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In antwoord op de in het verslag gestelde vragen delen de ondergeteken-
den het volgende mede. 

I. INLEIDING 

§ 1. Doelstellingen en uitgangspunten 

1. Het aantal kleuterscholen dat zal kunnen blijven bestaan bij verlaging 
van de opheffingsnorm van 20 naar 15 bedraagt ca. 75 in 1979 oplopend tot 
ca. 220 in 1983. 

2. Op het ogenblik wordt op het ministerie onderzocht welke de mogelijkhe-
den zijn voor de opzet van een ontwikkelingsplan voor het voortgezet onder-
wijs. De eerste ondergetekende en Staatssecretaris De Jong zullen hierbij 
verantwoordelijkheid dragen. 

2a. De reacties op de Contourennota II zullen vóór het einde van het jaar 
worden gepubliceerd. 

3. De beleidsnota over de eindexamens is eind 1979 te verwachten. Even-
tuele wijzigingen in de examenregelingen zullen uiteraard pas na overleg 
met de onderwijsorganisaties worden aangebracht. 

4. De Regering is voornemens haar standpunt inzake de Nota Studiefi-
nanciering inde loop van het jaar 1979 kenbaar te maken. Of en in hoeverre 
de resultaten van de in deze vraag genoemde studie zullen worden betrok-
ken in het beleid van de Regering inzake de studiefinanciering, zal mede af-
hangen van de uitgangspunten van die studie en de verdere organisatie 
daarvan, waar omtrent zoals hierna in het antwoord op vraag 9 is gesteld, 
nog overleg wordt gepleegd. 

5. In het regeerakkoord is de voorbereiding aangekondigd van een Wet 
op de verzorging van het onderwijs. Eén van de uitgangspunten van de wet 
zal moeten zijn het versterken van de deskundigheid binnen de school in die 
zin, dat tal van ondersteunende activiteiten door instellingen in de verzor-
gingsstructuur binnen de school worden overgenomen. Een versterking van 
de deskundigheid komt dan neer op het in een lerarenteam opnemen van 
personen die naast hun taak als onderwijsgevende een deeltaak hebben in 
het verwoorden van behoeften en het verspreiden van ondersteuningsresul-
taten binnen het team. Behalve het opnemen van leraren met kwaliteiten in 
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deze richting is ook de nascholing van zittende leraren een middel om de in-
terne deskundigheid geleidelijk te versterken. Op lange termijn kan dan een 
zelfminimaliserende activiteit van ondersteunende diensten in de scholen 
tot grotere eigen activiteit bijdragen. De nascholing van schoolleiders voor 
decaan en leerlingbegeleider zal worden uitgebreid mede in het licht van bo-
venstaande doelstelling. 

6. Het bijzonder onderwijs is doende eigen democratiseringsregelingen 
te ontwerpen. Dit blijkt onder meer uit het eerste deeladvies van de Commis-
sie Ondernemingsraad/Democratisering over de schoolgemeenschapsraad 
aan het bestuur van de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (fe-
bruari 1978), de instelling van de Adviescommissie Bestuurlijke Democrati-
sering door de Nederlandse Katholieke Schoolraad (augustus 1978), de bij-
drage van de VKL-Sint Bonaventura over medezeggenschap in het katholiek 
voortgezet onderwijs (september 1978) en het discussiestuk over de school-
gemeenschapsraad van de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor 
Onderwijs op Algemene Grondslag (oktober/november 1978). 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp tot herzie-
ning van de Wet op de ondernemingsraden medio maart 1977 is dit punton-
derwerp geweest van een uitvoerige bespreking tussen de toenmalige mi-
nister van sociale zaken en de fractie van het C.D.A. Ongetwijfeld kan het bij-
zonder onderwijs daaruit hebben opgemaakt dat het in de gelegenheid werd 
gesteld om eigen democratiseringsregelingen te ontwerpen. Voorts heeft de 
eerste ondergetekende dit bij de eerste gelegenheid in de Centrale Commis-
sie voor Onderwijsoverleg medegedeeld (januari 1978). In deze commissie 
is het bijzonder onderwijs vertegenwoordigd door de Stichting Algemene 
Bonden van Scholen, de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad en 
de Nederlandse Katholieke Schoolraad. 

7. Het vraagstuk kwaliteit en kwaliteitsbevordering van het onderwijs 
wordt thans bestudeerd door een departementale werkgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de vier directoraten-generaal en de inspectie. 

§ 2. De financiering van het onderwijs 

8. Voor de beantwoording van deze vraag wordt kortheidshalve verwezen 
naar het antwoord op vraag 9. 

9. In de memorie van toelichting wordt een nadere studie aangekondigd 
inzake de vraag of en zo ja, in hoeverre individuele baten, zowel in de mate-
riële als de immateriële sfeer, verkregen door het volgen van onderwijs, een 
grotere rol zouden dienen te spelen bij de verdeling van deze lasten. Een 
tweetal uitgangspunten worden daarbij genoemd: 

a. het onderwijs beneden de bovengrens van de leerplichtige leeftijd blijft 
buiten beschouwing; 

b. de bevordering van gelijke deelnemingskansen aan het onderwijs is 
wenselijk. 

Met betrekking tot deze studie vindt thans overleg plaats over de verdere 
uitgangspunten welke ten grondslag aan die studie moeten liggen alsmede 
op welke wijze dat onderzoek dient te worden georganiseerd. Indien voor-
noemd overleg is afgerond zal door mij nadere informatie worden verstrekt. 

