-1981 1 omslag

485-486 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het AHI Beraad Voortgezet 
Onderwijs, alsmede de "Ontwikkeling Voortgezet Onderwijs", een 
projectenplanning over het jaar 1982, met bijlagen
1980-1984 2 omslagen
485 1980-1982, 1 omslag
486 1983-1984, 1 omslag

487-488 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake het controleren van de 
juistheid van de opgegeven leerlingenaantallen door de verschillende schooltypen 
en de daarbij geconstateerde fraude, met bijlagen
1980-1986 2 pakken
487 1980-1984 april 9, 1 pak
488 1984 mei 21-1986, 1 pak

489 Het indienen van een voorstel van de Inspectie VO/AV om te komen tot een 
herindeling van de scholen in de districten IIB-3 en IIB-4, met de toestemming van 
de minister tot het uitvoeren van het voorstel, met bijlagen
1981 1 omslag

490 Commentaar op het eerste en tweede advies ARVO 1 inzake de aansluiting van de 
eerste en tweede fase van het Voortgezet Onderwijs (VO), met bijlagen
1982-1983 1 omslag

491 Commentaar van de Inspectie Voortgezet Onderwijs op de examengegevens 1983, 
met bijlagen
1983 1 omslag
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492 Nota van de Algemeen Hoofdinspecteur Voortgezet Onderwijs aan de 
staatssecretaris houdende een tweetal adviezen inzake het tonen van 
belangstelling ter motivatie van de leraren enerzijds en het in overleg met de RU te 
Groningen laten onderzoeken van een alternatieve toetsing van Molukse leerlingen 
bij de LBO en/of MAVO examens anderzijds, met bijlagen
1983 1 omslag

493 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de "probleemschool" RSG 
Schagen te Schagen
1984 1 omslag

494 Brief inzake het afwijken van de voorschriften bij de AVO scholen voor Algemeen 
Voortgezet Onderwijs, met bijlagen
1984 1 omslag

495 Het samenstellen van de handleiding keuzebegeleiding
1984-1985 1 omslag

496 Het toelaten van leerlingen binnen het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar 
Beroepsonderwijs, almede het besluit houdende de wijziging van het Besluit 
Dagscholen VWO, HAVO en MAVO met betrekking tot het vierde leerjaar van de 
HAVO, met bijlagen
1986 1 omslag

497 Reactie van de Algemene Hoofdinspecteur op de nota "Onbevoegd gegeven 
leraarlessen in VO" van de gelijknamige werkgroep, alsmede het door de Inspectie 
Voortgezet Onderwijs (VO) verrichtte onderzoek inzake het aantal onbevoegd en in 
overuren gegeven lessen in het schooljaar 1985/1986, met bijlagen
1986 1 omslag

498 Het structureren van de examenpakketten voor de MAVO, de HAVO en het VWO
1986-1987 1 omslag

499 Het tot stand komen van de beleidsnotitie "Modulering in het Voortgezet 
Onderwijs. Kaders voor de ontwikkeling van modulair onderwijs in het 
Beroepsonderwijs, het LBO en het AVO/VWO", alsmede de adviezen opgesteld door
de Adviesgroep Projecten 2e fase van het Voortgezet Onderwijs, beiden als concept,
met bijlagen
1987-1988 1 omslag

500 Voorstel aan de Staatsecretaris inzake de uitwerking van het advies "Herziening 
Examenprogramma's Geschiedenis en Staatsinrichting", met het "Advies over 
nieuwe examenprogramma's Geschiedenis en Staatsinrichting (VWO, HAVO, D en 
C) naar aanleiding van de voorstellen daartoe door de SO ingestelde werkgroepen", 
met bijlage
1988 1 omslag

501 "Organisatie werkzaamheden DI/VZ in verband met OPSTAP", notitie ter 
behandeling in de Directieraad vergadering, met bijlagen
1988 1 omslag

502 Het rapporteren over de ervaringen met het gebruik van de "Handleiding voor 
onderzoek en rapporten van de inspectie", met bijlagen
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1989 1 omslag

503 Het controleren van de door de scholen opgegeven leerlingenaantallen door de 
Inspectie, alsmede de hercontroles daarvan door de Accountantsdienst
1992-1993 1 omslag

504 Het onderzoek, door de Inspectie, naar het aantal leerlingen van het Voortgezet 
(VO) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) die deel hebben genomen aan de 
Landelijke Leerlingenactie, met de resultaten van de actieregistratie
1993 1 omslag

505 Commentaar van de plaatsvervangend Inspecteur Generaal op de reactie van Th. 
Hendriks op de concept beleidsnota Inspectie
1993 1 stuk

506 Het nemen van voorbereidingen om te komen tot een beleidsplan over het jaar 
1994
1993-1994 1 stuk

507 Het al dan niet aanpassen van de verouderde gegevens, over de inspectie 
activiteiten in het Voortgezet Onderwijs zoals voorgesteld in het Jaarwerkplan 1993,
in de "Voortgangsrapportage Internationaliseringsbeleid "Grenzen verleggen" 1992-
1994", met bijlagen
1994 1 omslag

C.3.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.3.1.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

508 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Raad van Leraren, de Algemene 
Vereniging van Schoolleiders, de Vereniging van Conrectoren en Adjunct - 
Directeuren en het MULO - verband (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), met 
bijlagen
1969-1970 1 omslag

509 Notulen van de vergaderingen van de commissies natuur en scheikunde, wiskunde, 
economische wetenschappen, handelskennis, biologie, geschiedenis, 
aardrijkskunde, Frans, Engels en Nederlands van de schoolonderzoeken MAVO 3 en 
4 over het schooljaar 1970-1971, met bijlagen
1970 1 omslag

510-511 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de commissies VWO, HAVO en 
MAVO, met bijlagen
1970-1973 2 pakken
Geordend op onderwerp
510 1970, 1 pak
511 1971-1973, 1 pak

512 "Beoordelingscriteria Onderwijsexperimenten", drie verslagen opgesteld door de 
Commissie VWO, HAVO en MAVO in het kader van de bezinning op het 
sectorexperimenteerplan participatie onderwijs, met bijlagen
1971-1972 1 omslag

513 Het instellen en samenstellen van de Innovatiecommissie voor geïntegreerd 
onderwijs voor de leeftijdscategorie van circa 12-15 jarigen, met bijlagen
1973-1979 1 omslag
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514 "Nota inzake de plaats van de Middenschool in het onderwijsbestel", opgesteld 
door de Commissie Middenschool van de Inspectie VWO, HAVO en MAVO, met 
aanpassingen door de voorzitter
1976 2 stukken

515-516 Het bij MB van 12 juli 1977 goedkeuren van de statutenwijziging van de Stichting 
(Centraal) Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) gevestigd te Arnhem, alsmede 
het machtigen van de staffunctionaris van het Stafbureau Juridiche Zaken diensten 
Onderwijs en Inspectie om als plaatsvervanger van de minister op te treden bij de 
ondertekening van de akte van 29 juli 1977 die deze statutenwijziging vorm geeft, 
met bijlagen
1977-1979 2 omslagen
515 Met het MB 1977, 1 omslag
516 Met de akte 1977-1979, 1 omslag

517 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Programma - Adviescommissie 
Scholing, alsmede het "Eerste advies van de Adviescommissie Nascholing 
Voortgezet Onderwijs" en het "Tweede advies van de Programma - 
Adviescommissie Nascholing Middenschool", met bijlagen
1977-1979 1 pak

518-524 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Projectgroep Overleg en 
Adviesstructuur Onderwijsaangelegenheden (PAOS), alsmede het bij MB van 20 
februari 1980 opnieuw instellen van deze Projectgroep, met bijlagen
1978-1980 7 omslagen
Geordend op onderwerp
518 1978-1980, 1 omslag
519 1978-1981, 1 omslag
520 1980, januari 21-mei 13, 1 omslag
521 1980, mei 22-augustus 31, 1 omslag
522 1980, september 18-december 8, 1 omslag
523 1980-1981, 1 omslag
524 1981-1983, 1 omslag

525 "Ondersteuning Middenschoolexperimenten", rapport opgesteld door de 
Overleggroep Middenschool Inspectie (OMI), met bijlagen
1980 1 omslag

526 "Bijdrage van Werkgroep 5 "Onderwijs en Opleidingsaspecten" ten behoeve van de 
bepaling van het regeringsstandpunt inzake het rapport van de Adviesgroep Micro -
elektronica", bijgestelde versie, met bijlagen
1980 1 omslag

527 Het door de (Rijks)commissie Fries in het Voortgezet Onderwijs uitgevoerde 
onderzoek naar het aantal, al dan niet gebruikte, bevoegdheden in de vakken Friese
taal en letterkunde en het Fries, met het "Tussenrapport van de Rijkscommissie 
Fries in het Voortgezet Onderwijs", met bijlagen
1980-1981 1 omslag

528 MB 's over de periode 1980-1985 inzake het instellen van een departementale en 
een interdepartementale Stuurgroep Studie en Beroepskeuzevoorlichting (DSBV en 
ISBV) en de overdracht van het voorzitterschap van het DGDI naar het DGVO, met 
bijlagen
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1980-1987 1 pak

529 Notitie van de Studiegroep Schoolbezoek Voortgezet Onderwijs inzake het 
schoolbezoek waarbij de HISD I betrokken is, met bijlagen
1982-1983 1 omslag

530 Aanbevelingen van de Inspectorale Kerngroep AVO/LBO aan de staatssecretaris 
inzake het Voortgezet Onderwijs met name over de onderwijskundige aspecten van
het omgaan met heterogeniteit in het tweede heterogene leerjaar van de 
scholengemeenschappen voor het AVO/LBO, alsmede rapporten van de Kerngroep 
over de totstandkoming van de aanbevelingen, met bijlagen
1982-1985 1 pak

531 Het tot stand komen van het verslag "Doorstroming van middenschool naar 
vervolgonderwijs", een onderzoek door de Kerngroep van de Inspectorale 
Projectgroep Middenschool, alsmede het inspectie advies met betrekking tot de 
voortgang van de experimenten middenschool en een leidraad ten behoeve van de 
inspecteurs belast met het toezicht op een experiment middenschool, met bijlagen
1982-1985 1 omslag

532 Rapportage met betrekking tot de opzet en uitvoering van het Onderwijsverslag in 
de toekomst, tussen rapport opgesteld door de Stuurgroep Onderwijsverslag, met 
bijlagen
1983 1 omslag

533 Het instellen van de Interinspectorale Werkgroep Schoolwerkplan Voortgezet 
Onderwijs, met bijlagen
1984 1 omslag

534 "Een verkenning naar het omgaan met heterogeniteit in de 
scholengemeenschappen AVO/LBO", 1985, rapport opgesteld door de Inspectorale 
Kerngroep Algemeen Voortgezet Onderwijs en Lager Beroepsonderwijs (AVO/LBO), 
alsmede "Een onderzoek naar gemengde eindexamens AVO/LBO", 1984, opgesteld 
door de Commissie Gemengde Eindexamens" uit de Kerngroep, met bijlagen
1984-1986 1 omslag

535 Brieven aan het Bureau Organisatie Examens van het HAVO/MBO Directieconvent 
inzake het aanwijzen van 28 mei 1986 als streefdatum voor het bekendmaken van 
de uitslag van de examens, met bijlage
1985 1 omslag

536 "Nascholing in het kader van het informatica stimuleringsplan", eindrapport van de 
Prospectiecommissie Evaluatie Nascholing Informatica Voortgezet Onderwijs, met 
bijlagen
1985 1 omslag

537 Het in- en samenstellen, door de Inspecteur Generaal van het Onderwijs, van de 
Inspectorale Werkgroep Doorstroming Voortgezet Onderwijs (IWGD), met bijlagen
1985-1986 1 omslag

538 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Beleidscommissie Evaluatie 
Onderzoek Experimenten HAVO en MBO, met bijlagen
1985-1986 1 omslag
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539 "Model - examenreglement voor HAVO/MBO afdeling ten behoeve van het 
schooljaar 1986/1987", concept, opgesteld door de Inspectorale Werkgroep 
HAVO/MBO, met advies van de coördinerend Inspecteur VO/BO en de Inspecteur 
MDGO, alsmede handleidingen voor het invullen van de eindexamenformulieren en
modellen van cijferlijsten en diploma's, met bijlagen
1985-1986 1 omslag

540 Het verzoek van de Leerplanontwikkelingsgroep (ook wel de Landelijke 
Ontwikkelings Groep ofwel de LOG) HAVO/MDGO aan de Ambtelijke Werkgroep 
HAVO/MBO om het aantal lesuren en vakken in het Inrichtingsplan voor 1986 te 
wijzigen, alsmede het "Vakleerplan Drama" en het concept van het "Leerplan 
Spelactiviteiten (Sport en Spel)", met bijlagen
1985-1986 1 omslag

541 Het opnieuw in- en samenstellen, door de Inspecteur Generaal, van de Inspectorale
Werkgroep Huisvestingszaken VO en HBO voor de duur van twee jaar met een 
mogelijke verlenging, alsmede een voortgangsrapportage over de werkzaamheden 
van de werkgroep, met bijlagen
1985-1988 1 omslag

542 "Rendement in het Voortgezet Onderwijs", deel I en II, notities samengesteld door 
de gelijknamige werkgroep in opdracht van de inspectie
1986 2 stukken

543 "Het omgaan met heterogene leerlingengroepen. Een stand van zaken overzicht 
1982-1985", rapport opgesteld door de Inspectiewerkgroep Heterogeniteit 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de inspectiecolleges AVO, LBO, WJ en SD
1986 1 omslag

544 Het instellen van de Centrale Herplaatsingscommissie (CHC), de Voorlopige 
Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs en de Coördinerende Eenheid 
Huisvestingsbeleid (CEH), alsmede het opheffen van de Werkgroep 
Herstructurering Scholenbestand (WHS), met het concept van het sociaal statuut 
van de Werkgroep SBP, met bijlagen
1987 1 pak

545 Advies van de Inspectorale Werkgroep Doorstroming inzake het dispensatiebeleid 
inspectie ten behoeve van leerlingen die niet voldoen aan de toelatingscriteria 
genoemd in artikel 13.2 van het Besluit Dagscholen VWO, HAVO en MAVO, met 
bijlagen
1987 1 omslag

546 "Actieplan explicitering examenprogramma's", opgesteld door de DGVO Werkgroep
Examens (WEX), met het verslag van het periodiek overleg MO VO, OV DGHW SG, 
VE, met bijlagen
1987 1 omslag

547 Het voorstel van de Begeleidingscommissie Hewetexperiment inzake het 
eindexamenprogramma wiskunde A en B, met bijlagen
1987 1 omslag

548 Het instellen van het Centraal Bureau Examens, alsmede de evaluatie van het 
wetsvoorstel Examenbureau, met bijlagen
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1988 1 omslag

549 "Inspectierapport 25. Het NIVO - project in de scholen. Verslag van een 
"Inspectiecommissie" die het project gedurende ruim een jaar kritisch volgde", met 
bijlagen
1988 1 omslag

550 Het opheffen van de Taakgroep Uitwerking Programmavoorstel Evaluatie 
Onderwijsverzorging, alsmede de publicatie "Speciaal Onderwijs, Voortgezet 
Speciaal Onderwijs, Voortgezet Onderwijs. Inventarisatie van onderzoek en andere 
bronnen ten behoeve van de evaluatie van de onderwijsverzorging" samengesteld 
door het instituut voor toegepaste sociale wetenschappen
1991 1 omslag
bijlage is een publicatie

551 Het verstrekken van informatie over het Scholenpanel en het Onderwijs Opinie 
Panel, met artikelen uit de nieuwsbrieven van het Scholenpanel, met bijlagen
1994 1 omslag

C.3.1.3 Wet- en regelgeving

C.3.1.3 WET- EN REGELGEVING

552-553 Het tot stand komen van de Wet op het Leerlingenwezen, houdende een nieuwe 
wettelijke regeling van het leerlingenwezen
1961-1964 2 pakken
552 Het inwinnen van advies 1961-1964, 1 pak
553 Overleg van de Onderwijskundige Werkgroep Wet Leerlingenwezen 

te Lochem 1966-1968, 1 pak

554 Het wijzigen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
1967-1974 1 pak

555 Notulen van de vergaderingen van het ministerie met belanghebbenden uit de 
scheepvaart en het nautisch onderwijs inzake de alternatieven met betrekking tot 
het wijzigen van modellen van diploma's krachtens artikel 29 van de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs, met voorbeelden, alsmede modellen van diploma's van de 
lerarenopleidingen, met bijlagen
1969 1 omslag

