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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:
J. Franssen [geboren 1951]

Periodisering:
archiefvorming: 1959-1996
oudste stuk - jongste stuk: 1904-1996

Archiefbloknummer:
C27017

Omvang:
399 inventarisnummer(s); 11,30 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Franssen, Jan (1951- )

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van J. Franssen (1951- ) bevat naast enkele stukken van persoonlijke aard voornamelijk 
materiaal ontstaan uit zijn verschillende politieke en bestuurlijke (neven-)functies: 
vergaderstukken en teksten van redevoeringen uit de periode van zijn voorzitterschap van de 
JOVD, vergaderstukken van verschillende lokale VVD-fracties en vervolgens de Tweede Kamer, 
verslagen van congressen, correspondentie en brievenboeken, en diverse stukken in verband met 
de behandeling van wetsontwerpen en -wijzigingen op de beleidsterreinen onderwijs, 
volksgezondheid en binnenlands bestuur.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

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 het 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, J. Franssen [geboren 1951], nummer toegang 2.21.320, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Franssen, J., 2.21.320, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Jan Franssen 1 werd op 11 juni 1951 te Hilversum geboren in een Nederlands-Hervormd 
middenstandsgezin. Zijn ouders runden een wasserij in het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg.
Via de MULO en de HAVO ging hij naar de pedagogische academie. Daarna haalde hij nog een 
leraarsgraad en deed hij kandidaatsexamen Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Franssen was al vroeg geïnteresseerd in politiek en streefde dan ook een politieke carrière na. 
Anders dan in het ouderlijk milieu, waar men op de Christelijk Historische Unie stemde, koos hij 
echter voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Als jonge liberaal werd hij in 1970 in 
Den Haag assistent van de toenmalige fractievoorzitter Hans Wiegel. Ook in zijn woonplaats 
Nederhorst den Berg nam hij deel aan het politieke leven, waarbij hij zich in de gemeenteraad 
sterk maakte voor een samenwerking tussen de VVD en de Partij van de Arbeid.

In Den Haag groeide hij in 1982 van medewerker van de fractie tot kamerlid onder Ed Nijpels. Als 
zodanig werd hij onderwijswoordvoerder van de fractie. Daarna bracht hij het in 1986 onder J. 
Voorhoeve tot secretaris van de VVD-fractie. Na zijn Kamerlidmaatschap werd in hij in 1994 
burgemeester van Zwolle. In 2000 volgde zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in 
Zuid-Holland.

Franssen staat niet alleen bekend als zakelijk en afstandelijk maar ook als een harde werker met 
een scherpe tong en een grote dossierkennis. Bovendien heeft hij in het verleden laten zien 
politiek/bestuurlijk gezien niet voor een kleintje vervaard te zijn. Zo stond hij in 1996 als 
burgemeester van Zwolle een omstreden demonstratie van extreem-rechts toe, een actie die 
nationale bekendheid kreeg. Hij motiveerde zijn besluit destijds door te stellen dat de democratie 
tegen een stootje moest kunnen. Saillant detail bij zijn benoeming tot Commissaris der Koningin 
was, dat hij in Zuid-Holland een college van Gedeputeerde Staten mocht voorzitten waarin sedert 
1998 geen liberalen meer vertegenwoordigd waren.

 

Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE
2

 

Huidige functie

HUIDIGE FUNCTIE
 Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland

 

Huidige nevenfuncties, voortvloeiend uit het ambt van CdK

HUIDIGE NEVENFUNCTIES, VOORTVLOEIEND UIT HET AMBT VAN CDK
 Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland

1 Een deel van de informatie is ontleend aan de profielschets van Franssen, die in 2000 in NRC Handelsblad 
verscheen.

2 Een deel van de informatie is ontleend aan de profielschets van Franssen, die in 2000 in het NRC Handelsblad 
verscheen. Zie daarnaast ook: Biografieën van de Stichting Algemeen Nederlands Persbureau, losbladig systeem, 
nr. 0103 en http://www.parlement.com/9291000/biof/02752 (werkende hyperlink per 2008).
Er zullen later voor de periode van na 1996 zowel voor de hoofd- als de nevenfuncties nog stukken aan dit archief
worden toegevoegd.

http://www.parlement.com/9291000/biof/02752
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 Voorzitter Carnegie Heldenfonds
 Voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)
 Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Regio Randstad
 Voorzitter Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ)
 Vice-voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

 

Overige nevenfuncties

OVERIGE NEVENFUNCTIES
 Voorzitter Raad van Toezicht Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling
 Voorzitter Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
 Voorzitter Stichting Kennisontwikkeling HBO (tot eind 2009)
 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mondriaan Onderwijs Groep (2002-2010)
 Voorzitter curatorium van de Burgemeesterslezing (tot september 2009)
 Voorzitter Raad van Toezicht Rijndam Revalidatiecentrum
 Voorzitter Raad van Toezicht Movisie
 Voorzitter van het bestuur van de Kilyàn Foundation
 Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Beveiligingsbedrijven VEBON
 Voorzitter van het Nederlands Instituit voor Lexicologie
 Voorzitter Raad van Commissarissen Delta Wonen
 Lid Raad van Advisory Board Leidse Onderwijs Instelling
 Lid Raad van Toezicht Nederlands Bureau Toerisme en Congressen Nederland (NBTC)
 Lid van Raad van Commissarissen van de Vereniging Hendrick de Keyser
 Lid Raad van Commissarissen Van Gelder Groep BV Elburg

 

Eerdere hoofdfuncties

EERDERE HOOFDFUNCTIES

1972-1977 Leraar geschiedenis en maatschappijleer middelbare 
school

1977-1982 Wetenschappelijk medewerker Stichting voor Politiek 
Wetenschappelijk Onderzoek te 's-Gravenhage

1982 Lid Dagelijks Bestuur Gewest Gooi- en Vechtstreek 
(portefeuilles ruimtelijke ordening, distributie-
planologie, verkeer en vervoer)

11-11-1982/08-09-1994 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (VVD)

15-07-1994/02-05-2000 Korpsbeheerder Regiopolitie IJsselland
Voorzitter Regio IJssel-Vecht
Burgemeester van Zwolle 

 

Eerdere nevenfuncties

EERDERE NEVENFUNCTIES
 1973-1974 Bestuursfuncties in JOVD en VVD, waaronder vice-voorzitter politiek 

hoofdbestuur JOVD
 1974- eind 1976, 1978-1983 Lid en fractievoorzitter gemeenteraad Nederhorst den Berg
 1974- eind 1976, 1978-1982 Lid en fractievoorzitter Raad van het Gewest Gooi- en 

Vechtstreek
 1982-1987 Lid Provinciale Staten Noord-Holland
 Verschillende functies binnen de Nederlands Hervormde Kerk
 1985-2000 (Vice)-voorzitter en lid algemeen/dagelijks bestuur Nationaal Jeugdfonds Jantje 
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Beton
 1987-1998 Voorzitter Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten Bond 

Heemschut
 1987-1995 Bestuurslid Sint Lucas Ziekenhuis Amsterdam
 1991-1997 Voorzitter Raad van Toezicht Algemeen Psychiatrisch Centrum Frederik van 

Eeden
 1992-1999 Voorzitter jury Horeca Markantprijs (Koninklijke Horeca Nederland)
 1995-2000 Voorzitter Paepon (Platform van Aangewezen en Erkende Particuliere 

Onderwijsinstellingen in Nederland)
 1995-2000 Voorzitter Commissie Vernieuwingsfonds HBO
 1995-2000 Voorzitter Jury BVE-2000
 1995-1996 Lid Commissie Herziening Sturing Afvalstoffen Wetgeving
 1995-1996 Lid Commissie Herziening Gebiedsindeling Kamers van Koophandel
 1995-2006 Voorzitter Raad van Advies ICS (Adviesmaatschappij Deloitte Consultancy voor 

huisvesting, infrastructuur en management)
 1995-2007 Bestuurslid resp. voorzitter Educom
 1995-2007 Voorzitter RVU Educatieve Omroep
 1996-1997 Lid Commissie Toelating Numerus Fixus Opleidingen
 1996-2000 Voorzitter commissie Wedstrijdzaken en accommodatie KNVB
 1996-2004 Lid Raad van Toezicht Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
 1997- 2008 Lid Raad van Commissarissen Roosdom Tijhuis BV; later G. Tijhuis Holding
 1997- 2008 Lid Bestuurlijke Commissie Randstad (BCR)
 1997- 2008 Voorzitter Taskforce Management Overstromingen
 1997- 2008 Voorzitter Raad van Advies Staatsbosbeheer
 1997 Lid Nationaal Comité Anti-racisme
 1997-2000 Lid Stuurgroep Bestrijding Voetbalvandalisme
 1997-1999 Voorzitter Stichting Tolerance Unlimited
 1998-2004 Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van 

accountants/administratieconsulenten (NOVAA)
 1998-1999 Lid Commissie Administratieve Lasten (commissie Slechte)
 1998-2001 Lid Raad van Toezicht NOS
 1998-2007 Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
 1999-2003 Voorzitter Vrienden van het Dominicanenklooster Zwolle
 1999-2000 Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 2000-2001 Voorzitter Commissie Kwartiermakers accreditatie hoger onderwijs
 2000-2002 Voorzitter Landelijk Overleg Onderwijskansen
 2001-2002 Voorzitter Adviescommissie Opperbevelhebberschap
 2003-2004 Voorzitter Commissie Normering Inburgeringsexamen
 2001-2007 Voorzitter Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO)
 2002 -2007 Voorzitter Stichting voortbestaan Synagoge Zwolle
 2007-2008 Voorzitter Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing

 

Onderscheidingen

ONDERSCHEIDINGEN
 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 Dienstkreuz mit Stirn des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
 Grootofficier in de Orde van het Zuiderkruis van Brazilië
 Vierdaagsekruis
 Zilveren legpenning ANVV
 Erevoorzitter Platform van Aangewezen Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in 

Nederland (Paepon)
 Erelid Koninklijke Vereniging van Leraren in de Lichamelijke Opvoeding
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 Erelid Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie LC
 Lid van Verdienste VVD afdeling Nederhorst den Berg
 Ton Koot-penning Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten Bond Heemschut

 

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Op 12 november 2001 ondertekende Franssen een overeenkomst met het (toenmalige) Algemeen 
Rijksarchief, waarbij werd overeengekomen dat hij een verzameling ongeordende 
archiefbescheiden van hemzelf aan de Algemene Rijksarchivaris overdroeg. De bescheiden 
betroffen globaal de periode 1960-1980 met een omvang van circa 28 meter.

De overdracht van het privé-archief van Franssen aan het Nationaal Archief vertoont opvallende 
gelijkenissen met de overbrenging van dat van Hans Wiegel, de man waarvoor hij lange tijd als 
persoonlijk medewerker werkzaam was geweest. Deze droeg zijn archief ook over op het moment 
dat hij Commissaris van de Koningin werd, dus nog in het openbare leven actief was. Dit geldt 
evenzo voor Franssen, die op het moment van de overdracht van zijn privé/werkarchief aan het 
Nationaal Archief aan een soortgelijke ambtsperiode als Commissaris van de Koningin in Zuid-
Holland begon. De neerslag van dit handelen en van eventuele nevenfuncties zal later bij het 
overgedragen archief zullen worden gevoegd.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Schenking (van een niet overheidsarchief)

Schenking (van een niet overheidsarchief)
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Een deel van het als vreemd archief afgescheiden gedeelte werd vernietigd, terwijl de rest naar 
Franssen is teruggegaan. Na schoning van het te bewaren gedeelte bleef er 12,5 meter archief over.
Dit is na de afronding van het project in 2003 overgebracht naar het Nationaal Archief te Den 
Haag.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Bij de bewerking van het archief door de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten, die eind 
2001 een aanvang nam, werd uitgegaan van het splitsen van het archief in een te bewaren 
gedeelte en een als vreemd archief af te scheiden gedeelte. Bij het vreemd archief betrof het 
vooral ter kennisneming gestuurde stukken, documentatie, ambtelijke rapporten en nota's, 
waaruit geen betrokkenheid van de archiefvormer bleek, dubbelen, persberichten en de papieren 
neerslag van de Handelingen van de Staten-Generaal. Van dit gedeelte werd een plaatsingslijst 
vervaardigd waarover Franssen zelf heeft beslist wat ermee diende te geschieden.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

1 Persoonlijk leven

1 PERSOONLIJK LEVEN
1.1 Ouders en kinderen Franssen

1.1 OUDERS EN KINDEREN FRANSSEN

1 Aandenken aan de Heilige Doop van G.J. Berveling.
1904 stuk

2 Huwelijksaankondiging van G.H. Franssen en G.J. Berveling op 25 oktober 1928.
1928 stuk

3 Overlijdensberichten van G.J. Franssen-Berveling en H. Berveling.
1942, 1946 omslag

4 Aardrijkskundeschrift van Sietje Franssen.
z.d. deel

5 Ansichtkaart van Hotel-Restaurant "Franssen" te Valkenburg.
z.d. stuk

6 Familieportret met twee zusjes en twee broertjes.
z.d. stuk
Dit archiefstuk is openbaar. Hierin kunnen wel persoonsgegevens van nog levende personen 
voorkomen. In hoofdstuk 5 van het privacyreglement van het Nationaal Archief leest u of en hoe u 
die gegevens verder mag gebruiken.

--- Vervallen.
Inv.nr. 7 is geretourneerd aan de familie Franssen.

1.2 J. Franssen

1.2 J. FRANSSEN

8 Schoolschriften van diverse schoolvakken van de lagere school.
1959-1962 pak

9 Ansichtkaarten van: Johan Cruijff, Klaas Nuninga, Sjaak Swart, Tonnie Pronk en 
Bertus Hoogerman.
[1960] omslag
Alle kaarten zijn voorzien van een originele handtekening.

10 Bubblegumplaatjes, een embleem van de Polly Pill Club en een embleem van 
Verbond voor Veilig Verkeer.
[1960] omslag

11 Schoolschriften van diverse vakken van de MULO.
1963-1967 pak

12 Schrift met uitslagen van de Europese Kampioenschappen hardrijden op de schaats
op 22 en 23 januari 1966 op de kunstijsbaan te Deventer en het Wereld 
Kampioenschap hardrijden op de schaats op 19 en 20 februari 1966 te Göteborg.
1966 deel

https://www.nationaalarchief.nl/privacyreglement-nationaal-archief
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13-16 Werkstukken en scripties van het middelbaar voortgezet onderwijs en hoger 
beroeps onderwijs.
1966-1972 4 stukken
13 'Biotoop, sloot en plas', van J. Franssen als leerling van de 

Christelijke ULO te Weesp. 1966
14 Didactiekscriptie voor het vak geschiedenis over 'Het onderwijs in de

staatsinrichting op de basisschool', van J. Franssen als student aan 
de Hervormde Pedagogische Academie Amsterdam. 1972

15 Scriptie voor het vak staatsinrichting 'De grondwetswijzigingen sinds
1848', van J. Franssen als student aan de Hervormde Pedagogische 
Academie Amsterdam. 1972

16 Werkstuk voor het vak Nederlands over 'Het spellingsonderwijs op 
de basisschool' van J. Franssen als student aan de Hervormde 
Pedagogische Academie Amsterdam. 1972

17-27 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken.
1970-1984 10 pakken en 1 omslag
17 1970-1972
18 1973 - 1974 mei
19 1974 juni - 1975 sep.
20 1975 okt. - 1977 apr.
21 1977 mei - 1978 okt.
22 1978 nov. - 1979 dec.
23 1980
24 1981
25 1982
26 1983
27 1984, omslag

28 Programma ten behoeve van een afscheidsavond op 12 juli, met als agendapunt 3: 
Voordracht Jan Franssen.
[1971] stuk

29 Schrift van de Werkgroep 'Rechtsgeschiedenis Romeins recht'.
[1972] deel

30 Privé agenda's.
1975-1994 pak

31 Stukken betreffende de inrichting van een appartement aan de Zeekant/Gevers 
Deynootweg te Scheveningen.
1992-1994 omslag

32 Foto van J. Franssen.
z.d. stuk
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2 Openbaar leven

2 OPENBAAR LEVEN
2.1 Leraar geschiedenis en maatschappijleer (1972-1977)

2.1 LERAAR GESCHIEDENIS EN MAATSCHAPPIJLEER (1972-1977)

33 Lesbrieven voor de derdegraads applicatie geschiedenis en staatsinrichting.
1974-1977 pak

34 Lesmateriaal van geschiedenis en staatsinrichting ten behoeve van de Frankendael-
MAVO Amsterdam.
1976-1977 pak

35 Brief aan de Commissie van Onderzoek Frankendael-MAVO Amsterdam inzake de 
situatie van de school.
1979 stuk

2.2 Bestuursfuncties binnen de VVD

2.2 BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE VVD
2.2.01 Voorzitter van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), afdeling 't Gooi e.o. (1972-1973)

2.2.01 VOORZITTER VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE
(JOVD), AFDELING 'T GOOI E.O. (1972-1973)

36 Agenda en notulen van de heroprichtingsvergadering van de JOVD-afdeling 't Gooi 
en omstreken.
1972 omslag

37 Stukken betreffende de behandeling van het Structuurrapport 'Voorstel regeling 
gewest Gooi- en Vechtstreek' van de structuurcommissie gewest Gooi- en 
Vechtstreek.
1972-1973 pak

38 Verslagen van vergaderingen van het gewest Gooiland.
1972-1973 omslag

39 Teksten van redevoeringen, speeches van J. Franssen ten behoeve van 
jaarvergaderingen, congressen, verkiezingsmanifestaties en debatten en bij het 
aftreden als voorzitter van de JOVD-afdeling 't Gooi en omstreken.
1972-1974 omslag

40 Vergaderstukken en ledenlijsten van bestuurs- en ledenvergaderingen van de 
JOVD-afdeling 't Gooi en omstreken.
1973-1974 omslag

41 Tekst van een speech van J. Franssen voor de oprichtingsvergadering van de JOVD-
Kennemerland op 22 februari te Haarlem.
1974 omslag