10. De onderwijsuitgaven en de ontwikkeling daarin zijn in de afgelopen 
jaren nooit systematisch bezien vanuit de optiek van de vraagstelling. Daar-
naast is het zo dat onderwijs als zodanig geen homogene groep van uitga-
ven is. (Zie bijlage 3-A, blz. 86 e.v. Miljoenennota 1979). De onderwijssoorten 
hebben, ook in de tijd gezien, ieder een eigen ontwikkeling meegemaakt, 
waardoor het moeilijk is deze vraag zo gedetailleerd te beantwoorden als zij 
is gesteld en de ontwikkelingen bij voorbeeld in enkele specifieke kerngetal-
len te typeren. 

De relatieve ontwikkeling van de onderwijsuitgaven wordt toch het beste 
getypeerd door de tabel op blz. 13 van de memorie van toelichting, omdat in 
deze tabel de nominale ontwikkeling in de onderwijsuitgaven wordt vergele-
ken met de nominale ontwikkeling van het nationaal inkomen. In beide com-
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ponenten wordt derhalve in principe rekening gehouden met de inflatie. Een 
tweede mogelijkheid is om de ontwikkeling van de onderwijsuitgaven en het 
nationale inkomen op reële basis met elkaar te vergelijken. Dit is echter ui-
terst moeilijk, omdat de ontwikkeling van de onderwijsuitgaven naar dat ge-
zichtspunt onvoldoende is gerubriceerd. Niettemin wordt hieronder ge-
poogd een nader analytisch inzicht in de aangegeven richting te geven: De 
totale ontwikkeling van de onderwijsuitgaven van 1969 t/m 1978 vertoont 
het volgende beeld: 

1969 1978 Mutatie in % 

Onderwijsuitgaven (x 1 min.) 6242 19 951 220 

Als de indeling wordt gevolgd van blz. 13 onder punt 3 van de memorie 
van toelichting, kunnen globaal de volgende oorzaken worden aangegeven: 

1. De nominale ontwikkeling: 

- De nominale loonontwikkeling/werknemers in het bedrijfsleven 
(CEP 1978; tabel Cl) 180% 

- De pri jsontwikkeling (CEP 1978, tabel Cl) 96% 

Gewogen gemiddelde (globaal) 163% 

Als wegingsfactor is gebruik gemaakt van de verhouding personele/mate-
riële uitgaven in de onderwijsbegroting. Bij gebrek aan specifieke onderwijs-
gegevens is aansluiting gezocht bij de algemene loon- en prijsontwikkeling. 

2. De toeneming van het aantal leerlingen (op jaarbasis; volledig dagon-
derwijs): 

Totaal aantal in 1969 3 100 000 
Totaal aantal in 1978 3 600 000 

Stijging 16% 

Volstaan moet worden met een kwalitatieve aanduiding van de overige 
oorzaken van de resterende stijging ad rond 41 %. Met name hier gaat bij 
een verdere analyse immers het heterogene karakter van het onderwijs een 
duidelijke rol spelen. 

3. De arbeidsintensiteit in het onderwijs. Een maatstaf is hiervoor onder 
meer het verloop van de gemiddelde groepsgrootte in de onderwijssectoren, 
en het aantal taakuren, boventalligen en andere faciliteiten. Deze ontwikkeling 
loopt niet in alle sectoren parallel. Bij voorbeeld in het primair onderwijs is 
sprake geweest van een duidelijke daling van de gemiddelde groepsgrootte 
tussen 1969 en 1978 (kleuteronderwijs met 27%; lager onderwijs met 14%; 
speciaal onderwijs met 11 %). Bovengenoemde ontwikkelingen hebben van-
zelfsprekend een uitgavenverhogende werking. 

4. Een toenemend aandeel van duurdere onderwijssoorten. In het boven-
staandeis al betoogd dat de totale leerlingstijging ongeveer 16% heeft be-
dragen. Daarnaast is de samenstelling van de groep veranderd. Het aandeel 
van het primair onderwijs is met ruim 10% gedaald. Het secundair en terti-
air onderwijs zijn gestegen. Ook binnen de sectoren, met name in hetsecun-
dair onderwijs, is van een verschuiving sprake naar duurdere onderwijs-
soorten. Het kwantitatieve effect is moeilijk aan te geven. 

§ 3. Gevolgen van kwantitatieve ontwikkelingen 

11. De twee alternatieven A en B vormen de grenzen van een trendgebied 
waarbinnen de toekomstige bevolkingsontwikkeling zich kan afspelen. Het 
feitelijke geregistreerde aantal levendgeborenen in 1977 lag met 173 106 in 
dit trendgebied, zij het aanzienlijk dichter bij de bovengrens dan bij de on-
dergrens. 
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Op basis van de meest recente gegevens mag worden verwacht dat zich in 
1978 dezelfde situatie zal voordoen. Vooralsnog geeft de feitelijke ontwikke-
ling die, zoals gezegd, binnen het voorspelde grensgebied ligt, dan ook geen 
aanleiding het CBS te verzoeken een nieuwe vooruitberekening van de toe-
komstige demografische ontwikkeling in Nederland op te stellen. 

12. Er bestaan geen gegevens over waargenomen daling van het aantal 
arbeidsplaatsen in het onderwijs voor werkende jongeren. Wel kan uit de ge-
gevens met betrekking tot het aantal jongeren, dat deelneemt aan partieel 
onderwijs worden afgeleid hoeveel arbeidsplaatsen in theorie daarmede 
verloren c.q. gewonnen zijn. Uit de feitelijke gegevens over de stand van za-
ken per 1 november 1976 en 1 november 1977 blijkt dat in 1977 het vor-
mingswerk 20 arbeidsplaatsen heeft verloren ten opzichte van 1976 en het 
beroepsbegeleidend onderwijs 180 arbeidsplaatsen heeft gewonnen. Hierbij 
zij opgemerkt, dat de toename bij het beroepsbegeleidend onderwijs voor 
het belangrijkste deel is veroorzaakt door de stijging van het aantal deelne-
mers in de leerplichtvrije sector. De waargenomen stijging van de werkgele-
genheid in de sector van het volwassenenonderwijs kan bij een ongewijzigd 
beleid voor 1979 gesteld worden op 195 arbeidsplaatsen, nl.: 

150 voor het avondonderwijs v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en m.e.a.o. 
30 voor het vormingswerk voor jonge volwassenen 
15 voor het bi-cultureel onderwijs ten behoeve van niet meer leerplichtige 

Surinamers en Antillianen. 