556 MB's over 1970 inzake het verbinden van de bevoegdheid tot het geven van 
Voortgezet Onderwijs aan het behalen van het bewijs van bekwaamheid tot het 
lesgeven in de aangeduide vakken, artikelen 108 en 110 van de overgangswet Wet 
op het Voortgezet Onderwijs (Staatsblad 1967, 386), alsmede het concept ontwerp 
besluit houdende wijzigingen op het KB van 19 maart 1960 (Stb. 132) inzake het 
verkrijgen van de akte van bekwaamheid, met bijlagen
1969-1971 1 omslag

557 Commentaar op de Ontwerp Kaderwet Specifiek Welzijn 1977, toegespitst op de 
verhouding tussen deze wet en de onderwijswetten, door de Nationale Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, met bijlagen
1977-1978 1 omslag

558 "Bijstelling van de regelgeving en regeluitvoering in het VO. Interne nota ten 
behoeve van uitvoering regeerakkoord met betrekking tot knelpunten en 
problemen in het Voortgezet Onderwijs", 1983, opgesteld door de Directie VO/VB, 
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alsmede reacties daarop waaronder die van de Hoofdinspectie Lager 
Beroepsonderwijs met aandachtspunten betreffende het LBO, met bijlagen en 
retroacta
1979-1983 1 pak

559 Het wijzigen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs houdende regelingen voor de 
opleidingsscholen voor leraren Basisonderwijs, alsmede het advies "Spreidingsplan 
lerarenopleidingen voor het Basisonderwijs", deel 1 en 2, en het verslag van de 
zesendertigste vergadering van de Vaste Commissie voor Onderwijs en 
Wetenschappen, met concept en bijlagen
1980-1982 1 pak

560 Commentaar van de Inspectie Voortgezet Onderwijs op het ontwerp Wet Planning 
Voortgezet Onderwijs, met aanbiedingsbrief
1983 1 omslag

561 MB van 28 december 1983 inzake de inrichting van en de te behandelen 
onderwerpen in het onderwijsverslag van de Inspectie vanaf 1983, alsmede de 
bijdragen van de Inspectie aan de onderwijsverslagen over 1985-1986
1983-1986 1 omslag

562 Het wijzigen van de Wet Voortgezet Onderwijs, alsmede de Ontwerp Wet 
Voortgezet Onderwijs (OWVO)
1984 1 omslag

563 Proeve van een concept Ontwerp Ontwikkelingswet Voortgezet Onderwijs, deze 
wet vervangt niet de reeds bestaande wetten maar biedt de wettelijke grondslag 
voor het ontwikkelingsbeleid ten aanzien van het VO
1984 1 stuk

564 Het tot stand komen van het ontwerp Raamwet Overleg en Adviesstructuur, met 
concept en memorie van toelichtingen, met bijlagen
1985 1 omslag

565 Instructies inzake het volgen van de juiste procedures betreffende de afwikkeling 
van de examens en eindexamens VWO, HAVO, MAVO, AVO en LBO vastgelegd in 
een "Draaiboek Eindexamens", opgesteld door de desbetreffende Inspecties, met 
bijlagen
1985 1 omslag

566 Verslag van een inspectie onderzoek naar de effecten van de in 1985 ingevoerde 
nieuwe regelgeving ten aanzien van het schoolpracticum, met bijlagen
1985-1987 1 omslag

567 Het wijzigen van het eindexamen en de inrichtingsbesluiten in verband met de 
verbreding en structurering van de vakkenpakketten VWO, HAVO en MAVO, met 
bijlagen
1986-1987 1 omslag

568 Het tot stand komen van het MB inzake de Regeling Bewijzen van Bekwaamheid 
Overgangswet Voortgezet Onderwijs, met bijlagen
1987 1 omslag

569 Het wijzigen van het Eindexamenbesluit Dagscholen VWO, HAVO en MAVO artikel 
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31, lid 2, met bijlage
1987 1 omslag

570 Het tot stand komen van het KB houdende de wijziging van het Besluit 
avondscholen VWO, HAVO, MAVO en MEAO in verband met het scheppen van 
grotere duidelijkheid over de werkgelegenheidsvooruitzichten bij de aanvang van 
nieuwe schooljaren, alsmede de "Notitie ten behoeve van de zogenaamde 100% 
regeling voor het dag en avondonderwijs", opgesteld door de Inspectie, met 
bijlagen
1987 1 omslag

571 KB's van 8 mei 1987 houdende het voorstel tot wijziging van de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs en de Wet op het Leerlingwezen, alsmede het ontwerp 
besluit tot wijziging van het Besluit proefobjecten nieuw vervolg en proefprojecten 
deeltijdvervolg van het Beroepsonderwijs inzake de niet ten laste van 's Rijks kas 
komende cursussen en werkzaamheden (contractactiviteiten), met het advies 
inzake het wijzigen van bovenstaand, met bijlagen
1987 1 omslag

572 Voorlopig rapport inzake de aanvraag om toepassing van artikel 56 WVO voor de 
Stichting De Boer Dagopleiding VWO, HAVO en MAVO en de dag en avondschool 
drs. R.R Vrijbergen, met bijlagen
1989 1 omslag

573 Het toepassen van de regelgeving in verband met de lesduur verkorting, alsmede 
"Kanttekeningen bij de notitie lesduur verkorting van de Inspectie van het 
Voortgezet Onderwijs in de provincie Friesland" van 16 en 19 december 1992, met 
bijlagen
1992-1993 1 omslag

C.3.1.4 Kamervragen

C.3.1.4 KAMERVRAGEN

574 Kamervragen inzake het drugsgebruik onder de scholieren
1970 1 omslag

575 Kamervragen inzake de samenstelling en het functioneren van de Werkgroep 
Buitengewoon Voortgezet Onderwijs
1973 1 omslag

576 Kamervragen inzake de taken van de Inspectie bij het opgang brengen van de 
discussie met de scholen over de Contourennota
1975 1 omslag

577 Kamervragen inzake de mogelijkheid om Surinaamse leerlingen op 25 november 
1975 extra vrijaf te geven, met een verklaring van geen bezwaar door de minister
1975 1 omslag

578 Kamervragen inzake het instellen en functioneren van de Kerngroep 
Maatschappijleer, alsmede het opheffen van de voorganger van die groep: de 
Commissie Modernisering Leerplan Maatschappijleer
1975-1977 1 omslag

579 Kamervragen inzake het inacht nemen van de veiligheid door de scholen voor 
Lager, Middelbaar en Algemeen Voortgezet Onderwijs bij de opslag van de in het 
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onderwijs gebruikte chemicaliën, alsmede de rol van de Inspectie bij de voorlichting
daarover, met bijlagen
1975-1979 1 omslag

580 Kamervragen inzake de hoge kosten van het drukken, door de 
schoolboekenuitgeverij, van de eenmalig te gebruiken katernen voor de 
eindexamens in het Voortgezet Onderwijs, met bijlagen
1976 1 omslag

581 Kamervragen inzake het instellen van een Commissie Modernisering Leerplan 
Ontwikkeling Bouwtechniek en Werktuigbouwkunde voor het niet 
Wetenschappelijk Onderwijs
1976-1977 1 omslag

582 Kamervragen inzake het beleid ten aanzien van de opleidingen voor schooldecanen 
en leerlingbegeleiders, alsmede het aandeel dat de vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Vereniging van Schooldecanen hebben in het invullen van de 
taakomschrijving van hun toekomstige collega's
1978 1 omslag

583 Kamervragen inzake de uitval van 6 tot 25 % van de lessen in het Voortgezet 
Onderwijs ten gevolge van roosterafwijkingen aan het eind van het schooljaar
1978 1 omslag

584 Kamervragen inzake de nascholingsactiviteiten op het gebied van de 
computerkunde/informatica, zoals opgenomen in de voorlopige versie van het 
"Applicatie en Nascholingsplan 1981-1982"
1980-1982 1 omslag

585 Kamervragen inzake het zoekraken van het examenwerk op scholen voor het 
Voortgezet Onderwijs, alsmede het onderwerp en de status van die papieren
1982 1 omslag

586 Kamervragen inzake het coördineren van de examens en de kosten van de tweede 
correctie van de eindexamens van 1983, alsmede het advies van de Onderwijsraad 
betreffende het wijzigen van de eindexamenbesluiten in verband met de tweede 
correctie schriftelijk examenwerk voor 1984
1983 1 omslag

587 Kamervragen inzake de door de Inspectie gegeven adviezen met betrekking tot het 
oplossen van de knelpunten in het Voortgezet Onderwijs
1984 1 omslag

588 Kamervragen inzake de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs in Nederland
1985 1 omslag

589 Kamervragen inzake de rol van het onderwijsonderzoek bij de bepaling, de 
evaluatie, de beoordeling en de verbetering van het beleid, met bijlagen
1988-1989 1 omslag

590 Kamervragen inzake de totstandkoming van de normering bij het schoolonderzoek
1989 1 omslag

591 Kamervragen inzake de door de regering getrokken conclusies uit het bijgevoegde 
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"Rapport van de vertrouwensinspecteurs" over ongewenste intimiteiten in het 
onderwijs, alsmede kamervragen over mogelijkheden tot fraude bij de 
eindexamens op de Nederlandse Antillen, met bijlagen
1989 1 omslag

C.3.1.5 Verslaggeving

C.3.1.5 VERSLAGGEVING

592 Het tot stand komen van het rapport Experiment eindexamen expressievakken, van
de Begeleidingscommissie Experiment Eindexamens, met een nota over de situatie 
van de vakken handvaardigheid, muziek en tekenen in het Voortgezet Onderwijs, 
alsmede stukken betreffende de samenstelling van die commissie per 1 augustus 
1972, met bijlagen
1971-1972 1 omslag

593 "Overzicht van gegevens met betrekking tot de bemanning van 
examencommissies", rapport naar aanleiding van de wijziging van het 
Vacatiegeldenbesluit, met bijlagen
1978 1 omslag

594 "Voorstellen bundeling onderzoekingen op het gebied van schoolorganisatie", 
notitie met de nadruk op onderwijsvernieuwing en arbeidsvoorwaarden voor 
leraren in het Voortgezet Onderwijs, opgesteld door de Directie VO/VB, met bijlage
1980 1 omslag

595 Adviezen van de Inspectie, de zes inspectiecolleges en de Inspectie Buitengewoon 
Onderwijs inzake het Ontwikkelingsplan Voortgezet Onderwijs (OPVO), met bijlagen
1980 1 omslag
Looptijd BSD aanpassen

596 "Commentaar van de Inspectie op het Ontwikkelingsplan van het Voortgezet 
Onderwijs". Ter bespreking op de discussiedag van de Inspectie met de 
staatssecretaris op 24 april 1980, met bijlage
1980 1 omslag

597 Het verrichten van onderzoek, door de Inspectie Voortgezet en Lager 
Beroepsonderwijs (VO/LBO), naar de ervaringen met het "Begeleiding Interne 
Koördinatoren (BIK) project in de periode 1 januari 1981 tot 1 juli 1981" en het 
"Samenwerkende Scholen en Scholengemeenschappen, kortweg 3 S project", met 
bijlagen
1980-1982 1 omslag

598 "Nota projectenbeleid", z.d, opgesteld door de Hoofdinspectie Speciale Diensten 
inzake de ontwikkeling van de beleidsvorming door middel van projecten ten 
behoeve van het Voortgezet Onderwijs, met bijlagen
1981-1984 1 omslag

599-601 Het tot stand komen van de onderwijsverslagen van de (Hoofd)inspectie Lager 
Beroepsonderwijs en de Inspectie Voortgezet Onderwijs over de jaren 1981-1985, 
met bijlagen
1981-1986 3 omslagen
599 Over de jaren 1981-1983 1983-1984, 1 omslag
600 Over het jaar 1984 1984-1985, 1 omslag
601 Over het jaar 1985 1985-1986, 1 omslag
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602 Het tot stand komen van de rapporten over de controle op de opgegeven 
leerlingenaantallen in het dag/avondonderwijs MAVO, HAVO, VWO en MEAO inzake
de opgaven "september 1982 en februari 1983" en "september 1983 en februari 
1984" opgesteld door de Inspectie Onderwijs voor Volwassenen, met concepten en 
bijlagen
1982-1984 1 pak

603 Nota van de Vaste Kamercommissie voor O en W inzake het minimum aantal te 
volgen lessen door de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, met bijlage
1983 1 omslag

604 "De stimuleringsprojecten Voortgezet Onderwijs", notitie, met bijlagen
1983 1 omslag

605 Advies inzake de wijzigingen in de structuur van de HAVO en VWO scholen, met 
aanbiedingsbrief
1983 1 omslag

606 "Nu zorgen voor morgen. Op weg naar een samenhangend geheel van 
onderwijsvoorzieningen", advies van de Inspectie op de nota's "Verder na de 
basisschool" en "De tweede fase vervolgonderwijs", met bijlage
1983 1 omslag

607 "Scholingsbeleid Inspectie VO", notitie opgesteld door de Stuurgroep Scholing 
Voortgezet Onderwijs (VO), alsmede het commentaar van de Inspectie Voortgezet 
Onderwijs, met bijlagen
1983-1984 1 omslag

608 Verslagen van inspectiebezoeken, alsmede rapportages inzake de alfabetisering en 
de projecten educatieve activiteiten voor culturele minderheden, met bijlagen
1983-1984 1 omslag

609 "Proefonderzoek schoolonderzoek", eindverslag van de controle van de kwaliteit 
van de schoolonderzoeken op de scholen, met bijlagen
1983-1987 1 pak

610 "Vereenvoudiging van het examenstelsel in het Voortgezet Onderwijs in het 
bijzonder de examens LBO en MAVO", notitie opgesteld op initiatief van de 
Inspectie VO, door een werkgroep bestaande uit inspectieleden LBO, MBO, AVO en 
WJ, met bijlagen
1985 1 omslag

611 "Inspectierapport 9. Onderwijs en informatietechnologie. Een beschrijving van de 
stand van zaken in het schooljaar 1985-1986"
1985-1986 1 deel

612 "Instructie voor de correctie van het centraal schriftelijk examenwerk VWO, HAVO 
en MAVO", met het "Draaiboek eindexamens VWO, HAVO en MAVO", 1986, 
opgesteld door de Categoriale Hoofdinspectie VO/AV, alsmede bovenstaande 
stukken maar dan over 1985, opgesteld door het College van Inspecteurs VO/AV, 
met bijlagen
1985-1986 1 omslag
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613 "Rapport over de controle op de opgegeven leerlingenaantallen 1985/1986", 
alsmede de nota met het verzoek om een door de Accountantsdienst uitgevoerde 
extra controle van de opgegeven leerlingenaantallen door zes scholen/instituten, 
met bijlagen
1985-1986 1 omslag

614 "Inspectie notitie met betrekking tot meisjes uit etnische groepen in het Voortgezet 
Onderwijs", 1985, opgesteld door de Inspectorale Werkgroep CUMI Voortgezet 
Onderwijs, met als reactie daarop de inspectierapportage "Meisjes uit etnische 
groepen in het VO" en een verdere toelichting op het uitgebrachte advies, met 
bijlagen
1985-1987 1 omslag

615 Verslag van het gesprek van de coördinerend- en de instellingsinspecteur met leden
van de medezeggenschapsraad van het Regionaal Avondcollege (RAC) in Hoorn 
inzake de positie van het personeel bij een fusie met het Cornelis Drebbel College 
(CDC) in Alkmaar, 1993, met bijlagen
1985-1993 1 omslag

616 "Methodologische onderbouwing entreetoets onderzoek brugklassen VWO, HAVO 
en MAVO door de Inspectie VO/AV", concept, met aanbiedingsbrief
1986 1 omslag

617 Het geven van commentaar op de CITO publicatie over de LBO/AVO/VWO examens 
1987, met als bijlage de CITO publicatie LBO/AVO/VWO 1986
1986-1988 1 omslag

618 "Nascholing in het Primair en het Voortgezet Onderwijs", 1989, beleidsnotitie 
opgesteld door de Inspectie, alsmede minuten van uitgaande brieven houdende de 
goedkeuring voor het volgen van een nascholingsactiviteit door een leraar van de 
Dr. Aletta Jacobs Scholengemeenschap, met bijlagen
1986-1990 1 omslag

619 Advies van de Inspectie VO/BO inzake de samenstelling van een examenverslag als 
bedoeld in artikel 15 van het Eindexamenbesluit Leerlingenwezen, met bijlagen
1987 1 omslag

620 "Onderwijs in eigen taal en cultuur in het Voortgezet Onderwijs. Stand van zaken in 
scholen met OETC 1986-1987", rapport opgesteld door de Inspectie voor Speciale 
Diensten
1987 1 stuk

621 "Examens 1987 getoetst", rapport opgesteld door de Inspectie, alsmede het advies 
van de inspectie over de regelgeving voor de examens Voortgezet Onderwijs, met 
bijlagen
1987 1 omslag