2.2.02 Lid en vice-voorzitter van het hoofdbestuur van de JOVD (1970 - 1974)

2.2.02 LID EN VICE-VOORZITTER VAN HET HOOFDBESTUUR VAN DE JOVD (1970 -
1974)

42 Plakboek met artikelen over de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 
1970 en van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 juni 1970.
1969-1970 deel

43 Discussienota's opgemaakt door de JOVD-afdeling Amsterdam.
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1970 omslag

44 Stukken betreffende de deelname aan de discussiebijeenkomst over klassejustitie 
van de Stichting Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad te Den Haag.
1970 omslag

45 Stukken betreffende de deelname aan de JOVD-werkgroep 'Positie van de vrouw'.
1970-1971 omslag

46 Vergaderstukken, congresstukken, moties en resoluties van het hoofdbestuur en de
afdelingen van de JOVD.
1972-1974 omslag

47 Verslagen van vergaderingen van de commissie 'Kernprogramma', met als doel te 
komen tot een nieuw JOVD-kernprogramma.
1972-1976 omslag

48 Stukken betreffende de deelname aan het vijfde JOVD-lustrumcongres te Utrecht.
1973-1974 omslag

49 Stukken betreffende de deelname aan het JOVD-congres 'Gevolgen van de 
Mammoetwet en de middenschool' te Meppel.
1974 omslag

50 Nota 'Subsidiestromen', uitgave van de JOVD.
z.d. deel

51 'Onderwijs en ontwikkelingssamenwerking', uitgave van de JOVD-afdeling Den 
Haag.
z.d. omslag

2.2.03 Eind-redacteur van de Driemaster, landelijk orgaan van de JOVD (1973-1974)

2.2.03 EIND-REDACTEUR VAN DE DRIEMASTER, LANDELIJK ORGAAN VAN DE 
JOVD (1973-1974)

52 Stukken betreffende de administratieve reorganisatie en de invulling van vacatures 
voor redactieposten van het tijdschrift De Driemaster, landelijk orgaan van de 
JOVD.
1973-1974 omslag

2.2.04 Secretaris van de VVD-afdeling Nederhorst den Berg; lid Programmacommissie VVD (1973-1976)

2.2.04 SECRETARIS VAN DE VVD-AFDELING NEDERHORST DEN BERG; LID 
PROGRAMMACOMMISSIE VVD (1973-1976)

53 Notulen van vergaderingen van de VVD-afdeling Nederhorst den Berg, met 
vergaderstukken.
1972-1976 pak

54 Notulen van vergaderingen van de VVD-programmacommissie.
1974 omslag

55 Verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen van de Programmacommissie 
Verkiezingen 1982 met vergaderstukken.
1981-1982 omslag
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2.2.05 Bestuurslid van de Statencentrale Centrum Hilversum VVD (1974-1976)

2.2.05 BESTUURSLID VAN DE STATENCENTRALE CENTRUM HILVERSUM VVD 
(1974-1976)

56 Notulen van bestuursvergaderingen van de Staten Centrale Hilversum en de 
algemene vergaderingen van de Kamer-centrale Haarlem VVD, waaronder deze 
Staten Centrale ressorteert.
1970-1976 omslag

2.2.06 Lid en fractievoorzitter van de Raad van het Gewest Gooi- en Vechtstreek van de VVD (1974-1982)

2.2.06 LID EN FRACTIEVOORZITTER VAN DE RAAD VAN HET GEWEST GOOI- EN 
VECHTSTREEK VAN DE VVD (1974-1982)

57 Stukken betreffende de totstandkoming van een profielschets voor een voorzitter 
van het gewest Gooi- en Vechtstreek ten behoeve van de benoeming van een 
voorzitter.
1974-1975 omslag

58 Stukken betreffende het samenstellen, benoemen, installeren en uitbreiden van de 
gewestraad Gooi- en Vechtstreek.
1974-1980 omslag

59-66 Verslagen van vergaderingen van de Gewestraad Gooi- en Vechtstreek.
1974-1983 8 pakken
59 1974-1975
60 1976
61 1977
62 1978
63 1979
64 1980
65 1981
66 1982-1983

67 Stukken betreffende de behandeling van de richtlijn voor uitgifte van 
gemeentegronden bestemd voor woningbouw.
1975-1979 omslag

68 Verslagen van vergaderingen van de gewestraadsfractie van de VVD Gooi- en 
Vechtstreek.
1975-1983 omslag

69-71 Stukken betreffende de totstandkoming van nota's van aanbieding, behorende bij 
begrotingen van het gewest Gooi- en Vechtstreek.
1976-1983 3 pakken
69 1976-1978
70 1979-1981
71 1982-1983

72 Stukken betreffende de behandeling van de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur met betrekking tot het gewest Gooi- en Vechtstreek.
1978 omslag

73 Stukken betreffende de verlening van medewerking van de VVD-fractie aan de 
totstandkoming van het beleidsplan 1978-1982 voor het gewest Gooi- en 
Vechtstreek.
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1979 omslag

74 Stukken betreffende de totstandkoming van de procedure voor de benoeming van 
een voorzitter van het gewest Gooi- en Vechtstreek.
1981-1982 pak

2.2.07 Lid en fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Nederhorst den Berg (1974-1983)

2.2.07 LID EN FRACTIEVOORZITTER VAN DE VVD IN DE GEMEENTERAAD VAN 
NEDERHORST DEN BERG (1974-1983)

75-79 Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad van Nederhorst den Berg.
1966-1983 5 pakken
De notulen van voor 1974 ontving J. Franssen vermoedelijk als voorstukken bij zijn benoeming.
75 1966-1974
76 1975-1976
77 1977-1979
78 1980
79 1981-1983

80 Stukken betreffende de samenstelling en instelling van de gemeenteraad, alsmede 
de verdeling van de portefeuilles.
1969-1982 omslag

81 Stukken betreffende de behandeling van de gemeentelijke herindeling van de 
provincie Noord-Holland.
1971-1983 omslag

82-86 Stukken betreffende de totstandkoming van de gemeenterekening.
1975-1983 4 pakken en 1 omslag
82 1975-1976
83 1977-1978
84 1979-1980
85 1981-1982
86 1983, omslag

87 Verkiezingsprogramma's, overzichten van de verdeling van de stemmen over de 
VVD-kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van de jaren 1978, 1980, 1982 
en 1986.
1978-1986 omslag

2.2.08 Lid van de VVD-fractie van de Provinciale Staten van Noord-Holland (1982-1987)

2.2.08 LID VAN DE VVD-FRACTIE VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-
HOLLAND (1982-1987)

88 Stukken betreffende de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-
Holland op 24 maart.
1982 omslag

89 Verslagen van vergaderingen van de VVD-fractie van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland.
1982-1987 pak

90 Notulen van vergaderingen van de commissie voor economische zaken, fungerend 
als commissie van onderzoek voor het ontwerp-provinciaal economisch 
beleidsplan 1984, met vergaderstukken.
1983-1984 omslag
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2.2.09 Deelnemer aan studiedagen en symposia van de VVD

2.2.09 DEELNEMER AAN STUDIEDAGEN EN SYMPOSIA VAN DE VVD

91 Stukken betreffende de deelname aan de topkadercursussen te Oosterbeek.
1975 omslag

92 Stukken betreffende de deelname aan de landelijke vormingscursus te Oisterwijk 
van de Stichting Vormings- en scholingsactiviteiten Vrijheid en Democratie 
(Stichting VVD), met aantekeningen en bijlagen.
1976-1979 omslag

93 Stukken betreffende de deelname aan de VVD-fractieweekeinden.
1982-1992 pak

94 Stukken betreffende de deelname aan themadagen op 27 oktober 1984 te Doorn en
op 23 maart 1985 te Roermond inzake onderwijs ter voorbereiding van het 
verkiezingsprogramma van de VVD 1986-1990.
1984-1985 omslag

95 Stukken betreffende de deelname aan de VVD-cursus 'Liberalisme II' te Heelsum.
1990 omslag

96 Stukken betreffende de deelname aan de themavergadering 'Departementale 
herindeling van de VVD'.
1992 omslag

97 Stukken betreffende de deelname aan de VVD-studiebijeenkomst 'Basisonderwijs' 
op 4 september te Deventer.
1993 omslag

2.2.10 Fractieaangelegenheden

2.2.10 FRACTIEAANGELEGENHEDEN

98 Rede van dr. C. Berkhoven 'Europa tussen Oost en West', gehouden op 10 oktober 
voor een VVD-congres te Amsterdam.
1970 omslag

99 Rede van de heer H.J.L. Vonhoff, uitgesproken bij zijn installatie als burgemeester 
van de gemeente Utrecht.
[1974] deel

100 Stukken betreffende de behandeling van het rapport Commissie Van der Burg door 
de fractiecommissie VVD Bijzondere Commissie inzake het democratisch en 
doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen.
1975-1979 pak

101 Stukken betreffende de benoeming van leden voor kwaliteitszetels van de VVD in 
de Executieve van de Europese Liberaal Democraten (ELD).
1983 omslag

102 Rapport 'Stelselwijziging Sociale Zekerheid', goedgekeurd door de VVD-fractie.
1984 omslag

103 Stukken betreffende de behandeling van de inpoldering van de Markerwaard.
1984-1985 omslag
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104 'Honderd jaar Liberale Partijvorming 1885-1985', uitgave van Liberté, Egalité en 
Fraternité (LEF) van de JOVD.
1985 deel