In de nabije toekomst kan volgens onderstaande specificatie de toeneming 
van de werkgelegenheid voor deze soorten onderwijs/vorming gedurende de 
periode 1979-1983 oplopen tot 716 arbeidsplaatsen als gevolg van de groei 
van het aantal cursisten. 

541 avondonderwijs v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en m.e.a.o. 
150 vormingswerk voor jonge volwassenen 
25 bi-cultureel onderwijs ten behoeve van niet meer leerplichtige 

Surinamers en Antillianen. 

Ten aanzien van de overige onder de directie Onderwijs voor volwassenen 
ressorterende scholen/instellingen zoals Open School en Stichting Huishou-
delijke Voorlichting ten Plattelande is bij een ongewijzigd beleid geen stij-
ging van de werkgelegenheid te verwachten. Voor wat betreft de prognoses 
van de werkgelegenheid in deze sectoren kan worden verwezen naar het in 
1979 te publiceren Actieplan 1979 met betrekking tot de werkgelegenheid 
voor onderwijsgevenden. 

13. Volgens het «Maandverslag Arbeidsmarkt» van augustus 1978, dat 
door het Ministerie van Sociale Zaken wordt gepubliceerd, bedroeg de 
openstaande vraag naar onderwijzend personeel eind juli 1978 ongeveer 
1200 personen. Dit aantal is in augustus gedaald tot een kleine 1000 perso-
nen. Een specificatie van deze gegevens naar sectoren van het onderwijs is 
niet voorhanden. Wel is het mogelijk deze getallen te splitsen naar geslacht. 
In onderstaand overzicht treft u deze gegevens aan: 

Openstaande vraag naar onderwijzend personeel 

Maand Mannen Vrouwen Totaal 

Juli 1978 
Augustus 1978 

890 
673 

295 
263 

1185 
934 

14. Met betrekking tot de prognoses van de werkgelegenheid in het voort-
gezet onderwijs kan worden verwezen naar het in 1979 te publiceren Actie-
plan 1979. 
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15. Via een circulaire zullen de bevoegde gezagsorganen over de behoef-
te aan en de mogelijkheden van deeltijdarbeid worden geïnformeerd. Te-
vens wordt met de organisaties van bevoegde gezagsorganen over deze as-
pecten overleg gevoerd. In de rechtspositieregelingen worden de secundai-
re arbeidsvoorwaarden van leerkrachten met een deelfunctie en van hen 
met een volledige functie geharmoniseerd. 

16. De Miljoenennota 1979 vermeldt geen raming van het nationaal inko-
men (netto marktprijzen) voor de jaren 1980 tot en met 1982; evenmin een 
raming van de rijksuitgaven ten behoeve van het onderwijs voor die jaren. 
Ten einde de tabel toch te kunnen voortzetten is met de in de Miljoenennota 
1979 gehanteerde jaarlijkse groei van 3% van het nationaal inkomen reke-
ning gehouden, zonder enige verdere loonsom- en prijsstijging. 

Nationaal Rijksuitgaven Uitgaven In % van het 
inkomen ten behoeve Onderwijs en nationaal inkomen 
(netto markt- van het onder- Wetenschappen (netto markt-
prijzen) wijs (Hoofdstuk prijzen) 

VIM) 

(bedragen x f 1 min.) 

1979 262 650 22 996 20 592 
1980 270 530 20 833 
1981 278 650 21 233 
1982 287 000 21 460 

8,76 7,84 
7,70 
7,62 
7,48 

17. Het is reeds gebruikelijk dat scholen in overleg met het ministerie, 
voor de bepaling van de omvang van de nieuwbouw, een berekening maken 
van de toekomstige schoolbevolking. Voor het opstellen van deze z.g. Iange-
termijnprognoses (15 jaren) wordt in eerste instantie uitgegaan van onge-
wijzigd onderwijsbeleid, voorts van de specifieke trend in het schoolbezoek 
van de school in relatie tot zijn voedingsgebied en van de bevolkingsgege-
vens in dat gebied zoals die bekend zijn. Om een prognose te kunnen maken 
tot het jaar 2000 zal het nodig zijn om een aanname te maken ten aanzien 
van de geboorten. Landelijk zijn er dienaangaande C.B.S.-prognoses; plaat-
selijk zou men die landelijke trend kunnen volgen. 

18. De inventarisatie is in eerste instantie bedoeld als een éénmalige op-
name. In het voorjaar kan een totaalbeeld gereed zijn dat inzicht zal verschaf-
fen in de verhouding permanente accommodaties en noodvoorzieningen, 
alsook in de mogelijke overschotten en tekorten aan lokalen aan het begin van 
het cursusjaar 1978-1979. Verwezen zij in dit verband mede naar het ant-
woord op vraag 156. 

19. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voert een soepel be-
leid ten aanzien van de opheffing van bijzondere lagere scholen, waarvan 
het leerlingenaantal beneden de in de Lager-onderwijswet 1920 genoemde 
minima ligt. Wanneer het gaat om openbare scholen, is het verlenen van 
ontheffing een zaak van gemeentebestuur en gedeputeerde staten. Op korte 
termijn worden geen maatregelen overwogen om bovenbedoelde onthef-
fingsprocedure te wijzigen. Zoals bekend heeft de problematiek van de klei-
ne scholen de bijzondere aandacht. De eerste ondergetekende heeft onlangs 
zijn beleidsnotitie bij het ICB-advies ter zake aan de CCOO aangeboden. 

20. Staatssecretaris De Jong heeft op 14 augustus 1978 aan de vier deel-
planorganisaties een beleidsnotitie Dislokatie gezonden. In het slot van deze 
notitie wordt gewezen op de mogelijkheid van dislokatie bij een teruglopend 
leerlingenaantal of bij een tekort aan leerlingen in een bepaald gebied. Door 
bij voorbeeld kleine scholen in randgebieden om te zetten in dislokaties van 
grotere scholen uit centrumplaatsen voor wat betreft de lagere leerjaren, 
zou toch een betrekkelijk fijnmazige spreiding van de onderbouw van de 
desbetreffende onderwijsvoorzieningen behouden kunnen blijven. De ver-
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schi jn ingsvorm van deze dislokaties en de voorwaarden waaronder, resp. de 
omstand igheden waar in deze kunnen voorkomen, worden thans op het m i -
nisterie nader bezien. 

§ 4. Beleidskeuzen 

21 . Zie het an twoord op vraag 20. 
Of voor het openen van de mogel i jkheid van het omzetten van kleine scho-

len in dislokaties - zo voor deze mogel i jkheid zou worden g e k o z e n - w i j z i -
ging van de Wet op het voortgezet onderwi js noodzakeli jk is, valt thans nog 
niet te overzien. 

22. Verwacht word t dat een Stuurgroep Innovatie Basisonderwijs in het 
voorjaar van 1979 kan worden ingesteld. Voorbereidende besprekingen met 
een werkgroep uit de Centrale Commissie voor Onderwi jsover leg hebben 
ertoe geleid dat in december in de CCOO een bespreking van een concept-
instel l ingsbeschikking kan plaatsvinden. 

23. De duur van de integrat ievoorbereidende bi jschol ing is vooralsnog 
gesteld op 2 jaar. 

24. De bewindsl ieden zijn zich bewust van de prob lemen die de toene-
ming van het aantal kinderen met een niet-Nederlandse culturele achter-
grond met zich meebrengen. Er zijn daarom voor het vo lgend jaar in het ac-
t ieplan 360 extra leerkrachten voor anderstalige leerl ingen beschikbaar 
gesteld. Een ambtel i jke projectgroep is gevormd om de aanpak van de pro-
blematiek van onderwi js aan culturele minderheden verder te onderbouwen 
en harmoniseren, waarbi j ook uitdrukkeli jk aandacht zal worden besteed aan 
de mogel i jke (negatieve, maar ook positieve) gevolgen van de genoemde 
toeneming voor het onderwi js aan de autochtone kinderen in de school . 

25. Het advies van de Innovat iecommissie Basisschool over regionalisatie 
van het innovat ieproces kan omstreeks de jaarwissel ing tegemoet worden 
gezien. 

26. Landeli jke gegevens over het feiteli jk gebruik van onderwi js technolo-
gische produkten zijn slechts beschikbaar voor wat betreft het gebruik van 
televisie-apparatuur. De desbetreffende gegevens duiden erop dat van deze 
apparatuur in beperkte mate gebruik word t gemaakt. Het ontbreken van ge-
gevens betreft zowel de wijze waarop van apparatuur gebruik word t ge-
maakt als de intensiteit waarmee de apparatuur word t gebruikt. Op het ge-
bied van het gebruik van onderwi js technologische middelen is de afgelopen 
jaren geen doelbewust beleid gevoerd: dit vraagstuk zal worden geënta-
meerd. 

27. In de passage waarop de vraag betrekking heeft, word t tot ui tdrukking 
gebracht dat het voortgezet onderwi js ten behoeve van onderwi js aan hete-
rogene groepen f lexibel dient te worden georganiseerd. Daarmee word t 
aangesloten op de voorafgaande passage met betrekking tot de wens tot uit-
stel van het determinat ie- en select iemoment. Verder word t in de desbetref-
fende passage gesteld dat de bestudering van onderwi js aan heterogeen sa-
mengestelde groepen zal worden voortgezet. Als oplossingsmogel i jkheden 
worden bij wijze van voorbeeld genoemd differentiatie binnen klassever-
band (DBK) en «Mastery Learning». 

Zoals reeds is opgemerkt word t in verschi l lende projecten gewerkt aan 
praktische oplossingen voor het onderwi js aan heterogeen samengestelde 
groepen. De organisatorische consequenties ervan zijn derhalve thans nog 
niet vo l ledig te overzien. Het ligt voor de hand dat deze betrekking zullen 
hebben op zaken zoals: groepering van leerl ingen, taak van de docent, leer-
stofaanbod en beoordel ing van leerl ingen. 

28. Zoals uit het an twoord op vraag 27 blijkt is in de memor ie van toel ich-
t ing niet één specifiek project bedoeld. Het gaat om een onderwi jskundig 
concept, dat bij meerdere projecten een rol speelt. De kerngedachte van 
«Mastery Learning», ontwikkeld door B. B loom, is dat de leerling pas verder 
gaat met n ieuwe leerstof als hij de voorafgaande onder de knie heeft.Het be-
reiken van de leerdoelen staat voorop, en daartoe kan de leerl ing in eigen 
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tempo werken. Deze gedachte komt tot uitdrukking in zeer veel zeer onder-
scheiden projecten zoals het Coördinatieproject AVO-LBO, experimenten 
middenschool, het project Proefoverdracht Friesland, en het project «Mas-
tery Learning). Veel van deze projecten zijn nog in de ontwikkelingsfase, en 
kennen nog geen afgeronde resultaten. 