622 Verslag van het Inspectie - onderzoek "Toelating eerste leerjaar scholen voor HAVO 
en VWO 1987-1988", met een vernieuwde vragenlijst, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

623 "Examenverslag 1988", opgesteld door de Inspectie, alsmede het rapport van de 
examencommissie maatschappijleer LVGS/GVOLK, met bijlagen
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1987-1988 1 pak

624 Advies van de Inspectie Onderwijs voor Volwassenen inzake het ontwerp besluit 
houdende wijziging van een aantal eindexamenbesluiten en inrichtingsbesluiten in 
verband met de gewijzigde verplichtingen voor de keuze van de vakkenpakketten 
VWO, HAVO en MAVO, met bijlage
1988 1 omslag

625 "Modulering in het Voortgezet Onderwijs, kaders voor de ontwikkeling van 
modulair onderwijs in het Beroepsonderwijs, het LBO en het AVO/VWO", 
beleidsnotitie
1988 1 stuk

626-630 Stukken betreffende het door de afdeling Beleidsdoelmatigheidsonderzoek van de 
Algemene Rekenkamer in 1989 uitgevoerde onderzoek naar het functioneren van 
de Inspectie en de middelen die daartoe aanwezig zijn
1988-1989 2 omslagen en 3 stukken
626 "Commentaar van de Inspecties VO/OV en VO/WJ op het voorstel 

van Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO), maart 1988", 
met begeleidende brief 1988, 1 omslag

627 "De invoering van de Wet Medezeggenschap Onderwijs", verslag van
een inspectie onderzoek 1988, 1 stuk

628 "Vragenlijst Inspecties" en vragenlijst "Omvang Beleidsevaluatie 
Onderzoek", ingevuld, met bijlagen 1989, 1 omslag

629 "Volwassenen in het volle tijd Middelbaar Dienstverlening en 
Gezondheidszorgonderwijs", april 1989, verslag opgesteld door de 
Inspectie 1989, 1 stuk

630 "Reflecties op de aansluiting tussen Basisonderwijs en Voortgezet 
Onderwijs", eindrapport door een werkgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers uit de Inspecties Basisonderwijs, Algemeen 
Voortgezet Onderwijs en Lager Beroepsonderwijs, met medewerking
van de Inspectie Speciale Diensten en de IGO als projectleider z.d, 1 
stuk

631 "Onderwijs en Informatietechnologie. Een beschrijving van de stand van zaken in 
het schooljaar 1988-1989", rapport opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1988-1989 1 omslag

632 "Alfabetisering in de taal van het land van herkomst", advies van de Inspectie VO, 
met bijlagen
1989 1 omslag

633 "Bevoegd en onbevoegd", verslag van een onderzoek naar het gebruik van 
leseenheden door de dagscholen voor MAVO, HAVO en VWO in het schooljaar 
1988-1989
1989-1990 1 omslag

634-637 Examenverslagen opgesteld door de Inspectie inzake het verloop van en de 
behaalde resultaten bij de examens Voortgezet Onderwijs over de jaren 1989-1990, 
1993-1994, met bijlagen
1989-1994 1 deel en 3 omslagen
634 "Examens 1989 getoetst" 1989, 1 omslag
635 "Examens 1990 getoetst" 1990, 1 deel
636 "Examens 1993 getoetst" 1992-1994, 1 omslag
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637 "Examens 1994 getoetst" 1994, 1 omslag

638 "Rapport inzake de bevindingen bij de controle op de toepassing van de 
taakverminderingsregeling", opgesteld door de accountantsdienst van het 
Ministerie en gebaseerd op een steekproefsgewijs onderzoek bij een aantal VO 
scholen naar oneigenlijk gebruik van de "garantieregeling", met bijlage
1990 1 omslag

639 "Fusie en samenwerking in het kader van de Basisvorming", notitie opgesteld door 
de Inspectie VO/AV en LBO, met bijlage
1990 1 omslag

640 Het tot stand komen van de beleidsnotitie "Integreren en consolideren. 
Informatietechnologie in scholen voor primair onderwijs, AVO, VWO, LBO, MBO, 
CBO en Volwasseneducatie", met concept en bijlagen voorzien van het commentaar
van de staatssecretaris
1991 1 omslag

641 Reactie van de Inspecteur Generaal op het voorstel van de Staatssecretaris om de 
Inspectie toezicht te laten uitoefenen op de ontplooiingsmogelijkheden van 
bijzondere talenten in het regulier onderwijs dat alles tegen de achtergrond van de 
notitie "Kunst en cultuur in het Voortgezet Onderwijs" en de "Regeling voor 
topsport op scholen", met bijlage
1992-1993 1 omslag

642 "Kleine Criminaliteit in en rondom scholen voor het Voortgezet Onderwijs", 1992, 
rapport opgesteld door de Inspectie, met een nadere uitwerking van het rapport 
door de Directeur Voortgezet Onderwijs, met bijlagen
1992-1993 1 omslag

643 "Onderwijsvoorrangsbeleid 1992-1993 concretisering door scholen", een rapport 
opgesteld door de Inspectie inzake de invulling van het OVB beleid binnen scholen, 
met bijlagen
1992-1994 1 omslag

644 "Toezicht op het schoolwerkplan en de kerndoelen", opgesteld door de Inspectie 
Voortgezet Onderwijs, met bijlagen
1993 1 omslag

645 "Samenwerking tussen scholen en internaten. Een verkenning van de 
samenwerkingsrelaties tussen de justitiële jeugdinrichtingen en daaraan gelieerde 
onderwijsinstellingen", rapport opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1993 1 omslag

646 "Toelating eerste fase HAVO/VWO", rapport opgesteld door de Inspectie Voortgezet
Onderwijs, met aanbiedingsbrief
1993 1 omslag
eerste bladzijde ontbreekt

647 "De resultaten tellen wel, maar vertellen niet genoeg", weergave van de inleiding 
van de Inspecteur Generaal, gehouden op de conferentie van het CITO, met bijlage
1993 1 omslag

648 "Geschiktheid, hanteerbaarheid en implementeerbaarheid van het 
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Leerlingvolgsysteem van het CITO", rapport opgesteld door de Inspectie, met 
bijlage
1993 1 omslag

649 "Het begin bekeken" een evaluatierapport uit 1993 en "Weg met de wachtlijsten" 
een actieplan uit 1994, beiden opgesteld door de Inspectie, alsmede conclusies en 
aanbevelingen, met bijlagen
1993-1994 1 omslag

650-653 Stukken betreffende het Onderwijsverslag over het jaar 1993, met bijlagen
1993-1994 3 omslagen en 1 pak
650 Het tot stand komen, met de synopsis van het verslag 1993-1994, 1 

omslag
651 Verslag, met aanvulling en een memo van de Inspecteur Generaal 

van het Onderwijs over de te volgen procedure bij het opstellen van 
het verslag 1993-1994, 1 pak

652 Het wijzigen van het verslag naar aanleiding van het commentaar 
van de minister en de staatsecretaris van onderwijs 1994, 1 omslag

653 Het tot stand komen van het verslag van de staat van het onderwijs 
in Nederland over het jaar 1993, met bijlagen 1994, 1 omslag

654 Het tot stand komen van het Onderwijsverslag 1994, met bijlagen waaronder de 
discussienotitie "aanpak indicatoren voor het Onderwijsverslag", alsmede de 
synopsis van het Onderwijsverslag 1994
1994 1 omslag

655 "Educatieve Faculteiten. Tussenrapportage 2", opgesteld door de Inspectie naar 
aanleiding van experimenten op dat gebied, met bijlagen
1994 1 omslag

656 "Panelrapport Samenwerkingsrelaties HAVO - HBO", 1994, opgesteld door de 
Inspectie in samenwerking met personen uit het onderwijsveld, met bijlagen
1994 1 omslag

657 "Het emancipatorisch gehalte van BVE instellingen, vervolgtraject", rapport 
opgesteld door de Inspectie, met bijlage
1994 1 omslag

C.3.1.6 Jaarverslagen

C.3.1.6 JAARVERSLAGEN

658 Jaarverslag van de Inspectie Nederlandse Rijksscholen voor Voortgezet Onderwijs in
West-Duitsland over het jaar 1974
1974 1 stuk

659-665 Jaarverslagen en jaarwerkplannen van de Categoriale Hoofdinspectie Onderwijs en 
Vorming Werkende Jongeren (VO/WJ), van commissies en werkgroepen en van de 
rayons (ambtsgebieden) 1-14 over de jaren 1980-1986, met bijlagen
1981-1987 6 omslagen en 1 stuk
Met hiaten in de jaarverslagen van de rayons.
659 1980-1981, 1 omslag
660 1981-1982, 1 omslag
661 1982-1983, 1 omslag
662 1983-1984, 1 omslag

Met als bijlage de instructie "Het opstellen van jaarwerkplannen en jaarverslagen, 
1984".
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663 1983-1985, 1 stuk
664 1985, 1 omslag
665 1986, 1 omslag

C.3.1.7 Jaarwerkplannen

C.3.1.7 JAARWERKPLANNEN

666 Het evalueren van de jaarwerkplannen van de Inspecties van het Voortgezet en 
Beroepsonderwijs voor de jaren 1979-1980, 1981-1985, met bijlagen
1978-1985 1 omslag

667-670 Jaarwerkplannen van de Categoriale Hoofdinspectie Onderwijs en Vorming 
Werkende Jongeren (VO/WJ) voor de jaren 1979-1986, met bijlagen
1978-1986 4 omslagen
667 1979-1980, 1 omslag
668 1980-1983, 1 omslag
669 1985, 1 omslag
670 1986, 1 omslag

671 Jaarwerkplannen van de Inspecties (Opleidingen) Voortgezet Onderwijs en het 
Voortgezet Onderwijs aan Volwassenen (VO/AV) voor de jaren 1981-1982, alsmede 
het "Voortgangsbericht inzake de planningswerkzaamheden van de Inspectie 
Voortgezet Onderwijs en Lager Beroepsonderwijs (VO/LB)", met bijlagen
1981-1982 1 omslag

672 Jaarwerkplan (voorlopig) van de Inspectie Voortgezet en Lager Beroepsonderwijs 
(VO/LBO) voor het jaar 1985, met bijlage
1982-1985 1 omslag

673 Jaarwerkplannen van de Inspectie Voortgezet Onderwijs (VO/AV) voor de jaren 1986
en 1988
1986-1988 1 omslag

674 Jaarwerkplan van de Inspectie Algemeen Voortgezet Onderwijs en Inspectie Lager 
Beroepsonderwijs voor het jaar 1989, met aanbiedingsbrief
1989 1 omslag

C.3.2 Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

C.3.2 MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS
C.3.2.1 Algemeen

C.3.2.1 ALGEMEEN

675 Het leggen van een relatie tussen de C programma's in het Lager Beroeps Onderwijs
(LBO) en de MAVO programma's
1975-1976 1 omslag

676 Voorstel van de coördinerend Inspecteur Voortgezet Onderwijs en Lager 
Beroepsonderwijs (VO/LBO) om de vervroegde integratie van de inspectie LBO in 
District II met ingang van 1 augustus 1982 in te voeren, met de door de Algemeen 
Hoofdinspecteur VO verleende toestemming, met bijlagen
1981-1982 1 omslag

677 Het overleg tussen de Minister en de Inspectie inzake het MAVO project betreffende
de splitsing van de opleiding in een A en een B niveau
1982-1983 1 omslag
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678 Het voornemen om het vak Spaanse taal in te voeren als een regulier examenvak, 
met bijlagen
1983-1984 1 omslag

679 Het bepalen, door de Hoofdinspectie Algemeen Vormend Onderwijs en Lager 
Beroepsonderwijs (AVO/LBO), van het te volgen beleid ten aanzien van de onder 
hen vallende scholen, met bijlagen
1994-1995 1 omslag

C.3.2.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.3.2.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

680 "Rapportage van de Onderzoekscommissie Organisatie Staatsexamens voor VSO 
kandidaten die slechthorend zijn", 1990, onderzoek naar de organisatie van de 
MAVO examens voor slechthorenden, met bijlagen
1974-1990 1 omslag

C.3.2.3 Wet- en regelgeving

C.3.2.3 WET- EN REGELGEVING

681 Het wijzigen van de regelingen binnen de kunstvakken, alsmede stukken 
betreffende het eindexamen MAVO kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing, met 
bijlagen
1969-1976 1 omslag

C.3.2.4 Kamervragen

C.3.2.4 KAMERVRAGEN

682 Kamervragen inzake het invullen van de bij de aanbesteding van de ontwikkeling 
van de leerstof voor het MAVO project opkomende aandachtspunten
1980 1 omslag

683 Kamervragen inzake de te volgen procedure bij de benoeming van een directeur 
voor de Middenschool P.F. van Overbeeke te Utrecht
1984-1985 1 omslag

684 Kamervragen inzake de eindexamenresultaten van de "Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer"
1987 1 omslag

C.3.2.5 Verslaggeving

C.3.2.5 VERSLAGGEVING

685 Rapportage van de Inspectie inzake de huisvestingsproblematiek van de OG 
Heldering school voor MAVO onderwijs te Den Haag
1986 1 omslag

686 "Verslag van Inspectieonderzoek naar "dubbele scoring" bij meerkeuzevragen bij 
examens MAVO en LBO (C en D), 1988, uitgevoerd bij een steekproef van scholen", 
rapport opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1988 1 omslag

C.3.2.6 Jaarverslagen

C.3.2.6 JAARVERSLAGEN

687 Jaarverslag van de Inspectie Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs over het 
jaar 1973
1973 1 stuk
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C.3.3 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

C.3.3 HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS
C.3.3.1 Algemeen

C.3.3.1 ALGEMEEN

688 Het onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een overdracht van een 
HAVO top aan een school voor MBO
1982-1984 1 omslag

689 De unificatie van het HAVO top onderwijs met het MBO, alsmede de beleidsnotitie 
HAVO toppen en het onderzoeksverslag naar de overdracht van HAVO toppen aan 
een school voor MBO, met bijlagen
1982-1985 1 omslag

690 Het voorstel tot de unificatie van het VHBO en HAVO top onderwijs in het MBO, 
met een voorstel en een notitie voor de staatssecretaris inzake de knelpunten 
HAVO toppen scholen voor MBO, met bijlagen
1984 1 omslag

691 Het afwijken van de toelaatbaarheids voorwaarden van de afdelingen HAVO en 
MBO, met een onderzoek naar de toelating tot het eerste cursusjaar van de 
afdelingen HAVO en MBO in het schooljaar 1984-1985
1984-1988 1 omslag

692 Reactie op het goedkeringsbeleid toelating HAVO 4 en HAVO en MBO voor het 
schooljaar 1988-1989, met bijlagen
1988-1989 1 omslag

C.3.3.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.3.3.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

693 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Afdelingen Voortgezet 
Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) en Algemeen Voortgezet Onderwijs (AVO) van 
de Landelijke Pedagogische Centra van de Commissie VWO, HAVO en MAVO inzake 
de schoolonderzoeken HAVO over het schooljaar 1970-1971, met bijlagen
1970-1971 1 pak

694 "Van de werkgroep ter voorbereiding van wijziging van het eindexamenprogramma 
wiskunde HAVO", voorlopig rapport opgesteld door de gelijknamige werkgroep, 
inzake onderzoek naar en het opzetten van afzonderlijk programma's wiskunde 
voor toekomstige studenten sociale en economische wetenschappen enerzijds en 
wiskunde, natuur- en technische wetenschappen anderzijds
1985 1 stuk

695 Het tot stand komen van het rapport van de Werkgroep ter voorbereiding van de 
wijziging van het eindexamenprogramma Wiskunde HAVO, met bijlagen
1986 1 omslag

C.3.3.3 Wet- en regelgeving

C.3.3.3 WET- EN REGELGEVING

696 KB van 9 september 1964 inzake de bekostiging van de HAVO van het Pius XII 
College te Deurne, met het KB van 4 augustus 1967 houdende een wijziging daarop 
alsmede het KB van 9 augustus 1967 inzake de bekostiging van het Atheneum van 
voorgenoemd college, met bijlagen
1964-1971 1 omslag
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697 KB van 9 september 1964 inzake de bekostiging van de HAVO van het Sint 
Bernardinuscollege te Heerlen, met het KB van 4 augustus 1967 houdende een 
wijziging daarop, met bijlagen
1964-1971 1 omslag

698 KB 's van 23 juni 1966 en 9 augustus 1967 inzake de bekostiging van de HAVO en het
Atheneum van het St Michiellyceum te Geleen, met bijlagen waaronder de 
goedkeuring voor de vestiging van een dépendance in de regio Beek - Elsloo - Stein
1965-1972 1 omslag