105 Stukken betreffende een brainstormdag van de VVD-fractie in De Wijk.
1985 omslag

106 Notulen van VVD-fractievergaderingen, met vergaderstukken.
1985-1991 pak

107 Stukken betreffende de bijdrage van de VVD-fractie ten behoeve van het voorlopig 
verslag op het wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk III van de begroting van de 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 1983 (Slotwet 1983).
[1986] omslag

108 Stukken betreffende de verkiezingen van de Provinciale Staten van 18 maart 1987.
1986-1987 omslag

109 Stukken betreffende het leveren van commentaar op het PvdA-rapport 'Schuivende
Panelen' van de commissie Pronk.
1987 omslag

110 Besluitenlijsten van Fractiebestuursvergaderingen van de VVD.
1987-1994 pak

111 Bijdragen, wensen en realisaties ten aanzien van verkiezingsprogramma's van de 
VVD.
1988-1993 omslag

112 Aantekeningen van een fractievergadering inzake de vrijlating van de Twee van 
Breda.
1989 omslag

113 Nota inzake het reiskostenforfait van de VVD-commissie belastingen.
1989 omslag

114 Alternatief VVD-beleidspakket 1993.
1993 deel

115 Rapport 'Het binnenlands bestuur in beweging, toekomst van de provincies' van de 
werkgroep Toekomst/positie van de Verenigde Staten- en Raadsleden van de VVD 
(lidmaatschap).
1993 omslag

116 Overzicht van VVD-partijcommissies conform artikel 60 van het Huishoudelijk 
Reglement per 22 juni 1994.
1994 omslag

117 Stukken betreffende de behandeling van agendapunten van de werkgroep Terpstra.
1994 omslag
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2.2.11 Lidmaatschap van de Tweede Kamerfractie van de VVD

2.2.11 LIDMAATSCHAP VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN DE VVD
2.2.11.1 Stukken van algemene aard

2.2.11.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

118 Samenvatting van de speech voor de Vrouwen in de VVD (Limburg) van J. Franssen, 
kandidaat voor de Tweede Kamer, op 8 april te Roermond.
1981 omslag

119-148 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken.
1981-1994 30 pakken
Chronologisch geordend.
119 1981-1983
120 1984
121 1985 jan. - juni
122 1985 juli - dec.
123 1986 jan. - apr.
124 1986 mei - sep.
125 1986 okt. - dec.
126 1987 jan. - mrt.
127 1987 apr. - juli
128 1987 aug. - okt.
129 1987 nov. - dec.
130 1988 jan. - mrt.
131 1988 apr. - mei
132 1988 juni
133 1988 juli - aug.
134 1988 sep. - okt.
135 1988 nov. - dec.
136 1989 jan. - feb.
137 1989 mrt. - mei
138 1989 juni - sep.
139 1989 okt. - dec.
140 1990 jan. - feb.
141 1990 mrt. - apr.
142 1990 mei
143 1990 juni
144 1990 juli - sep.
145 1990 okt. - dec.
146 1991
147 1992
148 1993-1994

149-157 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken.
1991-1994 9 pakken
Geordend op briefnummer.
149 1991, 91.0470 - 91.0578.
150 1991, 91.0579 - 91.0637.
151 1991, 91.0638 - 91.1750.
152 1992, 92.0001 - 92.0108.
153 1992, 92.0109 - 92.0223.
154 1992, 92.0224 - 92.0335.
155 1993, 93.0001 - 93.0295.
156 1994, 94.0001 - 94.0101.
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157 1994, 94.0102 - 94.0196.

158 Stukken betreffende de kandidaatstelling van J. Franssen voor de Tweede Kamer 
verkiezingen.
1982 omslag

159-160 Brievenboeken van ingekomen en uitgegane stukken.
1982-1994 2 delen
De brievenboeken vormen de toegang voor de ingekomen en uitgegane stukken van de inv. nrs. 119-
157.
159 1982 - 1989 aug.
160 1989 sep. - 1994 juli

161 Stukken betreffende de periodieke verkiezing van leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal in 1986.
1986 omslag

162 Wijziging van de arbeidsovereenkomst van J. Franssen als lid van de Tweede Kamer 
per 1 januari 1994.
1994 stuk

2.2.11.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.2.11.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

163-166 Stukken betreffende de behandeling van de Algemene Wet Gelijke Behandeling.
1985-1991 4 pakken
Met voorstukken vanaf 1982.
163 1985
164 1986-1987
165 1988-1991
166 Documentatie, 1982 - 1988

167-171 Stukken betreffende het onderzoek (enquête) naar het paspoortproject.
1986-1989 3 delen en 2 pakken
167 1986 - 1988 aug., pak
168 1988 sep. - 1989 apr., pak
169 Rapport van de Algemene Rekenkamer, 1987
170 Rapport van de Commissie Paspoortproject met studies en bijlagen, 

1988
171 Verhoren, 1988

172 Publicaties en minuten van gepubliceerde artikelen, geschreven door J. Franssen 
ten behoeve van kranten en tijdschriften.
1991-1993 omslag

2.2.11.2.1 Vaste Kamercommissie van Onderwijs en Wetenschappen

2.2.11.2.1 Vaste Kamercommissie van Onderwijs en Wetenschappen
2.2.11.2.1.1 Algemeen

2.2.11.2.1.1 Algemeen

173 Scriptie van J. Trapman getiteld 'Exploitatiefinanciering van het basisonderwijs, 
gezien in het licht van de financiële gelijkstelling en de vrijheid van onderwijs'.
1983 deel

174 Stukken betreffende de behandeling van de notitie 'Kerngegevens in 
taakuitoefening, herziening statuten en organisatie' van de Stichting voor 
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Onderzoek van het Onderwijs (SVO).
1983 omslag

175 Stukken betreffende de totstandkoming van een publicatie over het openbaar 
onderwijs in de bundel 'Kaderreeks' van de vereniging voor openbaar onderwijs.
1983-1984 omslag

176 Stukken betreffende de behandeling van het VVD-standpunt over het Open Overleg
Wagner, alsmede de reacties op het rapport 'Op weg naar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid' van de Commissie Wagner.
1983-1986 omslag

177 Notitie 'Rond de conceptualisering van intercultureel onderwijs', van drs. Henry G. 
Dors.
1984 deel

178 Stukken betreffende de behandeling van de doelstellingen van de STC-operatie 
(schaalvergroting, taakverdeling, concentratie) van het Hoger Agrarisch Onderwijs.
1984-1988 pak

179 Stukken betreffende de publicatie van een artikel in de Volkskrant van zaterdag 5 
augustus 1989, getiteld 'Rendement hoger onderwijs gebaat bij scherpere selectie', 
alsmede de reacties.
1989 omslag

180 Publicaties en minuten van gepubliceerde artikelen van J. Franssen voor o.a. Het 
Schoolblad en Didaktief met betrekking tot het onderwijs.
1989-1993 omslag

181 Stukken betreffende de behandeling van het wetsvoorstel houdende de 
medezeggenschap in het onderwijs, niet zijnde hoger onderwijs (Wet 
Medezeggenschap Onderwijs 1992).
1991-1993 pak

182 Stukken betreffende de behandeling van de problemen aan het Stevincollege te 
Den Haag in verband met de vorming van brede scholengemeenschappen, 
linealisering en personeel van 55 jaar en ouder.
1993 omslag

183 Stukken betreffende het stellen van Kamervragen van J. Franssen aan R.J. in 't Veld, 
staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, in verband met zijn negatieve 
uitlatingen over de kwaliteit van de politieke uitspraken op het gebied van 
onderwijs en over nevenfuncties van hoogleraren aan de Erasmusuniversiteit te 
Rotterdam.
1993 omslag

2.2.11.2.1.2 Wet- en regelgeving

2.2.11.2.1.2 Wet- en regelgeving
2.2.11.2.1.2.1 Algemeen

2.2.11.2.1.2.1 Algemeen

184-191 Stukken betreffende de behandeling van de rechtspositie en salariëring van leraren.
1982-1993 5 pakken en 3 omslagen
184 Herziening Onderwijs Salarisstructuur (HOS-nota). 1982-1983
185 Wetsontwerp Wet interim inhouding salarissen onderwijs (WIISO). 
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1982-1984, omslag
186 Herziening Onderwijs Salarisstructuur (HOS-nota). 1984-1991
187 Regeling Arbeidsduurverkorting in het onderwijs (ADV). 1985-1990, 

omslag
188 Wet bevordering doorstroming onderwijspersoneel (DOP-regeling). 