29. De ambtelijke voorbereiding van een voorstel met betrekking tot opzet 
en rijkwijdte van deze studie is gestart. Wanneer dit voorstel gereed is zal het 
worden voorgelegd aan de CCOO. Het ligt in de rede, dat verschillende in-
stanties in de verzorgingsstructuur ten aanzien van deze studie zullen kun-
nen worden betrokken. De voorbereidingen bevinden zich echter nog in een 
te vroeg stadium om te kunnen zeggen op welke wijze dit zal gebeuren. Het 
ligt wel in de bedoeling de problematiek van de zinsontleding en woordbe-
noeming in deze studie te betrekken. 

30. Formeel is het in de discussienota «Stages» genoemde vierpartijen-
overleg nog niet ingesteld. Wel zijn - na daaraan voorafgaand afzonderlijk 
overleg - de betrokken vier partijen tweemaal bijeen geweest, op 31 januari 
en 18 april j l. Tijdens de laatste bijeenkomst is voornamelijk gesproken over 
de voortgang van de activiteiten met betrekking tot de stageproblematiek na 
het uitbrengen van de discussienota «Stages». Daarbij is besloten om in au-
gustus 1979 in vervolg op deze discussienota een beleidsnota uit te brengen, 
waarin o.a. aandacht zal worden geschonken aan die aspecten van de stage-
problematiek die dringen om een oplossing vragen, zoals de financiering en 
de juridische positie van de stagiaires. In deze bijeenkomst zijn ook afspraken 
gemaakt omtrent de instelling van een werkgroep kosten-baten, die als taak 
heeft gekregen om de mogelijkheid van een kosten-batenanalyse in het be-
drijfsleven na te gaan en een begeleidingsgroep stage-effectiviteit, die als 
taak krijgt het formuleren van vragen ten aanzien van onderwijskundige as-
pecten van de stage, die worden ingebracht in het door de ITS te Nijmegen te 
verrichten onderzoek en het bespreekbaar maken van de voortgang en de re-
sultaten daarvan ten behoeven van het vierpartijenoverleg. In beide groepen 
zijn organisaties die deelnemen aan het vierpartijenoverleg vertegenwoor-
digd. 

Een voor 26 juni 1978 geplande vergadering van het vierpartijenoverleg is 
niet doorgegaan omdat de termijn te kort bleek om beide bovengenoemde 
groepen samen te stellen en er mede daardoor te weinig punten ter agenda 
gevoerd konden worden die het bijeenroepen van het overleg met de vier 
partijen rechtvaardigen. 

De activiteiten van de projectgroep Stages rond het voorbereiden van een 
beleidsnota zijn thans in een stadium aangeland, dat ik het noodzakelijk acht 
op korte termijn een vergadering uit te schrijven om alle in het overleg deel-
nemende partijen te informeren. 

31. Met een flexibeler examensysteem wordt gedoeld op een groter aan-
bod van examenmogelijkheden aan de leerling, zowel naar niveau, als naar 
vak, als naar tijdstip van examinering. 

32. Met de genoemde zin wordt het volgende bedoeld. De Regering wil 
zich inspannen om bij de onderwijsgevenden begrip te wekken voor en de 
deskundigheid te vergroten met betrekking tot emancipatieproblemen, rol-
veranderingen van mannen en vrouwen en rolbepaaldheid bij studiekeuzen 
van leerlingen. De Regering acht het effectief te bevorderen dat deze the-
ma's in de eerste plaats aandacht krijgen van onderwijsgevenden bij de op-
leidingsinstituten, zodat langs de weg van opleiding en nascholing de (a.s.) on-
derwijzers en leraren daarmee in aanraking komen. 

33. Op blz. 31, 32 en 33 van de memorie van toelichting staat een aantal 
concrete beleidsvoornemens vermeld, evenals op blz. 69 en 70 en op blz. 83, 
84 en 85. Deze andere beleidsvoornemens zullen in de aangekondigde nota 
Onderwijsbeleid en Emancipatie verder uitgewerkt worden. 

34. Dit ligt inderdaad in het voornemen. 
35. Gedacht wordt aan een handreiking aan schooldecanen. Welke vorm 

deze handreiking precies zal hebben wordt nog onderzocht. Hierover zal ook 
nader met decanen worden gesproken. Mogelijk zijn bij voorbeeld een boek-
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je voor decanen; een set themalessen; een programma voor een bijscho-
lingscursus. De bedoeling is in ieder geval de decanen meer oog te geven 
voor de speciale problemen die meisjes bij hun school- en beroepskeuze 
hebben. 

36. Met inachtneming van hetgeen buiten en in het onderwijs zelf moet 
worden gedaan, is de Regering voornemens mee te werken aan verandering 
van het rollenpatroon door: 

a. het stimuleren van op deze problematiek gerichte onderzoeksactivitei-
ten; 

b. het treffen van speciale maatregelen op grond vanuit dit onderzoek 
naar voren gekomen resultaten. 