699 KB van 2 augustus 1967 inzake de bekostiging van het Atheneum van het RK 
Gymnasium Sancta Magdalena Sophia te Vaals, met bijlagen
1966-1967 1 omslag

700 KB van 21 september 1967 inzake het toelaten van de afgestudeerden uit het HAVO 
tot de onder het HBO vallend HEAO en HTO
1970-1972 1 omslag

701 Het bij KB van 24 maart 1986 (Stb. 159) wijzigen van artikel 13, tweede lid, van het 
Besluit Dagscholen VWO, HAVO en MAVO, inzake de toelating van MAVO 
gediplomeerden tot 4 HAVO, met bijlagen
1984-1988 1 omslag

702 "Model - Inrichtingsplan afdelingen HAVO/MBO, geldend voor de afdelingen 
verbonden aan scholen voor MEAO en scholengemeenschappen MEAO/MMO", met
begeleidende brief
1986 1 omslag

C.3.3.4 Kamervragen

C.3.3.4 KAMERVRAGEN

703 Kamervragen inzake de door de Inspectie gehanteerde norm voor toelating tot 
HAVO 4 en de afdeling HAVO/MBO, alsmede de keuze van het onderwerp van de 
CITO eindtoets voor het Basisonderwijs
1986-1988 1 omslag

C.3.3.5 Verslaggeving

C.3.3.5 VERSLAGGEVING

704 Reactie op de nota inzake de beperking van het onderwijs in niet examenvakken in 
het hoogste leerjaar van de scholen voor HAVO en VWO, met de nota als bijlage
1983 1 omslag

705 "Leerplan Rijksscholen Scheikunde HAVO", met aanbiedingsbrief
1987 1 omslag

706 "Evaluatie HAVO/MBO. Verslag van een inspectieonderzoek op 23 HAVO/MBO 
afdelingen naar inrichtingskenmerken van het onderwijs en leerlingenstromen", 
verslag opgesteld door de Inspectie
1990 1 deel
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C.3.4 Voortgezet Speciaal Onderwijs

C.3.4 VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS
C.3.4.1 Betrekkingen tot andere lichamen

C.3.4.1 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN
C.3.4.2 Wet- en regelgeving

C.3.4.2 WET- EN REGELGEVING

707 Voorstel tot wijziging van de Wet op de Onderwijsverzorging in verband met de 
verlenging van de mogelijkheid voor Onderwijsverzorgingsinstellingen om 
bepaalde activiteiten te verrichten voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, met 
memorie van toelichting, met bijlagen
1990-1991 1 omslag

C.3.4.3 Verslaggeving

C.3.4.3 VERSLAGGEVING

708 Advies over de voortgangsrapportage "Werken met handelingsplannen", opgesteld 
door de Inspectie, alsmede de reactie van de staatssecretaris op de deelname van 
de scholen aan de twee projecten Speciaal Onderwijs, met bijlagen
1984-1985 1 omslag

709 Het tot stand komen van de afsluitende voortgangsrapportage serie 2A projecten 
van het Speciaal Onderwijs, opgesteld door de Inspectie SO/VSO, alsmede de 
verslagen van de schoolbezoeken aan de projectscholen, met bijlagen
1985-1986 1 pak

710 Eindrapportages "Overzicht onderwijs onderzoek (Voortgezet) Speciaal Onderwijs" 
en "Projecten werken met handelingsplannen serie 2 en extra 2A" inzake de serie 
Projecten Speciaal Onderwijs, alsmede het verslag van de miniconferentie "De 
toekomst van het Voortgezet Speciaal Onderwijs", met bijlagen
1987 1 pak

711 "Voorbereiding op een zelfstandige baan", rapport opgesteld door de Inspectie 
inzake de stagemogelijkheden binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs aan 
moeilijk lerende kinderen, met aanbiedingsbrief
1989 1 omslag

C.3.5 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

C.3.5 VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
C.3.5.1 Algemeen

C.3.5.1 ALGEMEEN

712 Het bepalen van de status van het kunstonderwijs en de examinering daarvan in 
het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) en andere schooltypen, 
alsmede het besluit inzake de rechtspositie van het personeel
1987 1 omslag

713 Het voorstel van de hoofdinspectie VO/AV inzake het opheffen van de discrepantie 
op het gebied van de diploma's bij gedeeld en ongedeeld VWO, met bijlagen
1987 1 omslag

C.3.5.2 Kamervragen

C.3.5.2 KAMERVRAGEN

714 Kamervragen inzake de wantoestanden aan het Barlaeus gymnasium te 
Amsterdam waar onder "kritische" leraren een vijandige opstelling bestaat tegen 
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staatsrechtelijke en economische structuren, zedelijkheidswetgeving en wetten 
tegen drugsgebruik
1970-1971 1 omslag

715 Kamervragen inzake het weigeren van studenten die de extra kosten boven op het 
collegegeld van de Hogescholen niet kunnen betalen
1987-1988 1 omslag

C.3.5.3 Verslaggeving

C.3.5.3 VERSLAGGEVING

716 Nota over de integratie tussen het VWO en de HAVO inzake de verhouding tussen 
de twee schooltypen en de doorstroming van de leerlingen, opgesteld door de door
de Inspectie van het Algemeen Voortgezet Onderwijs (AVO) ingestelde 
Subcommissie Bovenschool
1976 1 stuk

717 "Leerplan Rijksscholen Scheikunde VWO", concept, met bijlagen
1982 1 omslag

718 Verslag inzake het verloop van het examen Grieks, met bijlagen
1988 1 omslag

C.4 Beroepsonderwijs

C.4 BEROEPSONDERWIJS
C.4.1 Beroepsonderwijs (algemene onderwerpen)

C.4.1 BEROEPSONDERWIJS (ALGEMENE ONDERWERPEN)
C.4.1.1 Algemeen

C.4.1.1 ALGEMEEN

719 De totstandkoming van de Wet Beleidsvoorbereidende Adviesorganen Onderwijs 
(BAO), alsmede het KB houdende de regeling voor deze adviesorganen op het 
terrein van het onderwijs, 9e concept, met bijlagen
1988 1 omslag

720 Het uitspreken van de DGDI van zijn voorkeur om het wetsvoorstel 
Beleidsvoorbereidende Adviesorganen Onderwijs (BAO) voortgang te doen vinden
1989 1 stuk

721 Het verrichten van onderzoek op het gebied van de beleidsevaluatie, alsmede het 
evalueren van het onderzoeksrapport "Anti - racisme en schoolboeken"
1990 1 omslag

C.4.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.4.1.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

722 Notulen van de vergaderingen van de Inspecteur Generaal van het Onderwijs met 
leden van de Commissie Assisterend Laboratoriumpersoneel (Commissie Ghijsen) 
inzake de Analistenopleiding, met bijlagen
1964-1976 1 omslag
Met hiaten

723 Het instellen van drie commissies Modernisering Leerplan voor de vakken 
elektrotechniek en elektronica, lichamelijke oefening en bouwtechniek
1974-1975 1 omslag

724 Het instellen van de Projectgroep Automatisering Lerarenopleiding (PAL), met 
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bijlagen
1981-1982 1 omslag

725 "Herschikking Cursussen in het beroepsbegeleidend onderwijs (BBO)", rapport 
opgesteld door de gelijknamige werkgroep, met bijlage
1985 1 omslag

726 "Stand van zaken in de proefprojecten Beroepskwalificerende Educatieve 
Activiteiten 1985", deel I en II, proefevaluatie opgesteld door de Inspectorale 
Evaluatiewerkgroep BKE, met bijlagen
1986 1 omslag

727 Het erkennen van het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming 
(LOKV) en het Landelijk Centrum Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding (LCGVO) 
als perifere instituten, met bijlagen
1988-1989 1 omslag

728 Reactie van het Regionaal Bureau Onderwijs (RBO) Rijnmond op het door de 
Inspectie uitgebrachte rapport "Ervaringen van onderwijsinstellingen met het 
Regionaal Bureau Onderwijs", met bijlagen
1994 1 omslag

C.4.1.3 Wet- en regelgeving

C.4.1.3 WET- EN REGELGEVING

729 "Enkele inspectie ervaringen met de uitvoering van de Wet op de Erkende 
Onderwijsinstellingen (WEO)", opgesteld door de Inspectie, met bijlage
1989 1 omslag

C.4.1.4 Verslaggeving

C.4.1.4 VERSLAGGEVING

730 Het tot stand komen van de onderwijsverslagen van de Inspectie Onderwijs voor 
Volwassenen over de jaren 1977-1984, met bijlagen
1977-1984 1 pak

731 Rapport van het onderzoek ingesteld door de accountantsdienst van het Ministerie 
naar aanleiding van de op de peildata in de week van 1 november 1987 
geconstateerde verschillen in het leerlingenaantal van de Streekschool voor 
Beroeps en Begeleidend Onderwijs te Arnhem, met bijlagen
1989-1990 1 omslag

C.4.2 Lager (voorbereidend) Beroepsonderwijs

C.4.2 LAGER (VOORBEREIDEND) BEROEPSONDERWIJS
C.4.2.1 Betrekkingen tot andere lichamen

C.4.2.1 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

732 "Ontwikkeling eindtermen deelkwalificaties, beroepsvoorbereidende onderdelen 
Lager Beroepsonderwijs (LBO)", kadernotitie opgesteld door het Cito
1989 1 stuk

C.4.2.2 Wet- en regelgeving

C.4.2.2 WET- EN REGELGEVING

733 Het tot stand komen van de ontwerpeindexamenbesluiten LHNO, LEAO en LMO, 
met bijlage
1968 1 omslag
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734 KB van 25 april 1968 inzake de oprichting en instandhouding van een rooms 
katholieke huishoudschool onder beheer van de "Stichting voor Katholiek 
Beroepsonderwijs "St. Clara" voor Silvolde en omstreken", met stukken betreffende 
het opheffen en uitbreiden van huishoudscholen in Eijsden en Vollenhove, alsmede 
de financiële afwikkeling van een inbraak in een huishoudschool te Nijverdal
1968-1972 1 omslag

735 Brief van de Hoofdinspecteur van het LBO aan de Inspecteur Generaal van het 
Onderwijs inzake de naleving van wetten en voorschriften door scholen
1984 1 stuk
Bijlagen ontbreken

736 Advies van de Inspectie LBO aan de Staatssecretaris inzake het ontwerp besluit 
wijziging van het Besluit LBO/LAVO en het Eindexamenbesluit LBO, met bijlagen
1985 1 omslag

737 Het wijzigen van het Eindexamenbesluit LBO in verband met de invoering van de D 
programma's, alsmede het concept advies van de Inspectie Lager Beroepsonderwijs
inzake de wijziging van de wetgeving op het LBO gebied, met bijlagen
1985-1986 1 omslag

C.4.2.3 Verslaggeving

C.4.2.3 VERSLAGGEVING

738 "De psychosociale aspecten van fusieprocessen in scholengemeenschappen 
AVO/LBO", eindrapport van het inspectorale onderzoek opgesteld door de 
Inspectie, met bijlagen
1983 1 deel

739 "Knelpunten in de doorstroming van meisjes uit het Lager Beroepsonderwijs, met 
name uit het LHNO, naar vervolgopleidingen", notitie opgesteld door de Inspectie 
VO/LMB, met bijlagen
1984 1 omslag

740 Advies aan de staatssecretaris inzake de grenzen en overlappingen tussen de 
vakken consumptieve techniek en huishoudkunde in het Lager Beroepsonderwijs 
(LBO), met bijlagen
1984 1 omslag

741 "Inspectie advies over beleid met betrekking tot AVMB na 1 augustus 1988", advies 
inzake het uitstellen van de beroepskeuze van leerlingen in de dienstverlenende 
sector, met begeleidend schrijven
1988 1 omslag

742 "Het individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs en de Basisvorming", rapport 
opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1993 1 omslag

743 "AVMB: een leerweg in het I VBO", rapport opgesteld door de Inspectie, alsmede 
een beoordeling van het rapport door de SI, met bijlagen
1994 1 omslag

744 "Transport en Logistiek nader bekeken". Evaluatie van de ontwikkeling van 
Transport en Logistiek in het Voorbereidend Beroeps Onderwijs (VBO), rapport 
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opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1994 1 omslag

C.4.2.4 Jaarwerkplannen

C.4.2.4 JAARWERKPLANNEN

745 "De lichamelijke opvoeding in het LBO", onderdeel van het jaarwerkplan van de 
Inspectie Lager Beroepsonderwijs voor het schooljaar 1982/1983
1982-1983 1 stuk

746 Jaarwerkplannen van de Inspectie Lager Beroepsonderwijs (LBO) voor de jaren 1985
en 1986
1984-1986 1 omslag

C.4.3 Middelbaar Beroepsonderwijs

C.4.3 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
C.4.3.1 Algemeen

C.4.3.1 ALGEMEEN

747 Reacties vanuit de Inspectie op het rapport "Onderwijs en Research" ten behoeve 
van het Middenstandsonderwijs, opgesteld door de Inspecteur van het 
Middenstandsonderwijs, met bijlagen
1968-1969 1 omslag

748 Notities inzake de numerus fixus aan PA 's, OK 's en KLOS en, met bijlagen
1978 1 omslag

749 Reactie van de Inspecteur van het Voortgezet Onderwijs in de Inspectie IIA-6 en van
de Directie VO/VA op de interpretatie van de Verordening Voortgezet Onderwijs van
de gemeente Amsterdam door de directeur van een school voor mavo, met bijlagen
1980 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2034

750 Het verlenen van een negatief advies, door het ministerie, op het voorstel van de 
Adviesgroep Examenprogramma's LBO/MAVO om de Inspecteurs Voortgezet 
Onderwijs in te schakelen bij de ontwikkeling van examenprogramma's, met 
bijlagen
1981 1 omslag

751 Reactie van het Inspectiecollege MHNO/MSPO op de concept beleidsnotitie bij het 
"Advies V van de Stuurgroep Herstructurering MHNO/MSPO: Invoering van het 
Middelbaar Dienstverlenings en Gezondheidszorgonderwijs (MDGO)", met 
begeleidende brief
1983 1 omslag

752 Inspectietoetsing HAVO/MBO vakleerplannen aan MDGO - scholen, advies van de 
Inspectie Middelbaar Beroepsonderwijs aan de minister ten behoeve van zijn 
beoordeling en beslissing over de nog in te dienen inrichtingsplannen HAVO/MBO 
van de MDGO - scholen, met bijlagen
1985 1 omslag

753 Commentaar van de Inspectie MBO op het briefadvies van APVO 2 (december 1985) 
inzake de unificatie van het VHBO met de HAVO/MBO, uitgedrukt in een 
onderwijsvorm met programma's tussen HAVO (VHO) en MBO, die deel uitmaken 
van het MBO met de mogelijkheid van deelname aan het HBO (HO), concept
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1986 1 stuk

754 Advies inzake de verdeling van de beschikbare inventarisgelden, dit naar aanleiding 
van een brief van de IJmond MTS te Santpoort Noord over de hoogte van het hen 
toegekende bedrag, met bijlagen
1987 1 omslag

755 De zorgen van de directies van de Projectscholen Participerend Leren (PL) en 
Moduleren (MOD) in het Middelbaar Technisch Onderwijs (MTO) over de 
coördinatie en de ondersteuning van het project, alsmede het besluit van de 
staatssecretaris om de Projectscholen PL geen afwijkende certificaateenheden toe 
te staan
1987 1 omslag

756-764 Adviezen van de Inspectie inzake een concept totaalprogramma en een 
examenreglement voor een aantal beroepsopleidingen in het Beroeps en 
Voortgezet Onderwijs
1991 1 omslag en 1 pak
756 Bouw en schilderwerk (Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf en de 

Stichting Vakopleiding Schilders en Stukadoorsbedrijf) 1991, 1 
omslag

757 Haven en vervoer (Stichting ter bevordering van het leerlingwezen in
het Haven en Vervoerbedrijf in Nederland, afgekort SLHV) 1991, 1 
omslag

758 Installatietechnieken (Stichting Opleidingen Installatietechniek, 
afgekort SOI) 1991, 1 omslag

759 Metaalindustrie (Stichting Opleidingen Metaal, afgekort SOM) 1991, 1
pak

760 Textielindustrie (Betex) 1991, 1 omslag
761 Bankleer (Economische Sector Groep, afgekort ESG) 1991, 1 omslag
762 Dieetkok (Onderwijscentrum Horeca) 1991, 1 omslag
763 Museaal medewerker (Vereniging ter Veredeling van het Ambacht, 

afgekort VVA) 1991, 1 omslag
764 Praktijkopleider (Landelijke Stichting Opleiding Verzorgende en 