1987-1989
189 Rapport van de Algemene Rekenkamer over de rechtspositie van het

onderwijzend personeel en de rijksambtenaren. 1988, omslag
190 Salarisproblematiek en wachtgelden van onderwijzers. 1990-1993
191 Contra-expertise loonstructuuronderzoek als gevolg van de 

uitvoering van de Herziening Onderwijs Salarisstructuur (HOS)-nota. 
1991-1992

192 Stukken betreffende de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de 
School- en Cursusgeldwet 1972, alsmede een notitie en een amendement van J. 
Franssen inzake het schoolgeld voor leerplichtigen van 12 t/m 16 jaar.
1983 omslag

193 Stukken betreffende de behandeling van het wetsontwerp gemeentelijke regeling 
schoolvervoer.
1983-1986 pak

194 Stukken betreffende de behandeling van het wetsvoorstel regeling van de 
onderwijsverzorging en Wet op de Onderwijsverzorging (WOV).
1984-1989 pak

195 Stukken betreffende de behandeling van de wijziging van de Wet op het 
Leerlingwezen, houdende de opheffing en de continuering van de opheffing van de 
leeftijdsgrens van 27 jaar inzake het aangaan van leerovereenkomsten.
1985-1988 pak

196 Stukken betreffende de behandeling van de voorstellen van de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen tot academisering in de eerste lijn en ambulante 
geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder voor het RIAGG te Maastricht.
1986-1988 pak

197 Stukken betreffende de inbreng van J. Franssen bij het wetsvoorstel tot regeling 
bestuursoverdracht Rijksscholen.
1987-1990 omslag

198 Stukken betreffende de behandeling van het ontwerp-plan van scholen, alsmede 
kamervragen van J. Franssen hierover.
1987-1993 pak

199 Stukken betreffende de totstandkoming en de wijziging van de 
Jeugdwerkgarantiewet.
1987-1994 pak

200 Stukken betreffende de behandeling van het wetsvoorstel tot intrekking van de 
Wet Onderwijsplanbureau.
1988 omslag

201 Stukken betreffende de behandeling van de notitie 'De school op weg naar 2000', 
alsmede reacties op het advies van de Commissie voor de toetsing van 
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wetgevingsprojecten over de notitie.
1988-1992 pak

202 Stukken betreffende de behandeling van de notitie 'Scholengemeenschapsvorming 
en nevenvestigingen'.
1989-1991 pak

203 Stukken betreffende de behandeling van het wetsvoorstel tot het komen van een 
wettelijke regeling voor een leerlingenstatuut.
1989-1992 omslag

204 Stukken betreffende de behandeling van de kabinetsreactie op het rapport 
'Onderwijsmarkt; arbeidsmarkt, naar een werkzaam traject' van de Tijdelijke 
Adviescommissie Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Commissie Rauwenhoff, met 
rapport en bijlagen.
1990-1993 pak

205 Stukken betreffende de inbreng van J. Franssen ten behoeve van het voorlopig 
verslag op het wetsontwerp inzake de Regeling van Onderwijsvoorrangsgebieden.
1990-1993 omslag

206 Stukken betreffende de behandeling van de beleidsnotitie 'Jeugdbeleid en 
Onderwijsbeleid', als antwoord op de motie van Dijkstal en Franssen, voorgesteld 
naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten bij leerlingen uit het 
jeugdhulpverleningscircuit.
1990-1994 pak

207 Stukken betreffende de behandeling van de herstructurering van het 
muziekvakonderwijs, toegespitst op de toekenning van de tweede fase, alsmede de
rapporten 'Opleiding op maat' van de adviescommissie Structuur Hoger 
Muziekvakonderwijs en 'Cenario' van het Centrum voor Advies en Research.
1990-1994 pak

208 Stukken betreffende de behandeling van de kernpuntennotitie over de Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs 1996.
1990-1994 pak

209-210 Stukken betreffende de behandeling van de Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling 
Onderwijs (TWAO).
1990-1994 1 pak en 1 omslag
209 1990-1992
210 1993-1994, pak

211 Wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs in verband met de herziening 
van het bekostigingsstelsel voor scholen voor VWO, Algemeen Vormend Onderwijs 
(AVO), Lager Beroepsonderwijs (LBO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).
1991

212 Stukken betreffende de behandeling van de wijziging van enkele onderwijswetten 
in verband met nascholing.
1991-1993 omslag

213-214 Amendementen van J. Franssen voor de wijziging van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs en de Wet op het Basisonderwijs.
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1991-1994 1 pak en 1 omslag
213 1991-1992, pak
214 1993-1994

215 Stukken betreffende de behandeling van de nota 'Onderwijsbeleid voor visueel 
gehandicapte kinderen', alsmede het advies over de integratie van het onderwijs 
aan blinden en slechtzienden.
1991-1994 omslag

216 Stukken betreffende de behandeling van het wetgevingstraject voor het 'Weer 
samen naar school'-beleid (WSNS).
1991-1994 pak

217 Decentralisatie huisvesting basis en voortgezet onderwijs en de samenwerking van 
scholen.
1992-1993 omslag

218 Stukken betreffende de behandeling van de beleidsreactie op het advies 'Ceders in 
de tuin' van de Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs (Commissie van 
Kemenade).
1992-1994 pak

219 Stukken betreffende de behandeling van de bestuurlijke vernieuwing van het 
onderwijsbestel.
1992-1994 pak

220 Stukken betreffende de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Leerplichtwet en de beleidsnota 'Een voorbereide start' over voortijdig 
schoolverlaten.
1993 pak

221 Stukken betreffende de inbreng van J. Franssen ten behoeve van het eindverslag op
het voorstel tot de Wet Verzelfstandiging Informatiseringsbank.
1993 omslag

2.2.11.2.1.2.2 Basisonderwijs

2.2.11.2.1.2.2 Basisonderwijs

222 Stukken betreffende de behandeling van het wetsontwerp natuurlijk verloop 
kleuteronderwijs en lager onderwijs.
1983-1985 omslag

223-227 Stukken betreffende de behandeling van de Interimwet op het Speciaal Onderwijs 
en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (ISOVSO).
1984-1989 4 pakken
223 Overgangswet ISOVSO. 1984
224 Ontheffingsbeleid van de ISOVSO. 1985-1987

225-226 Wijziging van het formatiebesluit ISOVSO in verband met de 
bevriezing van de formatie. 1987-1989

2 pakken
225 Notities, aantekeningen, reacties en correspondentie.

1987-1989
226 Rapporten, kamerstukken en verslagen. 1987-1989

227 Wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op het 
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Basisonderwijs in verband met de invoering van de basisvorming in 
het voortgezet onderwijs. 1987-1993, omslag

228-229 Wijziging van de Wet op het Basisonderwijs, de Interimwet op het Speciaal 
Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs en de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs in verband met het Formatiebudgetsysteem (FBS)/ Vervangingsfonds.
1987-1994 2 pakken
228 1987 - 1991 sep.
229 1991 okt. - 1994

230 Stukken betreffende de behandeling van het kabinetsstandpunt over de omzetting 
van het openbaar naar het bijzonder onderwijs.
1990-1992 omslag

2.2.11.2.1.2.3 Voortgezet onderwijs

2.2.11.2.1.2.3 Voortgezet onderwijs
Zie ook inv.nrs. 223-226.

231-241 Stukken betreffende de behandeling van de Wet op het Voortgezet Onderwijs 
(WVO) en de Wet op het Basisonderwijs (WBO).
1982-1988 1 pak en 10 omslagen
231 Wijziging van de WVO, houdende de regeling en invoering van de 

opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs (Overgangsplan 
Pedagogische Academie Basisonderwijs). 1982-1988, pak

232 Wijzigingen van de WVO en de WBO. 1982-1988
233 Inbreng van J. Franssen ten behoeve van het voorlopig verslag op 

het wetsontwerp tot wijziging van de WVO, houdende een herziene 
regeling met betrekking tot akten van bekwaamheid tot het geven 
van voortgezet onderwijs. 1983-1984

234 Wetsvoorstel tot wijziging van de WVO regelende de mogelijkheid 
om afdelingen voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs te 
verbinden aan scholen voor Middelbaar Beroepsonderwijs. 1983-
1986

235 Structurering en verbreding van de eindexamenvakken en de 
behandeling van de lyceumnota. 1983-1988

236 Stukken betreffende de behandeling van het inrichtingsbesluit en de 
kerndoelen basisvorming, met name het vak lichamelijke opvoeding.
1983-1988

237 Bouwkundige consequenties bij de invoering van basisvorming in 
het voortgezet onderwijs. 1984

238 Wijziging van artikel 100 van de WVO inzake regeling medegebruik. 
1984-1985

239 Wijziging van de WVO, houdende een herziene regeling met 
betrekking tot het gradenstelsel en in verband daarmee de wijziging 
van de overgangswet WVO. 1984-1985

240 Motie tot wijziging van de WVO met betrekking tot de juridische 
status van de landbouwpraktijkscholen en de rechtspositie van het 
onderwijzend personeel. 1985-1986

241 Stukken betreffende de techniek en verzorging in het funderend 
onderwijs. 1985-1986

242 Stukken betreffende het wetsvoorstel Ontwikkelingswet Voortgezet Onderwijs, 
inzake de aansluitingsproblematiek tussen het Voortgezet Basisonderwijs (VBO) en 
het Tweede Fase voortgezet onderwijs, met bijlage.
1983-1984 omslag
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243 Stukken betreffende de behandeling van de problematiek HAVO en HAVO-MAVO-
scholen.
1986-1989 omslag