Daarnaast zal het streven erop gericht zijn in de nabije toekomst de door-
stroom van vrouwelijke v.w.o.-abituriënten te vergroten door uitbreiding en 
verbetering van de studie- en beroepsvoorlichting, waarbij met name vrou-
welijke leerlingen door schooldecanen worden gewezen op het belang en de 
mogelijkheden van universitaire opleidingen. Evenzo kan een daling van het 
aantal vrouwelijke studiestakers mede worden bereikt door een betere stu-
diebegeleiding, waarbij bijzondere aandacht en deskundigheid gewenst is 
voor eventuele specifieke problemen die vrouwen bij hun studie ondervin-
den. Cijfers over aantallen studenten, onderscheiden naar studierichting en 
sekse zijn terug te vinden in de onderwijsstatistieken die jaarlijks worden ge-
publiceerd in het CBS-bulletin «Mededelingen». Uit deze statistieken blijkt 
dat vanaf 1970/71 het aandeel van vrouwelijke eerste-jaarsw.o.-studenten is 
gestegen van 21,6 naar 32,1 (peildatum 1 december 1977). Het totale percen-
tage vrouwelijke w.o.-studenten bedroeg per 1 december 1977 27,4. Hetaan-
deel van vrouwen dat in het cursusjaar 1976/77 het doctoraal examen be-
haalde, bedroeg 20%. Met behulpvan deze statistieken kan eveneens glo-
baal worden berekend dat het gemiddelde uitvalpercentage van vrouwelijke 
w.o.-studenten ca. 7 % boven dat van mannelijkde studenten ligt. Een juister 
inzicht omtrent aantallen studiestakers, per studierichting en sekse, kan wor-
den verkregen aan de hand van CBS-publikaties over de studentencohorten 
1954-1957 en 1961-1963. In de loop van 1979 wordt een nieuwe CBS-publi-
katie verwacht over de studentengeneratie 1970-1971. 

37. De termen «hardere» en «zachtere» h.b.o.-opleidingen worden gehan-
teerd als verzamelbegrippen, mede als gevolg van het studieverloop in een 
aantal categorieën scholen voor h.b.o.. Naarmate in een h.b.o.-opleiding 
de kennis der exacte vakken als eis stringenter wordt, worden de opleidin-
gen als «harder» gekwalificeerd. Het is opvallend, dat aan deze opleidingen 
relatief weinig vrouwelijke studenten deelnemen. 

Pogingen om de studentensamenstellingen gemengder te doen zijn heb-
ben rekening te houden met het gevestigde beeld van opleidingen, hun ci-
viele effecten, studiemotivatie en studieprogramma's. Ten aanzien van met 
name deze laatste twee aspecten kan het ministerie een stimulerende rol 
spelen. 

Het bevorderen van het contact tussen «hardere» en «zachtere» h.b.o.-op-
leidingen acht de eerste ondergetekende, mede gelet op de emancipatiedoel-
stelling, een nastrevenswaardig goed. 

Gelet op de tendenties die al aanwijsbaar zijn is het de bedoeling om met 
name de scholen voor h.e.a.o. en voor laboratoriumpersoneel aantrekkelij-
ker te maken voor meisjes. Dit gebeurt door in gang gezette processen van 
herstructurering, met als doelstelling de opleidingen tot volwaardige h.b.o.-
scholen om te vormen. In de sfeer van de h.t.s.-en zijn, waarschijnlijk door 
goede voorlichting, de studierichtingen chemie en bouwkunde voor meisjes 
aantrekkelijker te maken. 

Tegelijkertijd kan het ontwikkelen van nieuwe opleidingen als resultante 
van het samengaan van «hardere» en «zachtere» disciplines, een stap op de 
weg naar een opheffing van de scheiding tussen harde en zachte opleidin-
gen. 

38. Een analfabeet is iemand die in het geheel niet in staat is gebruik te ma-
ken van lees- en schrijfvaardigheden op een voor hem of haar en voor de om-
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ringende samenleving betekenisvolle wijze. Een semi-analfabeet is slechts in 
beperkte mate in staat gebruik te maken van geschreven taal op een voor hem 
of haar en voor de omringende samenleving betekenisvolle wijze. Met de om-
schrijving van deze begrippen wordt aangesloten bij de terminologie die door 
de Unesco wordt gebruikt. 

39. Met betrekking tot werkloze schoolverlaters kunnen de volgende door 
het Ministerie van Sociale Zaken samengestelde overzichten over de maan-
den augustus en september 1978 worden verstrekt. 

Ingeschreven werkloze schoolverlaters beschikbaar voor bemiddeling ' naar vooropleiding (per 24-9-78) 

Niveau Omschrijving Mannen Vrouwen Totaal Naar duur van inschrijving 

0 - 6 mnd. 6 - 1 2 mnd. > 1 2 m n d . 

1 . Basisonderwijs 

2. Totaal niveau 2 
Waarvan m.a.v.o. 
Waarvan l.b.o. 

3. Middelbaar onderwijs 
Waarvan h.a.v.o./v.w.o. 
Waarvan m.b.o. 

5. Hoger onderwijs (h.b.o.) 

6. Wetenschappelijk onderwijs 
(kandidaats) 

3 899 5 324 9 223 6 7 1 6 952 1 555 

8 141 12 412 20 553 17 529 1 052 1 972 
3 249 4 394 7 643 6517 433 693 
4 892 8 018 12910 11 012 619 1 279 

6 012 7 308 13 320 11 359 727 1 234 
3 788 3 093 6 881 5816 461 604 
2 224 4 215 6 439 5 543 266 630 

3 325 3 620 6 945 5 909 310 726 

415 115 530 338 100 92 

Wetenschappelijk onderwijs 
(doctoraal) 

1 284 361 1 645 1 148 288 209 

Totaal-generaal 23 076 29 140 52 216 42 999 3 429 5 788 

1 Inclusief beschikbaar voor part-time 
arbeid, werkzaam op aanvullende 
werken en werkzaam in de Sociale 
Werkvoorziening. 

Ingeschreven werkloze schoolverlaters beschikbaar voor bemiddeling ' naar vooropleiding (per 27-8-78) 

Niveau Omschrijving Mannen Vrouwen Totaal Naar duur van inschrijving 

0 - 6 mnd. 6 - 1 2 mnd. > 12 mnd. 