Dienstverlenende Beroepen, afgekort OVDB) 1991, 1 omslag

765 "Kwaliteitsbewaking in het MBO/CBO", notitie ten behoeve van het 
voortgangsoverleg convenant MBO/CBO, met bijlagen
1993 1 omslag

C.4.3.2 Inspectorale Werk en Projectgroep Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (Kort MBO)

C.4.3.2 INSPECTORALE WERK EN PROJECTGROEP KORT MIDDELBAAR 
BEROEPSONDERWIJS (KORT MBO)

766 Advies van de Inspectorale Werkgroep Kort MBO inzake de voorlopige 
opleidingswerkplannen Kort MBO, met bijlage
1980 1 omslag

767 "Meningen en adviezen van de Inspectorale Projectgroep Kort MBO op de stand 
van zaken in de proefprojecten. Deel 1", derde evaluatierapportage opgesteld door 
de Inspectorale Projectgroep, met bijlagen
1980-1981 1 pak

768 "Evaluatie rapportage van de Inspectorale Werkgroep Proefprojecten Kort MBO", 
1980, met bijlagen
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1980-1983 1 omslag

769 Het instellen en opheffen van de Inspectorale Projectgroep Kort MBO, met 
retroacta en bijlagen
1980-1986 1 omslag

770 "Stand van zaken in de Proefprojecten Kort MBO 1981-1982. Meningen en adviezen 
van de Inspectorale Projectgroep met betrekking tot de evaluatiethema's: 
samenwerkingsbereidheid, BOT urenverantwoording en mening van landelijke 
organen", vierde evaluatierapportage opgesteld door de Inspectorale Projectgroep 
Proefprojecten Kort MBO
1981-1982 1 stuk

771 Advies van de Inspectorale Projectgroep Kort MBO (IPG KMBO) inzake het 
voornemen om het Kort MBO integraal in te voeren, met bijlagen
1981-1986 1 omslag

772 Commentaar van de Inspectie VO/WJ op de concept beleidsnotitie "Opkomst en 
Ondergang van de proefprojecten Kort MBO", met bijlagen
1983 1 omslag

773 "Onderwijskundige Voortgang van de Proefprojecten Kort Middelbaar 
Beroepsonderwijs II", opgesteld door de Inspectorale Werkgroep Kort MBO, met 
bijlage
1983 1 omslag

774 Advies van de Inspectorale Projectgroep Kort MBO op de concept Beleidsnotitie 
"Van uitbreiding naar invoering van het Kort MBO", met bijlagen
1983 1 omslag

775 "Stand van zaken in de Proefprojecten Kort MBO 1983-1984. Omgaan met 
heterogene groepen. Deel I Meningen en adviezen van de Inspectorale 
Projectgroep en Deel II Antwoorden op vragen", zesde evaluatierapportage 
opgesteld door de Inspectorale Projectgroep Proefprojecten Kort MBO, met 
bijlagen
1983-1985 1 pak

776 "De visie van de Proefprojecten op de invoering van het Kort MBO" opgesteld door 
het Landelijke Projectleidersoverleg Proefprojecten Volle Tijds Kort MBO, met 
bijlagen
1985 1 omslag

777 "Van Kort MBO naar MBO. De doorstroming nader bekeken 1984-1985", zevende 
evaluatierapportage opgesteld door de Inspectorale Projectgroep Proefprojecten 
Kort MBO, met bijlagen
1986 1 omslag

778 Het door de Inspectie in- en samenstellen van de Inspectorale Werkgroep Kort 
Middelbaar Beroepsonderwijs (IWG KMBO), 1986, met het besluit van april 1987 
van de Inspecteur Generaal van het Onderwijs met daarin de verdere uitwerking 
van de voorgaande instellingsbeschikking
1986-1987 1 omslag
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C.4.3.3 Wet- en regelgeving

C.4.3.3 WET- EN REGELGEVING

779 Het tot stand komen van een Regeling toezicht op de avondscholen MEAO, met 
bijlagen
1972-1973 1 omslag

780 De voorstellen van de Werkgroep Certificaten MEAO inzake het integraal invoeren 
van een certificatenregeling MEAO, het uitbreiden van het vakkenpakket met een 
zevende vak en het invoeren van het herexamen voor twee vakken, met bijlagen
1985 1 omslag

781 Advies aan de staatssecretaris inzake de invoering van het staatsexamen 
Middelbaar Horeca Onderwijs (MHO), opgesteld door de Inspecteur van het 
Middenstandsonderwijs bijgestaan door een commissie van directeuren uit het 
MHO en de Landelijke Werkgroep MHO, met bijlagen
1985 1 omslag

782 Het wijzigen van het eindexamenbesluit voor dagscholen MEAO, met concept, 
opgesteld door de Inspectie VO/BO (MEAO/MMO), met bijlagen
1987 1 omslag

783 Het uitvoeren van de Regeling Jaarverslag Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en 
de bijkomende extra kosten verbonden aan de uitvoering
1991-1992 1 omslag

C.4.3.4 Kamervragen

C.4.3.4 KAMERVRAGEN

784 Kamervragen inzake het al dan niet betrekken van de Unie van MTO (Middelbaar 
Technisch Onderwijs) verenigingen bij het overleg te Lochem
1970 1 omslag

785 Kamervragen ter voorbereiding van de uitgebreide commissievergadering (UCV) 
over de "Kwaliteit van het Onderwijs", met bijlagen
1984-1985 1 pak

C.4.3.5 Verslaggeving

C.4.3.5 VERSLAGGEVING

786 "De nieuwe opzet van het beroepsgeleidend onderwijs", verslag van de 
Rijksinspectie Leerlingwezen inzake de stand van het onderwijs aan de 
Centrumschool te Rotterdam en aan de school voor niet-volledig dagonderwijs te 
Dordrecht, met aanbiedingsbrief
1970 1 omslag

787 Het invoeren van het Middelbaar Welzijns en Nijverheidsonderwijs, met bijlagen
1980-1981 1 omslag

788 "Advies van de Inspectie Middelbaar Huishoud en Nijverheidsonderwijs en 
Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs (MHNO/MSPO) inzake het eerste deel 
van de vierde versie van het voorlopig onderwijsleerplan MHNO/MSPO Nieuwe 
Stijl", 1982, opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs, met bijlagen
1980-1982 1 omslag

789 Vervallen
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790 Advies van het Inspectiecollege MEAO/MMO inzake het tweede rapport van de 
Stuurcommissie MEAO, met begeleidende brief
1982 1 omslag

791 Advies aan de staatssecretaris inzake de projecten Participerend Leren en het 
concept Onderwijskundig kader voor het MDGO VP, met bijlagen
1984 1 omslag

792 Het evalueren van "De inrichtingsplannen van de aan de MDGO scholen verbonden 
HAVO/MBO afdelingen", alsmede ingekomen en minuten van uitgaande stukken 
inzake de overdracht van toezichtstaken van de inspectie VO/MBO naar de inspectie
VO/OV
1984-1986 1 omslag

793 "Toetsing door de Inspectie MDGO van de inrichtingsplannen ingediend door 
MDGO scholen met een afdeling HAVO/MBO", opgesteld door de Inspectie van het 
MBO
1985 1 stuk

794 Commentaar van de Inspectie op de nota "Vormingswerk: ook zelfstandig" dat een 
aanbeveling doet voor het voortbestaan van het zelfstandig vormingswerk ingebed 
in het ontwikkelingsplan KM BO leerlingwezen, met bijlagen
1985 1 omslag

795 "Notitie over de bevoegdheden van leraren in de afdelingen Bouwkunde en 
Werktuigbouwkunde van het Middelbaar Technisch Onderwijs (MTO)", opgesteld 
door de Inspectie VO/MTO/M.NAUT.O, alsmede stukken inzake nascholing en 
deelname aan het deelproject Modulering in het MTO, met bijlagen
1986 1 omslag

796 "De relatie bedrijfstak Beroepencategorie in de detailhandel", concept, advies op 
verzoek van de staatssecretaris opgesteld door de Inspectie VO/WJ
1986 1 stuk

797 Advies van het inspectiecollege VO/BO/MDGO inzake de problemen die worden 
verwacht bij het examen MDGO UV, met bijlagen
1987 1 omslag

798 "Projecten Randgroepjongeren geen oplossing", rapport van de Inspectie 
Beroepsonderwijs, met bijlagen
1987 1 omslag

799 "Onderwijs en Informatietechnologie. Een beschrijving van de stand van zaken in 
het schooljaar 1986/1987". Verslag van een inspectie onderzoek in het Middelbaar 
Technisch en het Middelbaar Nautisch Onderwijs opgesteld door de Inspectie 
Voortgezet en Beroepsonderwijs, 1987, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

800 "Informatietechnologie in het Middelbaar Dienstverlenings en 
Gezondheidszorgonderwijs en Middelbaar Huishoud en Nijverheidsonderwijs", 
intern rapport opgesteld door de inspectie naar aanleiding van een in 1987 
afgesloten onderzoek, met bijlage
1988 1 omslag
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801 "Samenzwering om te zwijgen", een onderzoek naar de beleving van meisjes bij 
ongewenst en hinderlijk docentengedrag op de middelbare school
1988 1 deel
Scriptie van Joy Bakker in het kader van de opleiding Pedagogiek MO B van het Psychologisch 
Pedagogisch Instituut van de Katholieke leergangen te Tilburg

802 "Volwassenen in het volle tijd Middelbaar Dienstverlenings en 
Gezondheidszorgonderwijs", verslag opgesteld door de Inspectie naar aanleiding 
van een onderzoek, met bijlagen
1989 1 omslag

803 Notitie inzake het cursorisch ondernemersonderwijs, met bijlage
1989 1 omslag

804 "Logistiek besproken", eindrapport opgesteld door de Inspectie ter evaluatie van de
experimentele studierichting Logistiek in de sector economie van het Middelbaar 
Beroepsonderwijs, met bijlage
1993 1 omslag

805-806 "De voorbereiding op de persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke en 
culturele vorming in het MBO. Over de positie van de algemene vakken in het 
MBO", 1993-1994, rapporten opgesteld door de Inspectie Beroepsonderwijs en 
Volwasseneneducatie, met bijlagen
1993-1994 2 omslagen
805 1993, 1 omslag
806 Met een toelichting 1994, 1 omslag

807 "Oriënterende en schakelende MBO opleidingen 1991-1992", 1994, opgesteld door 
de Inspectie, met bijlagen
1994 1 omslag

808 "Allochtonen in het MBO", 1994, een door de Inspectie opgestelde evaluatie van het
beleid van instellingen ter verbetering van de positie van de allochtoon, alsmede 
het onderzoeksvoorstel van de Inspectie inzake "De positie van allochtonen in het 
Hoger Beroepsonderwijs", met bijlagen
1994-1995 1 omslag

C.4.3.6 Jaarverslagen

C.4.3.6 JAARVERSLAGEN

809 Jaarverslag van de Inspectie Middelbaar Technisch Onderwijs over het jaar 1973
1973-1974 1 stuk

810 Gegevens inzake het Nautisch Onderwijs voor het jaarverslag 1973, met bijlage
1973-1974 1 omslag

811 Jaarverslag van de Inspectie van de Onderwijzersopleiding in Nederland over het 
jaar 1978
1979 1 stuk
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C.4.3.7 Jaarwerkplannen

C.4.3.7 JAARWERKPLANNEN

812-813 Jaarwerkplannen van de Inspectie Middelbaar Beroepsonderwijs voor de 
schooljaren 1982-1983 en 1983-1984, met bijlagen
1982-1984 2 omslagen
812 Concept 1982-1983, 1 omslag
813 1983-1984, 1 omslag

814 Jaarwerkplan van de Categoriale Hoofdinspectie Middelbaar Beroepsonderwijs 
(VO/MBO) voor het jaar 1985, met bijlagen
1984-1985 1 omslag

C.4.4 Hoger Beroepsonderwijs

C.4.4 HOGER BEROEPSONDERWIJS
C.4.4.1 Algemeen

C.4.4.1 ALGEMEEN

815 Het beoordelen van de aktes van bekwaamheid tot het geven van Middelbaar 
Onderwijs van kandidaten uit Suriname en de Nederlandse Antillen
1968-1971 1 omslag

816 Het vastleggen van de door de MO instituten te verzorgen opleidingen, alsmede het
invoeren van het vak maatschappijleer aan de Nieuwe Lerarenopleidingen
1976-1978 1 omslag

817 Notities inzake de leerplanontwikkeling in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO), met 
bijlagen
1977 1 omslag

818 Het coördineren van de activiteiten binnen het Hoger Onderwijs, alsmede de 
spreiding van de geïntegreerde Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO 's)
1979 1 omslag

819 De bezetting van het inspectiekantoor HSPO en de acties tegen de voorgenomen 
collegegeldverhoging en onderwijsbezuinigingen
1980-1981 1 omslag

820 Het in kaart brengen van een conflict binnen de directie van een HEAO school in 
Arnhem, met de notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, alsmede 
het wijzigen van het eindexamenbesluit HEAO, met bijlagen
1980-1986 1 omslag

821 Het opschorten van de opheffing van de Pedagogische Academie Basisonderwijs te 
Heerlen, alsmede de beëindiging van de bekostiging van de studierichtingen aan de
Katholieke PABO Heerlen en de studierichting leraar Basisonderwijs aan de 
Hogeschool Heerlen
1980-1989 1 omslag

822 Correspondentie met de Technische Hogeschool Twente, vakgroep 
lerarenopleiding, inzake het in internationaal verband door de TH Twente te 
verrichte Leeromgevingsonderzoek, met een summiere beschrijving van de 
onderzoeksprocedure
1981 1 omslag



88 Rijksschooltoezicht 2.14.77

823 Het in kaart brengen van de problemen in het cursusjaar 1982-1983 met betrekking 
tot de opleidingen voor het behalen van de akten K en U en het beëindigen van hun
bekostiging, met bijlagen
1982-1983 1 omslag

824 Het geven van een eerste commentaar op het rapport van Raessens/van den Berg 
over het Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs, met bijlagen
1983 1 omslag

825 Het ontwikkelen van een studierichting vrijetijdswetenschappen
1983-1985 1 omslag

826 Verzoek van de Stichting Reformatorische Leergangen te Zwolle om als opleiding 
erkend te worden, alsmede het leerplan van de Stichting en de akte van oprichting, 
met bijlagen
1983-1988 1 omslag

827-828 Verzoek van de Stichting Evangelische Hogeschool te Amersfoort inzake het 
erkennen, volgens artikel 171 van de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO) 
en artikel 56 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), van de eerstegraads 
deeltijd opleidingen tot leraar geschiedenis en godsdienst en de tweedegraads 
deeltijdopleidingen geschiedenis, godsdienst, economische wetenschappen en de 
studierichting journalistiek, met bijlagen
1984-1989 1 omslag, pak
827 1984-1988, oktober 5, 1 pak
828 1988, december 13-1989, 1 omslag

829 Het geven van commentaar op de concept beleidsnota "Hoger Onderwijs: 
Autonomie en Kwaliteit. Een andere besturingswijze", met bijlagen
1985 1 omslag

830 Advies inzake de toekomstige taken van de inspectiecolleges in het Hoger 
Beroepsonderwijs (HBO) nieuwe stijl
1985 1 stuk

831 Het geven van commentaar op de notitie "Bekostiging Kunstnijverheid" door de 
Hoofdinspecteur van het Hoger Beroepsonderwijs
1986 1 stuk

832 Reactie van het ministerie op de bijgevoegde "Tweede voortgangsrapport Landelijk 
Coördinatiepunt Herplaatsing en Omscholing halverwege", [1988], opgesteld door 
de Vereniging van Hogescholen, met bijlagen
1986-1988 1 omslag

833 Verzoek van de Stichting Nederlands Bijbelinstituut tot aanwijzing van de 
deeltijdopleiding theologie als opleiding voor het Voortgezet Onderwijs, met 
bijlagen
1986-1989 1 omslag

834 Reactie op het ARBO advies "Speciaal Bevoegd, Speciaal Bekwaam" inzake de 
kwaliteit van de opleidingen voor docenten in het Basis, Speciaal en Voortgezet 
Speciaal Onderwijs
1987 1 omslag
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835 Het opgaan van de Katholieke Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs te 
Maastricht in de Rijkshogeschool Maastricht, alsmede de door studenten van de 
voormalige openbare opleiding tot leraar Basisonderwijs geuite bezorgdheid ten 
aanzien van een te katholiek karakter van het te geven onderwijs, met bijlagen
1987 1 omslag
Artikel 5

836 Het adviseren inzake de leerdoelen van de examenprogramma's van de 
deeltijdlerarenopleiding BBO, met concept en bijlagen
1987-1988 1 omslag