2.2.11.2.1.2.4 Beroepsonderwijs

2.2.11.2.1.2.4 Beroepsonderwijs

244-250 Stukken betreffende de behandeling van nota's, notities en brieven met betrekking 
tot leraren, lerarenopleidingen en PABO's.
1984-1994 3 pakken en 4 omslagen
244 Motie Franssen inzake deregulering, autonomiebevordering en 

vermindering personeelsomvang (DAP-notitie). 1984-1994

245-246 Wetsvoorstel op de universitaire lerarenopleidingen. 1985-1994
245 1985-1992
246 1993-1994, pak

247 Brief 'Beleidspunten leraren in samenhang' van minister Deetman. 
1989

248 Beleidsnota 'Perspectief voor de PABO' en het eindrapport van de 
HBO-Raad 'In de beperking toont zich de meester'. 1989-1991, pak

249 Notitie 'Het leraarschap en de lerarenopleidingen', de zogenaamde 
Omslagbrief. 1990

250 Het adviesrapport 'Een beroep met perspectief' van de Commissie 
Toekomst Leraarschap (Commissie van Es), de notitie van het 
kabinet Vitaal Leraarschap. 1992-1993, pak

251-253 Stukken betreffende de behandeling van wetsvoorstellen en moties op het gebied 
van (Hoger) Agrarisch Onderwijs.
1985-1990 3 omslagen

251-252 Stukken betreffende ingediende moties van J. Franssen op het 
gebied van het agrarisch onderwijs. 1985-1990
251 Motie over de nota 'Investeren in mensen'. 1985
252 Motie tot herziening van het ontwerpplan van 

spreiding en situering van Agrarische 
Opleidingscentra (AOC). 1987-1990

253 Stukken betreffende de inbreng van J. Franssen ten behoeve van het 
wetsvoorstel tot machtiging van de Staat tot mede-oprichting van 
de Stichting Samenwerkingsorgaan Hoger Agrarisch Onderwijs (Wet 
Stichting Samenwerkingsorgaan Hoger Agrarisch Onderwijs). 1986

254-259 Wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs inzake sectorvorming en 
vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs (SVM).
1986-1992 3 pakken en 3 omslagen
254 Hoofdlijnen van beleid inzake de sectorvorming en vernieuwing van 

het middelbaar beroepsonderwijs (SVM-notitie). 1986-1987, pak
255 Rapportage inzake de tussenstand in het het SVM-proces en de 

uitwerkingsnotitie SVM-Afdelingsstructuur Nader Bezien. 1988
256 Toekomst Zeevisvaartonderwijs Den Helder. 1988
257 Tussenopleidingen MBO in het kader van de SVM-operatie. 1988-

1992
258 Coördinatie van de start en de voortgang van het SVM fusieplan 

voor MBO en kort MBO scholen en instituten, alsmede het 
nevenvestigingsbeleid bij de uitvoering van het SVM fusieplan, met 
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rapporten. 1989-1991, pak
259 Inwerkingtreding SVM-wet, adviezen over en de voortgang van het 

fusieplan voor MBO en kort MBO-scholen en instituten, met 
rapporten. 1990, pak

260-261 Stukken betreffende de behandeling van beleidsnotities en kamervragen over 
Informatica en Informatietechnologie.
1987-1993 1 pak en 1 omslag
260 Totstandkoming van Kamervragen over Informatica en 

Informatietechnologie. 1987
261 Beleidsnotitie 'Enter: de Toekomst', bevordering van het gebruik van 

informatietechnologie in het onderwijs voor de langere termijn. 
1992-1993, pak

262 Stukken betreffende de behandeling van het wetsvoorstel van de leden Leynse en 
Burmeyer inzake de oprichting en bekostiging van gemeentelijke arbeidspools voor 
langdurig werklozen.
1988-1989 omslag

263 Stukken betreffende de behandeling van de Wet Cursorisch Beroepsonderwijs 
(WCBO).
1988-1991 omslag

2.2.11.2.1.2.5 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderwijs

2.2.11.2.1.2.5 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderwijs

264-280 Stukken betreffende de behandeling van de Wet op het Hoger (Beroeps) Onderwijs 
en de Wet op het Wetenschappelijk Onderzoek (WHBO en WWO).
1984-1994 10 pakken en 7 omslagen
264 Invoeringswet WHBO. 1984-1987, omslag
265 Beleidsnota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (HOAK). 1986,

omslag
266 Kwaliteitszorg in het hoger beroepsonderwijs. 1986-1992, omslag

267-268 Wijziging van de WWO, de WHBO, de Wet op de Open Universiteit 
(WOU) en de Wet op de Studiefinanciering (WSF). 1987-1990
267 1987 - 1988 mei
268 1988 juni - 1990

269-273 Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP). 1987-1994
269 1987-1989
270 1990-1991
271 1992-1994
272 Documentatie, 1987
273 Documentatie, 1990 - 1994

274 Wijziging van de WHBO met betrekking tot de 
benoembaarheidseisen van docenten. 1989, omslag

275-276 WHBO en WW, de zogenaamde Bezemwet (WHW). 1990-1994
275 1990-1991
276 1992-1994

277 Heroverwegingsrapport 'Doelmatigheid van de planning en allocatie 
van middelen ten behoeve van de huisvesting in het voortgezet 
onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs', alsmede het regeringsstandpunt. 1991, omslag
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278 Slotdocument 'Resultaten en voorstellen' gevormd naar aanleiding 
van de conferentie Zelf...ver...standig besturen, te Den Haag, 
alsmede de amendementen van J. Franssen voor de bepalingen met 
betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(WHW) en de bestuurlijke organisatie van universiteiten. 1991-1992

279 Wijziging van de WHBO en de WWO in verband met decentralisatie 
van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en regeling van de 
overname van het economisch claimrecht. 1991-1992, omslag

280 Wijziging van enkele onderwijswetten inzake het verlies van de 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs en het dragen van de 
juridische doctorandustitel. 1993, omslag

281 Stukken betreffende de behandeling van het kabinetsbesluit tot herschikking van 
hoger beroepsonderwijsinstellingen in Friesland en Groningen en de 
orkestvoorziening ten behoeve van het Noorden des Lands (z.g. Herenaccoord van 
17 februari 1989).
1989-1991 pak

282 Stukken betreffende het regeringsstandpunt naar aanleiding van het advies van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR-advies) 'De 
onderwijsverzorging in de toekomst', alsmede de reacties van diverse 
onderwijsinstellingen.
1991-1992 omslag

2.2.11.2.1.2.6 Financiën en begroting

2.2.11.2.1.2.6 Financiën en begroting

283 Stukken betreffende de behandeling van de bezuinigingscirculaires 1983.
1983 omslag

284 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek om vergoeding van de 
opslagkosten van de dienst gemeentewerken van de gemeente Vlissingen in 
verband met het onderhoud aan gemeentelijke scholen voor beroepsonderwijs.
1983-1984 omslag

285-291 Stukken betreffende de onderwijsbegrotingen.
1983-1994 7 pakken
285 1984-1987
286 1988
287 1989
288 1990
289 1991-1992
290 1993
291 1994

292 Stukken betreffende de behandeling van het onderdeel 'De kwaliteit van het 
onderwijs' van de onderwijsbegroting 1985.
1984-1985 pak

293 Stukken betreffende de subsidiëring van de afdeling onderwijs in het Nederlandse 
Astmacentrum te Davos in Zwitserland.
1984-1994 pak

294 Stukken betreffende de behandeling van de Wet Regeling Herziening 
Bekostigingsstelsel Voortgezet Onderwijs.
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1986-1993 pak

295 Stukken betreffende de behandeling van de kwestie tussen de vereniging voor 
Protestant Christelijk Onderwijs te Heerjansdam en het gemeentebestuur inzake 
gelden ten behoeve van van de dislokatie van de Basisschool 'De Rank'.
1987 omslag

296 Stukken betreffende de behandeling van de compenserende 
bezuinigingsmaatregelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs als gevolg van 
budgetoverschrijdingen.
1987-1988 omslag

297 Stukken betreffende het ter beschikking stellen van financiële middelen ten 
behoeve van de nieuwbouw en veiligheidsvoorzieningen van de joodse 
kindergemeenschap Cheider te Amsterdam.
1987-1991 omslag

298-300 Stukken betreffende de behandeling en inwerkingtreding van de Wet 
Studiefinanciering (WSF).
1987-1993 2 pakken en 1 omslag
298 1987-1989
299 1990, omslag
300 1991-1993

301 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van de Nederlandse 
Daltonvereniging om subsidie ten behoeve van het Daltononderwijs.
1988-1991 omslag

302 Leon van Gelder-katern van de Middenschoolvereniging; 'Voortgezet onderwijs 
twintig jaar speelbal van de politiek'.
1989 deel

303 Stukken betreffende de behandeling van de gevolgen van wijzigingen in de 
onderwijsdeelname voor de rijksbegroting.
1989 omslag

304-305 Stukken betreffende de behandeling van het bekostigingsstelsel (Londo-stelsel) ten
behoeve van het basisonderwijs.
1990-1993 2 pakken
304 1990-1991
305 1992-1993

306 Stukken betreffende de inbreng van J. Franssen ten behoeve van het voorlopig 
verslag op het wetsvoorstel tot de Tijdelijke Wet Vergoeding Waarde Sportterrein 
Voortgezet Onderwijs.
1992-1993 omslag