1 . Basisonderwijs 

2. Totaal niveau 2 
Waarvan m.a.v.o. 
Waarvan l.b.o. 

3. Middelbaar onderwijs 
Waarvan h.a.v.o./v.w.o. 
Waarvan m.b.o. 

5. Hoger onderwijs (h.b.o.) 

6. Wetenschappelijk onderwijs 
(kandidaats) 

4 030 5 275 9 305 6 665 1 243 1 397 

9 617 13 377 22 994 19 720 1 464 1 810 
3 338 4 674 8012 6 802 588 622 
6 279 8 703 15 982 12918 876 1 188 

6 102 7 444 13 546 11 343 1 053 1 150 
3 558 3 055 6613 5 393 658 562 
2 544 4 389 6 933 5 950 395 588 

3 368 3 672 7 040 5 912 454 674 

391 108 499 314 98 87 

Wetenschappelijk onderwijs 
(doctoraal) 

Totaal generaal 

1 270 

24 778 

356 

30 232 

1 626 

55 010 

1 130 

45 084 

293 

4 605 

203 

5 321 

1 Inclusief beschikbaar voor part-time 
arbeid, werkzaam op aanvullende 
werken en werkzaam in de Sociale 
Werkvoorziening. 
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40. Met bedoelde uitspraak dat een vermindering van de vraag van het 
bedrijfsleven naar arbeidskrachten gevolgen moet hebben voor het (tech-
nisch) beroepsonderwijs wil niet méér gezegd zijn, dan dat voortzetting van 
de huidige tendentie van uitstoot van arbeid in de industriële sector van de 
economie op langere termijn de behoefte aan, resp. de vraag naar technisch 
beroepsonderwijs zal doen verminderen. In welke mate deze vermindering 
zich in feite zal voordoen, zal mede afhangen van de ontwikkeling in andere 
sectoren van bedrijvigheid, zoals bij voorbeeld de niet-commerciele diensten-
sector. 

41. De bereidheid om een wijziging van de Wet op het leerlingwezen te be-
vorderen (alleen dan een leerovereenkomst mogelijk maken wanneer tevens 
een arbeidsovereenkomst aanwezig is) werd uitgesproken in het kader van 
het overleg met het georganiseerd bedrijfsleven en het georganiseerd on-
derwijsveld. De aangekondigde wetswijziging is slechts één aspect van de 
totale problematiek. Er is dan ook afgesproken, dat nog vervolgoverleg zou 
plaatsvinden. De werkgeversorganisaties zijn evenwel nog niet in staat ge-
bleken hun vertegenwoordiging samen te stellen, zodat het vervolgoverleg 
nog niet is gestart. Inmiddels is de voorbereiding van de wetswijziging amb-
telijk ter hand genomen. 

42. De bedoelde passage heeft betrekking op communicatieve vaardighe-
den waarover iedere burger moet beschikken wil hij zinvol kunnen participe-
ren in bij voorbeeld inspraakprocedures en werkoverleg. Voorbereiding 
hierop en oefening hiertoe zullen op verschillende manieren worden bevor-
derd. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan activiteiten in het vak Nederlands 
die gericht zijn op vergroting van het communicatief vermogen van de leer-
lingen, maar ook werk- en organisatievormen die hiertoe bijzonder geëigend 
zijn. Van de scholen wordt gevraagd hieraan de nodige aandacht te beste-
den. 

43. Een opgave van taken die in beginsel voor decentralisatie in aanmer-
king komen is in het huidige stadium van werkzaamheden nog niette geven. 
De projectgroep regionalisatie is doende met de inventarisatie van taken en 
bevoegdheden binnen de diverse onderwijssectoren en met de ontwikkeling 
van criteria en randvoorwaarden, die bij de keuze van zulke taken kunnen wor-
den gehanteerd. 

44. De departementale projectgroep is samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de vier directoraten-generaal en van de centrale directie Wetgeving 
en juridische zaken. Op korte termijn bestaat het werkprogram uit: 

a. het inventariseren van de taken en bevoegdheden, gespreid over de di-
verse bestuurlijke niveau's binnen de verschillende sectoren van het onder-
wijs; 

b. het inventariseren van aanzetten, ontwikkelingen en wensen op het ge-
bied van regionalisatie; 

Op middellange termijn zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden: 
a. een analyse van de hierboven genoemde inventarisaties; 
b. het formuleren van een probleemstelling en van mogelijke uitgangs-

punten voor het regionalisatiebeleid; 
c. het formuleren van concrete beleidsvoorstellen. 
De relatie met het werk van de Raad voor de Territoriale Decentralisatie is 

onder meer verzekerd door de aanwijzing van de voorzitter van de project-
groep als plv. vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen in de raad en als lid van de stuurgroep die door de raad is inge-
steld voor de begeleiding van het onderzoek naar de mogelijkheden tot de-
centralisatie op het gebied van het onderwijs, dat in opdracht van deze raad 
wordt verricht. De op blz. 55 aangekondigde nota zal in concept in het CCOO 
aan de orde worden gesteld. 

45. Het streven is erop gericht nog begin 1979 over het advies van de 
Coördinatiecommissie vakantiespreiding Bedrijfsleven en Onderwijs te be-
schikken. 

46. De Studiegroep Vakantiespreiding heeft haar advies inmiddels (ulti-
mo september) uitgebracht. In de loop van 1979 kan overleg worden ge-
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voerd met de Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg en met de Bijzon-
dere Commissie voor overleg in zaken betreffende de rechtspositie van het 
onderwijspersoneel. Gehoopt wordt dat een en ander in de loop van 1979 
rond komt, zodat eind 1979 begin 1980 de aangekondigde herziening van de 
schoolvakantieregeling gereed is. De beide adviezen zullen aan de vaste 
kamercommissie worden toegezonden. 