837 Het mislukken van de fusie met de Hogeschool Haarlem en daaruit voortvloeiend 
het per 1 januari 1990 opheffen van De Leidse PABO, alsmede stukken betreffende 
de financiële en personele afwikkeling van die opheffing, met bijlagen
1987-1990 1 omslag

838-840 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake het herstructureren, opnieuw
inrichten en het functioneren van de lerarenopleidingen aan Universiteiten, 
Hogescholen en Beroepsopleidingen
1987-1991 2 pakken en 1 omslag
838 1987-1990, 1 pak
839 1989-1990, 1 pak
840 1989-1991, 1 omslag

841 Het uitbrengen van een negatief advies inzake de overdracht van studierichtingen 
van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden aan de Christelijke Hogeschool 
Windesheim, alsmede stukken betreffende het opstarten van de lerarenopleiding 
Speciaal Onderwijs aan de laatstgenoemde Hogeschool en de bekostiging daarvan, 
met bijlagen
1987-1991 1 omslag

842 Reacties op het ARBO advies "Progressie in Professie" met betrekking tot de 
ontwikkeling van de PABO en de professionele ontwikkeling van de leraar in het 
Basisonderwijs, met bijlagen
1988-1989 1 pak

843 Verzoek van de Stichting Reformatorische Leergangen te Zwolle tot aanwijzing, 
volgens artikel 171 WHBO, van een niet bekostigde deeltijdopleiding tot 
godsdienstleraar tweede graad in het Voortgezet Onderwijs, met daarop een 
positieve reactie van de Inspectie Hoger Onderwijs en de Onderwijsraad, met 
bijlagen
1988-1991 1 omslag

844 Het toepassen van nieuwe technologie in het onderwijs uitgewerkt in het "PRINT 
Activiteitenplan 1990", het "Beleidskader Opstap 1991/1992" en de "Financiële 
Verantwoording, 1 augustus 1988-31 december 1989", alsmede het via een MB 
instellen van een tijdelijke Adviescommissie Stimulering Nieuwe Technologie en 
Onderwijs
1988-1992 1 pak

845 Verzoek van de Stichting Evangelische Hogeschool om de deeltijd opleidingen tot 
leraar Geschiedenis en Godsdienst tweede graad om te zetten in voltijdse 
opleidingen, met daarop een positieve reactie van de Inspectie Hoger Onderwijs 
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(HO), met bijlagen
1989-1990 1 pak

846 Verzoek van de Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond in de 
Nederlandse Hervormde (gereformeerde) Kerk te Zeist tot aanwijzing, volgens 
artikel 171 WHBO, van een niet bekostigde deeltijdopleiding in godsdienst en 
pastoraal werk en een opleiding tot godsdienstleraar eerste graad, met daarop een 
positieve reactie van de Onderwijsraad, met bijlagen
1989-1990 1 omslag

847 Het verder ontwikkelen van de Educatieve Faculteiten ter ondersteuning en nadere 
uitwerking van het beleid ten aanzien van de profilering van het leraarschap in 
kwalitatieve zin, de tekorten en overschotten van leraren in bepaalde vakken en 
sectoren, de wervingskracht van het beroep en de positie van de educatieve 
sectoren in het HBO, met bijlagen
1989-1991 1 pak

848-850 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de lerarenopleidingen aan de 
Hogescholen toegespitst op het wettelijk vastleggen van de beroepsvereisten voor 
leraren, de praktijkonderbouwing van de lerarenopleidingen Beroepsonderwijs en 
de inrichting van de cursussen didactiek voor beginnende HBO docenten, met 
bijlagen
1990-1991 3 omslagen
848 HBO didactische cursus, met het rapport "Doorstroom programma's:

een eerste verkenning", opgesteld door de Inspectie van het Hoger 
Onderwijs 1989-1991, 1 omslag

849 Beroepsvereisten voor leraren 1990-1991, 1 omslag
850 Beroepsonderwijs 1990-1991, 1 omslag

851-856 Het vaststellen van de voorlopige rijksbijdragen voor 1991 en het aanvragen van die 
voor 1992 volgens artikel 142 van de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO), 
alsmede het vaststellen, onder voorbehoud, van de rijksbijdragen voor nascholing 
volgens lid 1 van voorgenoemd artikel, met bijlagen
1990-1991 6 omslagen
851 Utrecht: Hogeschool Midden Nederland, Katholieke Pedagogische 

Hogeschool "Domstad" en de Protestants Christelijke Hogeschool 
"Marnix Academie" 1990-1991, 1 omslag

852 Venlo: Hogeschool Venlo 1990-1991, 1 omslag
853 Vlissingen: Hogeschool Zeeland 1990-1991, 1 omslag
854 Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim, Gereformeerde 

Hogeschool voor Beroepsonderwijs en Katholieke Pabo Zwolle 
1990-1991, 1 omslag

855 Zeist: Vrije Pedagogische Academie 1990-1991, 1 omslag
856 Tilburg: Hogeschool Katholieke Leergangen 1991, 1 omslag

857 Het bepalen, door de Hoofdinspecteur Hoger Onderwijs en de Adjunct Directeur 
Landbouwonderwijs, van de vooropleidingseisen aan de instroom HBO
1991 1 omslag

858 Het weigeren van medewerking aan het inspectie onderzoek "Studeerbaarheid 
HBO" door de Hogescholen Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en de Algemene 
Hogeschool Amsterdam
1991 1 omslag
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859 Het vaststellen van de regelgeving met betrekking tot de Rijkshogeschool 
Maastricht, alsmede de deelname van die Rijkshogeschool aan het inspectie 
onderzoek "De positie van de allochtonen in het HBO" en stukken betreffende het 
ontslag van een medewerker
1991 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2099
Beperking openbaarheid tot 2070

860 Het tot stand komen van en de ondertekening door de staatssecretaris enerzijds en 
vertegenwoordigers van de zes landelijke verzorgingsinstellingen, verenigd in de 
Stuurgroep Verzorging Informatietechnologie (SVI), anderzijds van het Protocol 
betreffende de afronding van de PRINT activiteiten in het Beroepsonderwijs en het 
regelen van de betrokkenheid bij het PRESTO project van laatst genoemden, met 
bijlagen
1991 1 omslag

861 Het voorstel aan de minister om af te zien van het evaluatieplan van de Inspectie 
Hoger Onderwijs alsmede het standpunt van de Inspectie inzake de bestuurlijke 
hantering van de kwaliteitszorg
1993 1 omslag

862 Het controleren van de leerlingentellingen bij de SVM instellingen, de 
vormingsinstituten en de instellingen voor beroepsbegeleidend onderwijs, met 
aanbiedingsbrief
1993 1 omslag

863 Het geven van commentaar op de analyse van de bestuurlijke reacties met 
betrekking tot de rapporten opgesteld door de directie HBO van de visitaties 
maritiem officier, HBOV, bedrijfseconomie en drama uit 1991, met bijlagen
1993-1994 1 omslag

864 Het wijzigen van het ontwerp HOOP 1994, alsmede een overzicht van de 
voornemens in HOOP 1994, met aanbiedingsbrief
1993-1994 1 omslag

865 Advies van de Hoofdinspecteur aan de minister inzake de noodzaak tot het 
opstellen van een nieuw curriculum voor het vak Materiaalkundig Ingenieur, 
voortvloeiend uit de zorg over de kwaliteit van het onderwijs aan de Technische 
Universiteit te Delft (TUD), met bijlage
1994 1 omslag

C.4.4.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.4.4.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

866 "Rapport inzake de grondslagen van een Planningwet voor wat betreft het Hoger 
Beroepsonderwijs", opgesteld door een door de minister ingestelde werkgroep met
als taak het toetsen van de Wet Onderwijsplanning aan reeds bestaande wetten, 
alsmede een voorlopige conclusie
[1974] 1 omslag

867 Het instellen, samenstellen en functioneren van de Werkgroep CIPO, voor het 
regelen van de procedurele kwesties rond de integratie PA/OK, met bijlagen
1977-1979 1 omslag
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868 "Toelaatbaarheid HBO", opgesteld door de Werkgroep Toelaatbaarheid Hoger 
Beroepsonderwijs (HBO), met bijlagen
1980 1 omslag

869 Het samenstellen van de Vak Programmacommissie voor de MO opleidingen, 
alsmede het "Rapport van de Subcommissie Eindtermen Fries MO - A", 1981, met 
stukken betreffende de eindtermen van andere MO Lerarenopleidingen en de 
universitaire MO opleidingen, met bijlagen
1980-1984 1 pak

870 Het terugtrekken van het ministerie als participant in het Overlegorgaan School en 
Sport (OSS), alsmede de continuering van het Project School en Sport, met het 
"Evaluatie verslag van de schoolsportontwikkeling vanuit het Overlegorgaan voor 
School en Sport. Projectperiode: 1 november 1982 - 30 oktober 1985", met bijlagen
1982-1986 1 omslag

871 Het instellen van de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, met bijlagen
1985 1 omslag

872 Het tot stand komen van de fusie tussen de Haagse en Utrechtse instituten Tolk-
vertaler (COCTV)
1989 1 omslag

873 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van financiële aard van het 
Projectbureau NaBont (Project Nascholing Docenten Beroepsonderwijs in Nieuwe 
Technologieën), met de "Financiële Verantwoording 1990", met bijlagen
1989-1991 1 omslag

874 Het in- en samenstellen door de staatssecretaris, als positieve reactie op het 
verzoek van een kamerlid, van de Commissie Toekomst Leraarschap (ook wel 
Commissie Leraarschap of Adviescommissie Leraarsberoep genoemd), een 
zogenaamde "brede commissie" over de lerarenopleidingen en allerlei aspecten van
het beroep van leraar, met bijlagen
1990-1991 1 omslag

875 "Evaluatie verplegingswetenschap", 1993, rapport opgesteld door de door de 
minister ingestelde Commissie Verplegingswetenschap inzake het wetenschappelijk
karakter van de opleiding, met bijlagen
1993-1994 1 omslag

876 "Evaluatie IDP - Nijenrode", 1994, eindrapport opgesteld door de commissie van die
naam die in overleg met Nijenrode door de Inspectie Hoger Onderwijs is ingesteld, 
met bijlagen
1994 1 omslag

C.4.4.3 Wet- en regelgeving

C.4.4.3 WET- EN REGELGEVING

877 Het voorbereiden van een AMvB inzake het regelen van de eindexamens van het 
Hoger Technisch Onderwijs Nieuwe Stijl, waaronder die van de Hogere Technische 
dag en avondscholen, de Hogere Textielscholen, de Hogere Technische school voor 
de Confectie industrie en de Vakschool voor de Leder en Schoenindustrie te 
Waalwijk
1968-1969 1 pak
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878 Het tot stand komen van het KB van 29 juni 1970 (Stb. 352) houdende de regeling 
van de eindexamens aan dagscholen voor HEAO (Eindexamenbesluit HEAO), met 
bijlagen
1969-1971 1 pak

879 Advies aan de minister inzake het concept Invoeringswet Hoger Beroepsonderwijs 
(HBO)
1984 1 stuk
Bijlagen ontbreken

880 MB's van 11 januari 1988 en 24 april 1989 inzake het beëindigen van de bekostiging 
van de (deeltijd)opleidingen tot leraar in het Voortgezet Onderwijs aan de 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, alsmede stukken betreffende het erkennen 
van de nevenvestigingen van de Stichting Lerarenopleiding Ubbo Emmius te 
Groningen in de gemeenten Leeuwarden en Haren, met bijlagen
1984-1991 1 omslag

881 KB van 14 mei 1987 inzake het ongegrond verklaren van het beroep van het 
Christelijk opleidingsinstituut voor onderwijsgevenden op reformatorische 
grondslag "De Driestar" te Gouda tegen de beslissing van de minister om de MO 
opleidingen Engelse en Nederlandse taal, pedagogiek en wiskunde niet te 
bekostigen, met bijlagen
1985-1987 1 omslag

882 MB van 19 januari 1987 inzake het overdragen van het bestuur van de 
Rijksopleidingsschool voor leraren Basisonderwijs te Middelburg aan de Stichting 
Hogeschool Zeeland (SHZ) te Vlissingen, met bijlagen
1987 1 omslag

883 MB van 11 januari 1988 inzake het met ingang van 1 augustus beëindigen van de 
bekostiging van de opleiding tot leraar 1e graad in de pedagogiek voor het 
Voortgezet Onderwijs in Amsterdam, Eindhoven, 's-Gravenhage en Tilburg, met 
bijlagen
1987-1988 1 omslag

884 Het tot stand komen van het MB van 1 augustus 1992 inzake het bekostigen van de 
Vrije Pedagogische Academie te Zeist voor de periode van 4 jaar volgens artikel 166,
lid 6, van de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289), met bijlagen
1987-1992 1 omslag

885 Het tot stand komen van een aanwijzigingsprocedure met betrekking tot de Wet op
het Hoger Beroepsonderwijs, met bijlagen
1989 1 omslag

886 Advies inzake het verlenen per 1 augustus 1989 van de HBO status aan de Stichting 
Amsterdamse Ballet Academie (SABA) tot aanwijzing ex artikel 171 van de Wet op 
het Hoger Beroepsonderwijs en het verlenen van de HBO status, met bijlagen
1989 1 omslag

887 Het tot stand komen van de regeling van de beschikking bekostiging HBO 
voorzieningen 1990-1993 op de Domstad Academie te Utrecht
1989-1993 1 omslag
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888 Het tot stand komen van de regeling van de beschikking bekostiging HBO 
voorzieningen op de Katholieke PABO te Zwolle
1989-1995 1 omslag

889 Minuten van uitgaande stukken inzake de financiële implicaties voor de Hogeschool
Katholieke Leergangen te 's-Hertogenbosch ten aanzien van de uitvoering van het 
MB van 30 september 1990 houdende de vaststelling van de beschikking 
bekostiging HBO voorzieningen 1991-1994 als bedoeld in artikel 121, eerste lid, van 
de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO)
1990 1 omslag

890 Ontwerpbesluit inzake het wijzigen van het uitvoeringsbesluit WHBO, met 
betrekking tot het aanwijzen van bewijzen van bekwaamheid en de bijbehorende 
bewijzen van de didactische voorbereiding van de docenten aan de 
lerarenopleidingen, concept, met bijlagen waaronder de nota van toelichting
1990-1991 1 omslag

891 Het tot stand komen van een ministeriële regeling inzake de te volgen procedure bij
de toelating van onderdanen van de Europese Gemeenschap met een buitenlands 
HO diploma tot het beroep van leraar/docent bij het Nederlandse HBO
1991 1 pak

C.4.4.4 Kamervragen

C.4.4.4 KAMERVRAGEN

892 Kamervragen inzake de ontruiming van de gebouwen van het Centraal Instituut 
voor Opleiding van Sportleiders, met bijlagen
1971 1 omslag

893 (Kamer)vragen inzake de onderwijsbevoegdheid van de register ingenieur ten 
opzichte van de HTS'er, alsmede het regelen van de opleidingen ter verkrijging van 
de onderwijsbevoegdheid, met bijlagen
1975, 1979 1 omslag

894 Kamervragen inzake de aanwezigheid van anti Amerikaanse tendensen bij het 
vredesonderwijs en het onderwijs over internationale betrekkingen
1984 1 omslag

895 Kamervragen inzake het aanwijzen van Zwolle en Leeuwarden als plaatsen voor de 
MO opleiding godsdienst
1984 1 omslag

896 Kamervragen inzake het mislukte project van het Gewestelijk Arbeidsbureau te 
Amsterdam om vrouwen met een opleiding op HBO niveau om te scholen tot derde
graad lerares Consumptieve Technieken op LBO scholen, met bijlagen
1985-1988 1 omslag

897 Kamervragen inzake het tekort aan bevoegde leraren in het Lager en Middelbaar 
Technisch Onderwijs
1987 1 omslag

898 Kamervragen inzake de erkenning van een MO opleiding theologie, met bijlagen
1987-1988 1 omslag
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899 Kamervragen inzake een eventuele tweedeling in de opleiding van leraren voor het 
Basisonderwijs en het al dan niet bekostigen van de zelfstandige PABO 's, alsmede 
het verzoek van de Studentenraad van de Ichtus Hogeschool om een officiële 
propedeuseverklaring
1987-1988 1 omslag

900 Kamervragen inzake het dreigende lerarentekort in de klassieke talen en de 
aanzuigende werking van het bedrijfsleven op de tweedegraads leraren wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde, met bijlagen
1988 1 omslag

901 Kamervragen inzake de inschrijfduur voor de studenten van de Hogere 
Beroepsopleiding (HBO) en de Nieuwe Lerarenopleiding (NLO), Oude Stijl, naar 
aanleiding van de interpretatie van de Harmonisatiewet (Stb. 1988, 334) en het 
vonnis Wijhholt
1989 1 omslag