307 Stukken betreffende de behandeling van het advies 'Verlies omzetten in winst bij 
omgaan met verschillen' van K.G.K. Hanselman, oud-voorzitter van de Adviesraad 
voor het Basisonderwijs (ARBO), over de situering en ontwikkeling van het 
dovenonderwijs.
1992-1994 pak

308 Stukken betreffende het onderzoek naar de financiële situatie van de Stichting 



32 Franssen, J. 2.21.320

Rotterdam School of Management (RSM) en het onderzoek inzake de toepassing 
van bij de universiteiten bestaande regelingen inzake nevenwerkzaamheden van 
universitair personeel door de Commissie Zeevalking, met rapporten en bijlagen.
1992-1994 pak

309 Stukken betreffende de behandeling van de co-financiering van de huisvesting van 
het voortgezet onderwijs door gemeenten (investeringsimpuls).
1993-1994 omslag

2.2.11.2.2 Lid van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid

2.2.11.2.2 Lid van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid

310 Stukken betreffende de behandeling van de Wet inzake bloedtransfusie.
1983-1988 pak

311 Stukken betreffende de behandeling van de nota 'Beroepskrachtenplanning 
(Manpowerplanning) gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening'.
1984-1986 omslag

312 Stukken betreffende de bijeenkomsten van het Tandheelkundig Beraad.
1984-1989 omslag

313 Stukken betreffende de behandeling van het Limburgs plan voor de aanpak van de 
escalatieproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg en het psychiatriebeleid 
ten aanzien van de opvang en de behandeling van sterk gedragsgestoorde en/of 
agressieve patiënten (SGA).
1985-1988 pak

314 Stukken betreffende de behandeling van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij 
Rampen.
1990-1991 omslag

315 Stukken betreffende de behandeling van de interpellatievragen van J. Franssen aan 
de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van 
Economische Zaken inzake de Nederlandse deelname aan de Frankfurter 
Buchmesse.
1991 omslag

2.2.11.2.3 Lid van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken

2.2.11.2.3 Lid van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken

316-327 Stukken betreffende de behandeling van het wetsvoorstel inzake de gemeentelijke 
herindelingen.
1981-1993 9 pakken en 3 omslagen
316 Gemeentelijke herindelingsbeleid. 1987-1991, omslag
317 Waddenzee. 1984-1985
318 Zutphen, Warnsveld en Vorden. 1981-1986
319 Zutphen, Warnsveld en Vorden. 1987-1988
320 Midden-Betuwe. 1984-1986
321 Utrecht-west. 1983-1988
322 Noord-Holland. 1983-1986, omslag
323 Zuid-Holland. 1988-1990
324 West-IJsselmonde. 1983-1984
325 Noord-Brabant. 1989-1990
326 Noord-Brabant. 1993
327 Midden-Limburg. 1986-1990, omslag
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328 Stukken betreffende de behandeling van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
Binnenlands Bestuur.
1982-1990 pak

329 Stukken betreffende de behandeling van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek 
(KNP)-affaire/lus A27 inzake de door de gemeente Hilversum voorgenomen bouw 
van kantoor/kantoren in natuurgebied.
1988-1989 omslag

330 Stukken betreffende de behandeling van de wijziging van de Wet van 4 april 1892, 
houdende de instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de Wet van 29 
september 1815, houdende de instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, 
alsmede de instelling van de Raad voor de Civiele Orden (Decoratiestelsel).
1988-1993 pak

331 Stukken betreffende de behandeling van de wetgeving met betrekking tot 
herziening van de Provinciewet.
1989-1991 omslag

332 Stukken betreffende de behandeling van het rapport van de commissie van 
Waterschoot inzake de belastingaffaire van het college van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland.
1991 pak

333 Verslag van het symposium 'Provincies of landsdelen?', ter gelegenheid van het 
afscheid van drs. R.J. de Witt (Commissaris der Koningin in de provincie Noord-
Holland).
1992 omslag

334 Stukken betreffende de behandeling van de Kaderwet Bestuur in verandering.
1992-1993 pak

335 Verslag van een symposium van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Noord- en Midden Drenthe: 'De schaal gewogen', van de Stichting Onderzoek 
Gemeenten (SOG).
1993 deel

2.2.11.2.4 Lid van de vaste Kamercommissie voor de Politie

2.2.11.2.4 Lid van de vaste Kamercommissie voor de Politie

336 Stukken betreffende de behandeling van de wijziging van de Politiewet in verband 
met de verzelfstandiging van de uitvoering van taken op het gebied van de selectie 
en het onderwijs voor de politie, waarbij een Landelijke Selectie- en 
Opleidingsinstituut Politie (LSOP) wordt ingesteld.
1991-1992 omslag

2.2.11.2.5 Lid van de Bijzondere Commissie Vraagpunten decentralisatie van bestuurlijke operaties

2.2.11.2.5 Lid van de Bijzondere Commissie Vraagpunten decentralisatie van 
bestuurlijke operaties

337-339 Stukken betreffende de totstandkoming van het rapport 'Over decentralisatie is nog
nooit een vers geschreven', opgesteld door de Bijzondere Commissie Vraagpunten 
Decentralisatie, alsmede adviezen en reacties.
1992-1994 2 pakken en 1 omslag
337 1992
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338 1993
339 1994, omslag

2.2.11.2.6 Lid van parlementaire delegaties

2.2.11.2.6 Lid van parlementaire delegaties

340 Stukken betreffende de deelname in een parlementaire delegatie van de Tweede 
Kamer voor een najaarsbijeenkomst van de Inter-Parlementaire Unie (IPU) te Seoul 
in Korea.
1983 omslag
Foto's.

341 Stukken betreffende de deelname in een parlementaire delegatie van de Tweede 
Kamer voor een bezoek aan Turkije.
1987 omslag
foto.

342 Stukken betreffende de deelname in een parlementaire delegatie van de Tweede 
Kamer voor een reis naar Bulgarije en Roemenië.
1993 omslag

2.2.11.2.7 Deelnemer aan werkbezoeken, conferenties en symposia

2.2.11.2.7 Deelnemer aan werkbezoeken, conferenties en symposia

343 Stukken betreffende de deelname aan het Visitors Program Service of Meridian 
House International in Washington in Amerika.
1984-1985 omslag

344 Stukken betreffende de deelname aan de afsluitingsbijeenkomst van het MAVO-
project te Apeldoorn.
1985 omslag

345 Stukken betreffende de deelname aan het symposium over de relatie provincie en 
onderwijs te Den Haag.
1985 omslag

346 Stukken betreffende het bijwonen van de jubileumfestiviteiten ter gelegenheid van 
het 90-jarig bestaan van het Nederlands Sanatorium en Astmacentrum te Davos in 
Zwitserland.
1987 omslag

347 Stukken betreffende de deelname aan en verslag van het congres 
'Studiefinanciering op de Universiteit Twente'.
1988 omslag

348 Stukken betreffende de deelname aan de conferentie 'De school op weg naar ....' te 
Ede, georganiseerd door de vereniging Besturenraad Protestants-Christelijk 
Onderwijs in samenwerking met de Stichting Bijzondere Leerstoelen 
Onderwijsrecht.
1989 omslag

349 Stukken betreffende de deelname aan een besloten conferentie 'Naar een 
programma van de Hogescholen in de jaren negentig' te Tiel.
1989 omslag

350 Stukken betreffende de deelname aan het bezoek aan de Al-Ghazalischool te 
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Rotterdam.
1989 omslag

351 Stukken betreffende de deelname aan het congres over 'Deregulering in het 
onderwijs' te Rotterdam.
1989 omslag

352 Syllabus voor de conferentie over het advies van de Commissie voor de toetsing 
van de wetgevingsprojecten over de nota 'De school op weg naar 2000' te Utrecht.
1989 deel

353 Stukken betreffende de deelname aan de conferentie over de bestuurlijke 
organisatie in het hoger onderwijs 'Zelf...ver...standig besturen' te Den Haag.
1990 omslag

354 Stukken betreffende de deelname aan een programma van de Centrale Post 
Ambulancevervoer Groningen.
1991 omslag

355 Stukken betreffende het bezoek van J. Franssen als lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal aan het Astmacentrum Heideheuvel te Hilversum.
1991 omslag

356 Stukken betreffende de deelname aan een bijeenkomst met een delegatie van de 
Nederlandse Vereniging voor Zelfstandig Vormingswerk te Den Haag naar 
aanleiding van de Uitwerkingsnotitie Vormingswerk van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen.
1991-1992 omslag

357 Stukken betreffende de deelname aan de bijeenkomst 'Franssen en de Limburgse 
Scholen' te Roermond.
1992 omslag

358 Stukken betreffende de deelname aan het najaarscongres 'Personeel....onze zorg', 
van de Landelijke vereniging van gemeentelijke inspekteurs, consulenten en 
adviseurs van het onderwijs te Zeist.
1992 omslag

359 Stukken betreffende de deelname aan het rondetafelgesprek over de NCW-nota 
(Nederlandse Christelijke Werkgeversverbond) 'Naar een zelfstandige, 
ondernemende school' te Den Haag.
1992 omslag