902 Kamervragen inzake het budget voor en de voortgang van het Project Nascholing 
Docenten Beroepsonderwijs in Nieuwe Technologieën (NaBont), met bijlagen
1990 1 omslag

903 Kamervragen inzake de rechtmatigheid van het aan Research voor Beleid BV te 
Leiden uitbestede onderzoek naar de PRINT projecten in het Beroepsonderwijs, 
alsmede de wijze waarop het project wordt beoordeeld en de voorwaarden van de 
overdracht aan PRESTO management, met bijlagen
1990-1991 1 omslag

904 Kamervragen inzake de tijdelijke financiële aanvulling van de tekortvakken Nieuwe 
Lerarenopleiding (NLO), met bijlagen
1990-1991 1 omslag

C.4.4.5 Verslaggeving

C.4.4.5 VERSLAGGEVING

905 Verslagen van de bezoeken van de Inspectie aan de Rijks, RK, Christelijke, 
Gereformeerde en Gemeentelijke Kweekscholen voor de opleiding van 
onderwijzers en onderwijzeressen over de jaren 1959-1962
1960-1963 1 omslag

906-909 Verslagen van de bezoeken van individuele inspecteurs aan de Rijks, RK, 
Christelijke, Gereformeerde en Gemeentelijke Kweekscholen voor de opleiding van 
onderwijzers en onderwijzeressen over de jaren 1959-1962
1961-1969 4 omslagen
Geordend op naam van de inspecteur
906 Verslagen en jaarverslag over 1964 van TH. Hadderingh 1961-1968, 1 

omslag
907 Verslagen en jaarverslagen van H.J. Carpay 1962, 1964-1965, 1 

omslag
908 Verslagen en jaarverslagen van Huyskamp 1963-1967, 1969, 1 omslag
909 Verslagen van A. Duyser 1965-1967, 1969, 1 omslag

910 "Opmerkingen en voorstellen met betrekking tot de reorganisatie van het Hoger 
Technisch Onderwijs", advies opgesteld door de Inspectie HTO, met bijlagen
1967-1970 1 omslag
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911 Verslag van de interne bespreking gehouden op het kantoor van de Inspecteur 
Generaal van het Onderwijs inzake de herstructurering van de 
Handelsavondscholen, alsmede notulen van de vergaderingen over het 
Handelsavondonderwijs, met bijlagen
1969-1971 1 omslag

912 Het tot stand komen van de concept beleidsnotitie ICO structuuradvies "Advies over
de structuur van een lerarenopleiding voor het Basisonderwijs", met bijlagen
1975-1979 1 omslag

913 Nota inzake de wijze van invoering van de nota "Hoger Onderwijs in de Toekomst", 
met bijlagen
1976 1 omslag

914 Notitie inzake het verbinden van de in de publiciteit gekomen "agogisch 
theologische opleiding" aan de Sociale Academie "De Horst" te Driebergen, met 
aanbiedingsbrief
1984 1 omslag

915 "Naar een nieuw bekostigingssysteem voor het HBO", advies van de Directie 
Beleidsinstrumentatie afdeling Planning en Bekostiging (HW/BI/PB), met bijlagen
1984 1 omslag

916 "Beschrijving van de toestand van het onderwijs op Sociale Academies", rapport 
opgesteld door de Rijksinspectie voor het Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs, 
met aanbevelingen op beleidsniveau, met bijlagen
1984 1 omslag

917 Nota "Academisering in de eerste lijn en ambulante geestelijke gezondheidszorg", 
met bijlagen
1984 1 omslag

918 Het evalueren van de vooropleiding voor dans en muziek verbonden aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag, met bijlage
1984 1 omslag

919 Notitie inzake de knelpunten van de opleiding tot leraar in het Technisch 
Beroepsonderwijs, alsmede de concept beleidsnotitie over de opleiding tot leraar 
Technische vakken voor het Beroepsbegeleidend Onderwijs, met bijlagen
1984-1985 1 omslag

920 Advies inzake de concept beleidsnotitie opleiding leraar technische vakken voor het
Beroepsbegeleidend Onderwijs, alsmede het commentaar van de Inspectie op het 
COLEBO advies, met bijlagen
1984-1985 1 omslag

921 "Beschrijving van de toestand van het onderwijs aan de Sociale Academies", rapport
opgesteld door de Rijksinspectie voor het Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs, 
met bijlagen
1984-1985 1 pak
Rapport in tweevoud

922 "Besteding van extra formatie in de PABO", rapportage opgesteld door de CHI 
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opleidingen onderwijsgevenden, naar aanleiding van een onderzoek ingesteld door 
de Inspectie Opleidingen Onderwijsgevenden, met bijlagen
1985 1 omslag

923 Derde kwartaalrapportage van de Inspectiecolleges HBO en Opl O, met rapportages
over incidentele onderwerpen uit verschillende categorieën van de HBO 
opleidingen, de stand van zaken bij de STC operatie en een summier overzicht 
inzake het voorbereiden van het instellingswerkplan, met bijlagen
1985 1 omslag

924 Nota van de Inspectie inzake de HOS problematiek bij het Nederlands Genootschap 
tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs, met aanbiedingsbrief
1985 1 omslag

925 Reactie van de Inspectie naar aanleiding van een artikel in De Volkskrant over het 
door de Inspectie HBO opstellen en verspreiden van de verslagen met betrekking 
tot de eindexamens bij de onder hun verantwoordelijkheid vallende opleidingen, 
met bijlagen
1985 1 omslag

926 Advies van de Inspectie Opleidingen Onderwijsgevenden inzake de ACHODLO 
rapporten "De opleiding van onderwijsgevenden in de lichamelijke opvoeding" van 
14 november en "Deeltijds Opleidingen" van 14 december 1985, alsmede het advies 
over de notitie "Vakbegeleid Basisonderwijs" van maart 1986, met bijlagen
1986 1 omslag

927 "Het onderwijs in het vakgebied "Rekenen en Wiskunde" op de PABO", 1987, 
rapport opgesteld door de Inspectie Opleiding Onderwijsgevenden, met de concept
beleidsnotitie van de minister met betrekking tot het onderwijs in rekenen en 
wiskunde aan de opleiding voor leraar Basisonderwijs, met bijlagen
1986-1987 1 omslag

928 "De examens fysiotherapie 1986 van zes opleidingen in Zuid - West Nederland", 
rapport opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1986-1987 1 omslag

929 "De Theaterschool Amsterdam en de opvoering van het toneelstuk "Het vuil, de 
stad en de dood" van Rainer Werner Fassbinder", rapport opgesteld door de 
Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1987 1 omslag

930 "Inspectierapport 19. DE PABO en de brede bekwaamheid", 1987, opgesteld door de
Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

931 "Verslag van een inspectieonderzoek bij de tweedegraads deeltijd lerarenopleiding 
Arabisch van de Algemene Hogeschool Amsterdam", [1988], opgesteld door de 
Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

932 "Rapportage onderzoek naar stand van zaken meerjarenproject: Naar een meer 
intercultureel gericht onderwijs aan de Nederlandse Lerarenopleidingen (NLO 's)", 
met begeleidend schrijven
1988 1 omslag
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933 "Evaluatie onderzoek herstructurering laboratoriumonderwijs" deel I, II en III, 
rapport opgesteld door de Inspectie Hoger Onderwijs Laboratoriumonderwijs, met 
bijlagen
1988 1 pak
Deel 1 in tweevoud

934 "Inspectierapport 28. Nederlandse taal en letterkunde op de PABO", opgesteld door
de Inspectie als vervolg op het rapport over de stand van zaken naar het onderwijs 
in rekenen en wiskunde, met bijlagen
1988 1 omslag

935 "Instellingswerkplan en voorschriften voor eindtermen PABO", rapport opgesteld 
door de Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1988 1 omslag

936 "De NLO (Nederlandse Lerarenopleiding) Eindhoven", z.d, verslag van een 
evaluatieonderzoek opgesteld door de Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1988 1 omslag

937 "Instellingswerkplan en voorschriften voor eindtermen PABO", 1988, rapport 
opgesteld door de Inspectie Hoger Onderwijs, alsmede stukken betreffende het 
Imagoproject PABO, met bijlagen
1988-1989 1 pak

938 "Verslag van een inspectieonderzoek bij de tweedegraads deeltijd lerarenopleiding 
Turks van de Hogeschool Rotterdam EO", verslag opgesteld door de Inspectie 
Hoger Onderwijs, met aanbiedingsbrief
1989 1 omslag

939 "Verslag van een onderzoek naar de bevoegdheid van PABO docenten", verslag 
opgesteld door de Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1989 1 omslag

940 "Doorstroom programma's een eerste verkenning", rapport opgesteld door de 
Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1989 1 omslag

941 "Evaluatieplan van de Inspectie Hoger Onderwijs voor de periode 1991-1994", plan 
opgesteld door de Inspectie Hoger Onderwijs, met aanbiedingsbrief
1989 1 omslag

942 Advies van de Inspectie Hoger Onderwijs inzake de examenregeling ALO, met 
aanbiedingsbrief
1989 1 omslag

943 Advies inzake de lerarenopleiding Techniek, met aanbiedingsbrief
1989 1 omslag

944 "De zorg voor het jonge kind. Verslag van een inspectieonderzoek op de PABO", 
1989, alsmede het concept onderwijsverslag over 1989 van de Inspectie 
Basisonderwijs met passages over het jonge kind, met bijlagen
1989-1990 1 omslag
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945 "Kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. De rol van de Inspectie HO", rapport 
opgesteld door de Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1989-1990 1 omslag

946 "De Inspectie Hoger Onderwijs en haar meta evaluatie taak binnen het stelsel van 
kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs", rapport opgesteld door de Inspectie Hoger 
Onderwijs, alsmede de reactie van de VSNU op het inspectierapport "De externe 
kwaliteitszorg in het Wetenschappelijk Onderwijs 1989; een meta evaluatieve 
beschouwing", met bijlagen
1989-1990 1 omslag

947 Verslag van een inspectie onderzoek inzake de in, door en uitstroomgegevens op 
het VHBO, met bijlagen
1990 1 omslag

948 "De studierichting voeding en diëtetiek. Ontwikkelingen binnen de studierichting 
Voeding en Diëtetiek in relatie tot de beroepskwalificaties", rapport opgesteld door 
de Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlage
1990 1 stuk

949 "HBO Inrichtingswerk en de Beginnende Beroepsbeoefenaar". Een onderzoek naar 
de aansluiting van de studierichting HBO inrichtingswerk op de beroepsuitoefening 
in de residentiële sector, door de Inspectie Hoger Onderwijs
1990 1 deel

950 "De vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs. Verslag van een inspectie onderzoek 
naar de inrichtingskenmerken van het onderwijs en naar in, door en 
uitstroomgegevens", verslag opgesteld door de Inspectie
1990 1 stuk

951 "De toelating tot het Hoger Beroepsonderwijs: een inventarisatie van de selectie en 
toelatingspraktijk binnen Hogescholen; opvattingen over beleid en wetgeving", 
rapport opgesteld door de Inspectie Hoger Beroepsonderwijs, alsmede stukken 
betreffende de toelatingseisen binnen het onderwijs, met bijlagen
1990 1 omslag

952 Het evalueren van de inspectierapportage inzake het IMOA project, alsmede de 
rechtspositieregeling ten behoeve van de cursisten in het kader van het Actieplan 
Onderwijsgevenden en Allochtonen
1990 1 omslag

953 "De overeenkomsten en verschillen tussen de chemische en de chemisch 
technologische studierichtingen in het Hoger Beroepsonderwijs", verslag van een 
inspectie onderzoek opgesteld door de Inspectie Hoger Onderwijs, met bijlagen
1990 1 omslag

954 "De studierichting Voeding en Diëtetiek. Ontwikkelingen binnen de studierichting 
Voeding en Diëtetiek in relatie tot de beroepskwalificatie", onderzoek door de 
Inspectie Hoger Onderwijs onder de vijf Hogescholen waaraan deze studierichting 
verbonden is
1990 1 stuk

955 "De overeenkomsten en verschillen tussen de Chemische en de Chemisch 



100 Rijksschooltoezicht 2.14.77

Technologische studierichtingen in het Hoger Beroepsonderwijs", verslag van een 
onderzoek door de Inspectie
1990 1 stuk

956 Verslagen van de door inspecteurs van het onderwijs gemaakte dienstreizen naar 
Amerika, Israël en Bratislava, alsmede het bezoek van een delegatie uit Aruba aan 
de Hogeschool Alkmaar, afdeling PABO
1990 1 omslag

957 Het tot stand komen en wijzigen van de beleidsnotitie "Perspectief voor de PABO. 
Beleidsnotitie over de ontwikkeling van de opleiding tot leraar Basisonderwijs", met
concept en bijlagen
1990-1991 1 omslag
Concept in publicatievorm

958 "De werking van de nieuwe regeling benoembaarheids eisen docenten HBO", 1994, 
rapport opgesteld door de Inspectie HO, alsmede wijzigingen van de eisen gesteld 
aan de cursussen ter verkrijging van een bewijs van voldoende didactische 
voorbereiding geregeld bij KB van 2 november 1990 (Stb. 555), inwerkingtreding bij 
KB van 4 juni 1991 (Stb. 308), met bijlagen
1990-1994 1 omslag

959 "Cursus Didactische Voorbereiding HBO Docenten", 1994, rapport opgesteld door 
de Inspectie, alsmede de opzet en inrichting van de cursus geregeld bij KB van 2 
november 1990 (Stb. 555), met bijlagen
1990-1994 1 omslag

960 Het maken van een samenvatting van het inspectierapport "Nederlands als tweede 
taal op de lerarenopleidingen", alsmede een reactie van de staatssecretaris op dat 
rapport
1991 1 omslag

961 "Deelwerkplan Inspectie Hoger Onderwijs 1992", met stukken betreffende het tot 
stand komen van het Jaarwerkplan Inspectie
1991 1 omslag

962 "Evaluatieplan Inspectie Hoger Onderwijs 1993/1994", met bijlagen
1991 1 omslag

963 Het tot stand komen van het inspectierapport "Allochtonen in het Hoger 
Beroepsonderwijs. Deelname, sociale positie en studieverloop", met concept en 
bijlagen
1991-1993 1 omslag

964 "Kwaliteitszorg in het Hoger beroepsonderwijs 1992. Een meta evaluatieve 
beschouwing van de visitatie drama opleidingen", opgesteld door de Inspectie 
Hoger Onderwijs, met bijlagen
1992-1993 1 omslag

965 "De verhouding van het kort HBO met verwante opleidingen in het MBO", rapport 
opgesteld door de Inspectie, met bijlage
1993 1 omslag

966 "Meta Evaluatie visitatierapport Farmacie", VSNU 1993, opgesteld door de Inspectie 
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HO, met bijlagen
1993-1994 1 omslag

967 "Meta Evaluatie visitatierapport Sociologie en Culturele Antropologie", 1993, 
opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1993-1994 1 omslag
Zie ook voorlopig nr. 503

968 Het beperken van de openbaarmaking van het advies van de Inspectie met 
betrekking tot de "zorgelijke" PABO 's, 1994, met bijlagen waaronder het rapport 
van de Inspectie aan de minister inzake de bestuurlijke reacties op de visitatie van 
de PABO 's
1993-1994 1 omslag

969 "Analyse bestuurlijke reacties op het visitatierapport (Deeltijdse eerstegraads 
lerarenopleiding voor de algemene vakken) DAV-1", [1993], opgesteld door de 
Inspectie, alsmede het commentaar daarop door de directie HBO, met bijlagen
[1993]-1994 1 omslag

970 "Stages in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO)", onderzoeksplan opgesteld door de 
Inspectie, alsmede de beoordeling daarvan aan de hand van de criteria opgesteld in
"Richtlijnen voor het opstellen [en] beoordelen van evaluatieplannen", met bijlagen
1994 1 omslag

971 Advies inzake de lerarenopleiding Huishoudkunde en Verzorging, toegespitst op de 
door de Hogeschool Holland te Diemen ontwikkelde programma's "Management 
Facilitaire Dienst" en "Consumentenkunde", met aanvulling
1994 1 omslag

972 "Voertalen en vreemde talen in het Hoger Onderwijs. Een onderzoek naar het 
gebruik van het Nederlands alsmede van vreemde talen als voertalen en de positie 
van de vreemde talen in het Hoger Onderwijs", 1994, rapport opgesteld door de 
Inspectie, met concept en bijlagen
1994 1 omslag

973 "Deeltijdopleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs", [1994], rapport opgesteld 
door de Inspectie, alsmede een commentaar op het rapport, met bijlagen
1994 1 omslag

974 Verslagen van de Inspectie Hoger Onderwijs inzake het onderzoek naar mogelijke 
financiële en onderwijskundige gevolgen van de bestuurlijke problemen bij de 
Hogeschool Enschede, met bijlagen
1994 1 omslag

975 "Meta Evaluatie van de onderwijsvisitatie Scheikunde en Scheikundige 
Technologie", VSNU 1994, opgesteld door de Inspectie HO, met bijlagen
1994 1 omslag

976 "Hogescholen en de eigen bijdragen van studenten. Een bericht van de inspectie 
van het Hoger Onderwijs", rapport opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1994 1 omslag

977 "Hogescholen en de eigen bijdragen van studenten", 1994, rapport opgesteld door 
de Inspectie, met bijlagen
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1994 1 omslag

978 "Emancipatie in het Hoger Beroepsonderwijs. Een onderzoek naar het 
emancipatiebeleid in het HBO op het terrein van de infrastructuur, personeel, 
studenten, onderwijs en kwaliteitszorg", 1994, rapport opgesteld door de Inspectie, 
met bijlagen
1994 1 omslag

979 Meta Evaluaties naar aanleiding van de visitaties van de opleidingen Creatieve 
Therapie (CT) en de opleidingen Bibliotheek en Documentaire 
Informatievoorziening (BDI), 1994, opgesteld door de Inspectie HO, alsmede de 
conclusie en het advies naar aanleiding van de ME, met bijlagen
1994 1 omslag

980 "Kort verslag van het onderhoud tussen Dhr. J.J.H. Koning van het NCW en J. Vedder
en J. vd Berg Inspectie Hoger Onderwijs dd 11 mei 1994", inzake het oneigenlijk 
gebruik van rijksmiddelen in het Hoger Onderwijs, met bijlage
1994 1 omslag

981 "Nieuwe Letteren Opleiding, visitatierapport VSNU", 1994, opgesteld door de 
Inspectie HO, alsmede de conclusie naar aanleiding van de ME, met bijlagen
1994-1995 1 omslag

982 Het plaatsen van opmerkingen bij de Meta Evaluaties Informatica opleidingen HBO 
en Tandheelkunde, met akkoordverklaring
1994-1995 1 omslag

983 "Evaluatie van de Bestuurlijke Hantering. De dansvakopleidingen", 1995, rapport 
opgesteld door de Inspectie, alsmede de notitie "De interne kwaliteitszorg van HO -
instellingen. De werkwijze van de Inspectie" over de manier waarop de inspectie de 
systemen van kwaliteitszorg door de HO - instellingen gehanteerd zal evalueren, 
met bijlagen
1994-1995 1 omslag

C.4.4.6 Jaarwerkplannen

C.4.4.6 JAARWERKPLANNEN

984 Jaarwerkplannen van de Inspectie Hoger Beroepsonderwijs (HBO) voor de 
schooljaren 1981-1982 en 1986-1987, met bijlagen
1981-1987 1 omslag

985 Commentaar van de Inspecteur Generaal van het Onderwijs (IGO) op het concept 
deelwerkplan Hoger Onderwijs voor het jaar 1995, met voorstellen tot het 
aanbrengen van wijzigingen
1994-1995 1 stuk

C.5 Wetenschappelijk Onderwijs

C.5 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
C.5.1 Algemeen

C.5.1 ALGEMEEN

986-987 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Inspecteur Generaal van het 
Onderwijs (IGO) met de Vereniging van Hogere Technische Scholen in Nederland 
(VHTS) inzake de inrichting van dat onderwijs, met bijlagen
1968-1970 2 omslagen
986 1968-1969, juli 17, 1 omslag
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987 1969, september 4-1970, 1972, 1 omslag

988 Het overleg tussen de minister en de Landelijke Commissie voor de Academische 
Studievoorlichting (LCAS), met de "Discussienota Keuzevrijheid Keuzebeperking in 
verband met studie en beroepskeuzevoorlichting in het onderwijs", 1979, alsmede 
het "Advies ontwikkelingsproject Keuzevoorlichting en begeleiding", 1981, met 
bijlagen
1979-1982 1 omslag

989 Verslag van het ambtelijk bilateraal overleg tussen de Hogeschool Haarlem en het 
ministerie, met de agenda van dat overleg en de toelichting daarop, met bijlagen
1987-1989 1 omslag

990 Het tot stand komen van het concept "Analyse collegebijdragen concept 
beleidsplan Inspectie" alsmede de verslagen van de conferentie beleidsplan 
Inspectie, met bijlagen
1989 1 omslag

C.5.2 Betrekkingen tot andere lichamen

C.5.2 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

991 Het tot stand komen van het advies en overlegstructuur van de Nationale 
Educatieve Raad, met bijlagen
1978-1979 1 omslag

992 Het wijzigen van de statuten van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, 
alsmede stukken betreffende het wijzigen van de concept 
medezeggenschapsregeling specifieke verzorgingsinstellingen en stukken inzake de 
samenstelling van de Bestuursraad, met bijlagen
1980-1990 1 omslag

993 Het wijzigen van de statuten van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), alsmede 
stukken betreffende het wijzigen van de medezeggenschapsregeling Specifieke 
Verzorgingsinstellingen, het "Meerjarenplan 1991-1994" en het "Jaarprogramma 
1991", met bijlagen
1980-1994 1 omslag

994 "Kwaliteitsbewaking en zelfevaluatie een tussenrapportage. Inventariserend 
onderzoek naar evaluatievormen zoals toegepast door WOV instellingen", rapport 
opgesteld door de Inspectie Onderwijsverzorging (WOV), met bijlagen
1990 1 omslag

995 Notulen van de vergaderingen van de Studentenkamer inzake de wettelijke 
beroepsmogelijkheden en rechtsbescherming van studenten in het WO, met een 
reactie van de Landelijke Studenten Vakbond betreffende de kwaliteitszorg, met 
bijlagen
1990-1991 1 omslag

996 Het instellen van een Inspectiecommissie met als taak het geven van advies inzake 
het wetenschappelijk karakter van de opleiding verplegingswetenschappen
1993 1 omslag

C.5.3 Wet- en regelgeving

C.5.3 WET- EN REGELGEVING

997 Het tot stand komen van het Wetsvoorstel Universitaire Lerarenopleidingen (ULO), 
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met advies van de Inspectie
1985-1986 1 omslag

998 Het wijzigen van de regeling inzake de bewijzen van bekwaamheid OWVO van de 
doctoraalgetuigschriften, met besluit en bijlagen
1987-1988 1 omslag

C.5.4 Kamervragen

C.5.4 KAMERVRAGEN

999 Kamervragen inzake de geschiktheid van Zeist als de aangewezen vestigingsplaats 
voor de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO), alsmede een verzoek van de 
Bestuursraad voor het vestigen van de SLO in Bilthoven
1975-1976 1 omslag

1000 Kamervragen inzake het door de Advies Commissie voor de Leerplanontwikkeling 
Klassieke Talen (ACLO KT) laten uitgeven van de experimentele leergang Grieks 
(Basis) door de Staatsuitgeverij, en de daarvoor geldende voorwaarden
1980 1 omslag

1001 Kamervragen inzake het stellen van eisen aan de vooropleiding tot het toelaten van
studenten aan de Sociale Academies
1982 1 omslag

1002 Kamervragen inzake de kosten verbonden aan de uitvoering van de in Rapport I van
de Toetsingscommissie Wet Medezeggenschap Onderwijs vermelde maatregelen
1985 1 omslag

1003 Kamervragen inzake de affiliatie van geneeskundefaculteiten met niet academische
ziekenhuizen waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke verzorging 
van het onderwijs en het afnemen van examens bij de faculteit ligt
1985 1 omslag

1004 Kamervragen inzake de door de Vaste Commissie van Onderwijs en Wetenschappen
gestelde vraag naar het overheidsbeleid ten aanzien van ongewenste intimiteiten 
en de rol van de inspecteurs in dat beleid
1988 1 omslag

C.5.5 Verslaggeving

C.5.5 VERSLAGGEVING

1005 "Nota van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake de 
uitbreiding van het Wetenschappelijk Onderwijs", met bijlagen
1961 1 deel

1006 Advies inzake het beleidsvoornemen eerste graad universitaire lerarenopleiding
1985 1 stuk

1007 Vervallen

1008 "Evaluatieplan van de Inspectie Hoger Onderwijs voor de periode 1991-1994", met 
bijlagen
1989 1 omslag

1009 "Het functioneren van de studierichtingen kunstgeschiedenis in het WO", rapport 
opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
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1989 1 omslag

1010 "Procedures inzake de behandeling van stoffelijke overschotten in de Nederlandse 
universitaire anatomische instituten", rapport opgesteld door de Inspectie, met 
bijlagen
1989 1 omslag

1011 "De studielast in de eerste fase van het Wetenschappelijk Onderwijs", rapport 
opgesteld door de Inspectie
1990 1 deel

1012 "Evaluatie van de postdoctorale beroepsopleiding milieuconsulent", evaluatie 
opgesteld door de Inspectie, met bijlagen
1990 1 omslag

1013 "Meta evaluatie visitatierapport universitaire lerarenopleiding", rapport opgesteld 
door de Inspectie, met aanbiedingsbrief
1993 1 omslag

1014 "Meta evaluatie visitatierapport communicatiewetenschap", evaluatie opgesteld 
door de Inspectie, met aanbiedingsbrief
1993 1 omslag

1015 "Studierichtingscommissie in het Wetenschappelijk Onderwijs, regelgeving en 
praktijk", rapport opgesteld door de Inspectie, met bijlage
1993 1 omslag

1016 "Kwaliteitszorg Wetenschappelijk Onderwijs 1993", 1994, rapport opgesteld door de
Inspectie, alsmede een vermelding van de studierichtingen waar sprake is van zorg 
over de kwaliteit, met bijlagen
1993-1994 1 omslag
Zie ook voorlopig nr.504

1017 "Evaluatieplan studie advies Hoger Onderwijs (HO)", 1994, concept opgesteld door 
de Inspectie, alsmede de beoordeling van het plan
1994-1995 1 omslag

C.6 Volwassenenonderwijs

C.6 VOLWASSENENONDERWIJS
C.6.1 Betrekkingen tot andere lichamen

C.6.1 BETREKKINGEN TOT ANDERE LICHAMEN

1018-1019 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Programmacommissie 
Nederlands Tweede Taal, met bijlagen
1983-1987 1 pak en 1 omslag
1018 Met het rapport "Het certificaat Nederlands en het Nederlands als 

tweede taal", en de reactie op "Enkele voorlopige opmerkingen over 
de kennis van het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing en de 
certificering ervan" 1983, 1985-1986, 1 pak

1019 1985-1987, 1 omslag

1020 Notitie over de nieuwe ondersteuningsstructuur voor de Volwassenen Educatie 
(VE), tweede concept, opgesteld onder verantwoording van een 
interdepartementale werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het 
Ministerie, WVC en SZW onder leiding van een lid van de projectstaf VE, met 
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bijlagen
1985 1 omslag

1021 "Wij zijn met verbazing, maar niet met stomheid geslagen", verslag van ongewenste
intimiteiten en seksueel misbruik in het onderwijs voor volwassenen van de 
Stichting Begeleidingscentrum voor Vrouwen
1987 1 katern

C.6.2 Wet- en regelgeving

C.6.2 WET- EN REGELGEVING

1022 "Eigenlijk..... Ongelijk (een verkenning van vormen van gebruik van wetten en 
besluiten in de sector BVE die naar de mening van de inspectie, niet overeenkomen 
met de bedoelingen van de wetgever)", rapport opgesteld door de Inspectie 
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE), met bijlagen
1993 1 omslag

C.6.3 Verslaggeving

C.6.3 VERSLAGGEVING

1023 Het verantwoorden van het beleid ten aanzien van de verzorgingsinstellingen die 
ten dienste staan van het onderwijs, de volwasseneneducatie, interdepartementale 
samenwerking en huisvesting
1976-1979 1 pak

1024 Advies van de Inspectie Onderwijs voor Volwassenen (VO/OV) inzake het erkennen 
van de afdeling schriftelijk onderwijs van het Nederlands Taleninstituut BV (NTI) te 
Breda, met bijlagen
1982-1983 1 omslag

1025 "Hoofdlijnen notities Volwasseneneducatie", opgesteld door het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen
1983 1 deel

1026 "Omgaan met heterogene leerlingengroepen in scholengemeenschappen 
AVO/LBO", eindrapport van het inspectorale onderzoek opgesteld door de 
Inspectie, met bijlagen
1983 1 deel

1027-1028 Rapporten van de Inspectie voor Volwassenen over de controle op de opgegeven 
leerlingenaantallen voor de schooljaren 1984/1985 en 1985/1986, met bijlagen
1984-1986 2 omslagen
1027 1984-1985, 1 omslag
1028 1985-1986, 1 omslag

1029 Het adviseren van de minister inzake de concept uitvoeringsnotitie Primaire 
Beroepsgerichte Volwasseneneducatie (PBVE), alsmede de uitvoeringsnotitie PBVE,
met bijlagen
1986-1987 1 omslag

1030 Advies van de Inspectie van Onderwijs voor Volwassenen inzake de beleidsnotitie 
"bekostigingsregeling cursorisch ondernemersonderwijs", alsmede het 
wetsvoorstel Grondslag regeling tegemoetkomingen cursorisch 
ondernemersonderwijs (COO), concepten, met bijlagen
1987 1 omslag
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1031 "Inspectierapport 17. Pioniers in de Basiseducatie. Een globale verkenning in de tien 
gemeenten die op 1 januari 1987 gestart zijn met de uitvoering van de rijksregeling 
Basiseducatie", opgesteld door de Inspectie Onderwijs voor Volwassenen, met 
bijlagen
1987 1 omslag

1032 "De start van de Basiseducatie in vogelvlucht. Een voorlopig landelijk overzicht van 
de intergemeentelijke samenwerking de educatieve beraden en de instellingen voor
de basiseducatie", rapport opgesteld door de Inspectie Onderwijs voor 
Volwassenen, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

1033 "Taal en spelfouten in de opstellen voor het examen Nederlandse taal en 
letterkunde dag avondscholen HAVO", intern ambtelijk rapport opgesteld door de 
Inspectie Onderwijs voor Volwassenen, met bijlagen
1987-1988 1 omslag

1034 Advies inzake de "functionele schrijfopdrachten" van het Centraal Schriftelijk 
Examen Nederlands, naar aanleiding van de brief van de avond en dag MAVO voor 
volwassenen "Roosje Vos", met bijlagen
1988 1 omslag

1035 Nota inzake de huidige en toekomstige positie van het vormingswerk in 
internaatsverband op het terrein van de Volwasseneneducatie, met bijlage
1989 1 omslag

1036 "Rekenschap van rekenen. Een verkennend onderzoek naar de plaats van het 
rekenen in de Basiseducatie", rapport opgesteld door de Inspectie Onderwijs voor 
Volwassenen, met bijlagen
1989 1 omslag

1037 Advies van de Inspectie Onderwijs voor Volwassenen inzake de erkenning van de 
Stichting Centrale Vakopleiding voor Kantoordruk en Reprotechnieken (CVK), 
Stichting Vakopleiding Detailhandel (STIVO), Instituut voor 
Middenstandsonderwijs, Stichting Katholieke Middenstandsopleiding (KMO), 
Instituut PONT, Stichting voor Vakopleiding en Examens in het Bakkersbedrijf, 
Haarstudio Winter en Stichting Opleidingen Metaal, met bijlagen
1989 1 omslag

1038 "Volwassenen in het volle tijd Middelbaar Dienstverlening en 
Gezondheidszorgonderwijs cursusjaar 1989/1990", november 1989, verslag 
opgesteld door de Inspectie, met bijlage
1990 1 omslag

1039 "Het tweede Nederlands. Een evaluatie-onderzoek van het NT2-onderwijs deel I: 
dag- en avondonderwijs", onderzoek verricht door de Inspectie
1992 1 omslag

1040 Het tot stand komen van het derde rapport "Grensverkenningen in de 
basiseducatie. Basiseducatie in het kader van de sociale vernieuwing: een medaille 
met twee kanten", opgesteld door de Inspectie BVE, alsmede de beleidsreactie op 
het rapport, met bijlagen
1993 1 omslag
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C.6.4 Jaarverslagen

C.6.4 JAARVERSLAGEN

1041 Jaarverslagen van de Inspectie Onderwijs voor Volwassenen over de jaren 1979, 
1980 en 1982-1983
1979, 1980, 1982-1983 1 omslag

C.6.5 Jaarwerkplannen

C.6.5 JAARWERKPLANNEN

1042 Jaarwerkplannen van de Inspectie Onderwijs voor Volwassenen voor de jaren 1979-
1985, met bijlagen
1979-1985 1 pak
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