360 Stukken betreffende de deelname aan het symposium 'Ambulancezorg in beeld' 
van de stichting Symposium en de vakbeurs ambulancehulpverlening Vereniging 
van Chef/Hoofdverpleegkundigen (VCHV) te Apeldoorn.
1992 omslag

361 Stukken betreffende de deelname aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep 
'Bestuurlijke Vernieuwing in de sector Onderwijs Rotterdam'.
1992-1993 omslag

362 Stukken betreffende de deelname aan het symposium 'Programmadifferentiatie in 
het hoger beroepsonderwijs' van de Hogeschool van Amsterdam te Amsterdam.
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1992-1993 omslag

363 Stukken betreffende de deelname aan de conferentie van het Contactcentrum 
Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) en het Studiecentrum Openbaar 
Onderwijs over de taak en functie van onderwijskoepelorganisaties in de (nabije) 
toekomst ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het CBOO te Utrecht.
1993 omslag

364 Stukken betreffende de deelname aan de Landelijke conferentie van Wisselwerking 
Onderwijs/Jeugdhulpverlening te Rotterdam.
1993 omslag

365 Stukken betreffende de deelname aan 'de Onderwijssalon', georganiseerd door de 
Groep Educatieve Uitgeverijen van de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond te 
Den Haag.
1993 omslag

366 Stukken betreffende de deelname aan de werkconferentie 'Beter onderwijs over 
Grondrechten' te Den Haag, alsmede het verslag van de werkconferentie.
1993 omslag

367 Stukken betreffende de deelname aan het overleg met het Landelijk Werkverband 
VSO/LOM te Middelburg inzake de basisvorming in het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs (VSO) en Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden (LOM).
1993 omslag

368 Stukken betreffende de deelname aan het symposium 'Het Amsterdams model in 
de jaren negentig' van de Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam.
1993 omslag

369 Stukken betreffende het bezoek aan het project 'Nieuwe Banen Rotterdam Werkt' 
te Rotterdam.
1993 omslag

370 Verslag van de landelijke conferentie 'Een nieuwe uitdaging. In- en doorstroom 
allochtone studenten in het hoger onderwijs' te Amsterdam.
1993 1 deel

371 Stukken betreffende de deelname aan de conferentie 'Huisvesting in beweging, 
handen aan het stuur' te Ede.
1993-1994 omslag

372 Stukken betreffende de deelname aan het congres 'Koninklijke Onderscheidingen, 
elitair of sociaal' van de Stichting Kennisoverdracht Rijksoverheid te Rotterdam.
1993-1994 omslag

373 Stukken betreffende de deelname aan het rondetafelgesprek over aanpassing van 
het scholenbestand te Oegstgeest.
1996 omslag

2.2.11.2.8 Deelnemer aan studiedagen

2.2.11.2.8 Deelnemer aan studiedagen

374 Stukken betreffende de deelname aan de forumdiscussie op het congres van de 
Middenschoolvereniging te Lelystad.
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1986 omslag

375 Stukken betreffende de deelname aan het forum over de onderwijskundige visie 
van de overheid op de ontwikkeling van het (voortgezet) speciaal onderwijs.
1987 omslag

376 Stukken betreffende de deelname aan de forum-discussie op de jaarvergadering 
van de sectie vormingswerk van de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel 
(ABOP) te Amsterdam.
1990 omslag

377 Stukken betreffende de deelname aan de studie-ochtend 'HBO: Afvalrace voor 
havisten?' ter gelegenheid van 20 jaar Didactief onderzoeksmagazine voor de 
schoolpraktijk te Utrecht.
1990 omslag

378 Stukken betreffende de deelname aan en het verslag van het Icarus-debat over 
informatietechnologie in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs te Lunteren.
1991 omslag

379 Stukken betreffende de deelname aan de forumdiscussie 'Segregatie of 
emancipatie van de islamitische school' te Utrecht.
1992 omslag

380 Stukken betreffende de deelname aan de forumdiscussie tijdens de jaarvergadering
van de Vereniging van Management- en Stafpersoneel van Hogescholen (VMSH) 
'De ontwikkeling van het Hoger Onderwijsbestel' te Utrecht.
1992 omslag

381 Stukken betreffende de deelname aan het forum tijdens de Centraal Orgaan voor 
het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs (COGVO)-conferentie te Haarlem, met 
verslag en bijlagen.
1992 omslag

382 Stukken betreffende de deelname en medewerking aan de themadag 'De kwaliteit 
van het onderwijs' te Bodegraven.
1992 omslag

383 Stukken betreffende de deelname aan een expertmeeting ten behoeve van de 
beleidsontwikkeling omtrent de breedte van de basisvorming te Utrecht.
1993 omslag

384 Stukken betreffende de deelname aan het debat over de taak en inrichting van het 
funderend onderwijs en de aanbieding van het advies 'Ruimte voor leren' aan de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen te Den Haag.
1994 omslag

2.3 Overige bestuurlijke functies

2.3 OVERIGE BESTUURLIJKE FUNCTIES
2.3.01 Lid en voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Nederhorst den Berg

2.3.01 LID EN VOORZITTER VAN DE KERKENRAAD VAN DE HERVORMDE 
GEMEENTE TE NEDERHORST DEN BERG

385 Verslagen van vergaderingen van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente te 
Nederhorst den Berg.
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1977-1983 omslag
2.3.02 Lid van het bestuur van het Centrum voor Educatie te Driebergen

2.3.02 LID VAN HET BESTUUR VAN HET CENTRUM VOOR EDUCATIE TE 
DRIEBERGEN

386 Verslagen van vergaderingen van de Raad voor de Zaken van Kerk en School, 
opgegaan in het bestuur van het Centrum voor Educatie te Driebergen.
1984-1987 omslag

2.3.03 Voorzitter van de Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten Bond Heemschut

2.3.03 VOORZITTER VAN DE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN 
CULTUURMONUMENTEN BOND HEEMSCHUT

387-388 Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van het Algemeen Bestuur 
van de Bond Heemschut.
1986-1990 2 pakken
387 1986-1989
388 1990

389 Rapport 'Kunsthistorisch onderzoek in Nederland', van de Verkenningscommissie 
voor de Kunstgeschiedenis.
1992 deel

2.3.04 Erelid van de Koninklijke Vereniging van Leraren in de Lichamelijke Opvoeding

2.3.04 ERELID VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LERAREN IN DE 
LICHAMELIJKE OPVOEDING

390 Rapport 'Bewegingsarmoedig onderwijs II", uitgave van het Jan Luiting Fonds, 
studie- en publicatiefonds van de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke 
Opvoeding.
1987 deel

2.3.05 Lid van het bestuur van de Stichting 'Het Zieke Kind in Beweging'

2.3.05 LID VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING 'HET ZIEKE KIND IN BEWEGING'

391 Verslag over het stichtingsjaar 1989 van de Stichting 'Het Zieke Kind in Beweging'.
1989 deel

392 Jaarrapport over 1989 van de Stichting 'Het Zieke Kind in Beweging'.
1989 deel

2.3.06 Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Algemeen Psychiatrisch Centrum Amsterdam-Oost/Zuid-Oost

2.3.06 VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET ALGEMEEN 
PSYCHIATRISCH CENTRUM AMSTERDAM-OOST/ZUID-OOST

393 Stukken betreffende de benoeming als lid en als voorzitter van de Raad van 
Toezicht van het Algemeen Psychiatrisch Centrum (APC) Amsterdam-Oost/Zuid-
Oost, alsmede werkzaamheden van het APC Amsterdam-Oost/Zuid-Oost.
1991 pak

2.3.07 Lid van het Algemeen Bestuur van het Nationale Jeugdfonds Jantje Beton

2.3.07 LID VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET NATIONALE JEUGDFONDS 
JANTJE BETON

394 Stukken betreffende de deelname aan de Internationale Werkconferentie Thuisloze
Jeugd in Nederland van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton te Veldhoven.
1992 omslag
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395 Verslagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur Nationaal Jeugdfonds, 
alsmede statuten en besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur.
1992-1994 omslag

2.3.08 Lid van het bestuur van het Sint Lucas Ziekenhuis te Amsterdam

2.3.08 LID VAN HET BESTUUR VAN HET SINT LUCAS ZIEKENHUIS TE AMSTERDAM

396 Notulen van bestuur-directievergaderingen van het Sint Lucas Ziekenhuis te 
Amsterdam, met vergaderstukken.
1991 pak

397 Stukken betreffende nieuwe ideeën van dr. H. Goslinga over de behandeling van 
patiënten met een herseninfarct.
1994 omslag

2.3.09 Voorzitter van het Nationaal Activiteiten Fonds Utrecht

2.3.09 VOORZITTER VAN HET NATIONAAL ACTIVITEITEN FONDS UTRECHT

398 Verslagen van vergaderingen van het Nationaal Activiteiten Fonds te Utrecht.
1993-1994 omslag

2.3.10 Voorzitter van de jury van de Horeca Markant

2.3.10 VOORZITTER VAN DE JURY VAN DE HORECA MARKANT

399 Stukken betreffende de vergaderingen van de jury voor 'De meest markante 
horecamanager van het jaar'.
1993-1994 pak
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