47. Er is geen rondschrijven als in deze vraag bedoeld uitgegaan. Bij de 
uitvoering van de Leerplichtwet 1969 heeft de inspectie geen taak. Ook aan 
andere instanties zijn geen aanwijzingen of richtlijnen gegeven, aangezien 
de eerste ondergetekende van mening is dat zulks niet tot zijn competentie 
behoort. 

48. Gelet op de internationale consequenties van een eventuele wijziging 
in de Nederlandse regelingen met betrekking tot schoolvakanties, heeft de 
eerste ondergetekende het nuttig geoordeeld over deze materie overleg in 
het aangewezen EG-kader, t.w. het Onderwijscomité, aanhangig te doen ma-
ken. 

Een eerste gedachtenwisseling heeft uitgewezen, dat ook in andere lid-
staten deze materie in discussie is, en voorts dat de omstandigheden en op-
vattingen in de lid-staten op dit punt onderling grote verschillen vertonen, 
waardoor het niet gemakkelijk zal zijn om tot gezamenlijke voor iedereen 
aanvaardbare afspraken te komen. 

Een volgende gedachtenwisseling is afhankelijk gesteld van de beschik-
baarheid van nadere gegevens uit de lid-staten. Het raadssecretariaat is 
thans doende deze gegevens te verzamelen. De materie is in juni j l . niet aan 
de orde geweest. Er is geen departementale werkgroep die met het internati-
onale overleg ter zake is belast. Voor zover hier zou worden gedoeld op de 
Nederlandse delegatie naar het Onderwijscomité kan geantwoord worden 
dat deze ter zake optreedt op basis van instructies van de bewindslieden. 

§ 5. Ondersteuning van het onderwijs 

49. In augustus 1978 zijn zes eerstegraads opleidingen Tehatex begon-
nen. Twee scholen, die eveneens op het Plan van Scholen 1978-1980 staan 
vermeld, zijn niet gestart. Eén school was van oordeel dat men zich onvol-
doende had kunnen voorbereiden, een andere school meende onvoldoende 
accommodatie te bezitten. 

In Arnhem, Groningen en Maastricht is de nieuwe opleidingsschool voor 
leraren Tehatex in een scholengemeenschap verenigd met een school voor 
kunstvakonderwijs. 

In Amersfoort, Amsterdam en Tilburg is sprake van een zelfstandig ge-
heel. 

Toelaatbaar tot de opleidingen zijn bezitters van een v.w.o.-diploma of van 
een h.b.o.-diploma (een zeer klein aantal h.b.o."diploma's is hierbij uitgezon-
derd). Bovendien zijn degenen die 25 jaar zijn of ouder, bij gebleken ge-
schiktheid, voorwaardelijk toelaatbaar tot de opleidingen. 

De nieuwe scholen hebben een leerplan aan de eerste ondergetekende ter 
goedkeuring voorgelegd. Hij heeft deze goedkeuring niet verleend, met na-
me omdat het voorgestelde leerplan uitging van een vijfjarige cursusduur. Hij 
heeft de scholen verzocht een nieuw leerplan in te dienen, gebaseerd op een 
vierjarige cursusduur. 

50. Per ultimo oktober waren 17 aanvragen binnengekomen voor instel-
ling van een bijzondere examencommissie m.o.-A. Hieronder zijn ook begre-
pen de aanvragen voor instelling van een examencommissie voor het eerste 
gedeelte van gedeelde ongesplitste akten. Van de aangevraagde commis-
sies bestaan er elf geheel uit eigen docenten van het m.o.-opleidingsinsti-
tuut dat de aanvraag indiende. Van zes commissies was de aanvraag onvolle-
dig, zodat de herkomst van de voorgestelde leden onduidelijk is. 
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§ 6. Overzicht van wetgevende maatregelen en beleidsnota's 

51. Neen, niet exact. Zoals bekend, speelde bij de behandeling van wets-
ontwerp 12 357 het vreemde talenonderwijs een zeer belangrijke rol. Daar-
om werd indertijd afgesproken, dat op dit punt in de geldende brugklastabel-
len geen wijzigingen zouden worden aangebracht alvorens een toen reeds 
lopend onderzoek naar de belangstelling voor en de behoefte aan vreemde 
talen zou zijn afgesloten. Dat onderzoek was opgedragen aan het Instituut 
voor toegepaste sociologie te Nijmegen. De resultaten daarvan, vervat in het 
zeer lijvige rapport, zijn de eerste ondergetekende op 20 oktober jl. officieel 
aangeboden. Het rapport bevat geen aanbevelingen met betrekking tot bo-
venbedoeld wetsontwerp. Maar wel een schat van gegevens, die de vraag 
hebben doen rijzen of in dat ontwerp het brugklasonderwijs niet al te zeer 
apart is gesteld en of aanvaardbare oplossingen voor de brugklasproblema-
tiek niet eerder kunnen worden bereikt, wanneer het vreemde talenpakket in 
het geheel van het voortgezet onderwijs aan herziening wordt onderworpen. 
Mocht hiertoe worden besloten, dan is de volgende vraag of nog wel met 
een nota naar aanleiding van het eindverslag kan worden volstaan of dat het 
wetsontwerp moet worden ingetrokken en vervangen door een nieuw ont-
werp. Het intern beraad over een en ander is nog niet geheel afgerond. 

52. Indiening van de nota van wijzigingen op wetsontwerp 13 603 (het 
«verruimingswetje») mag rond de jaarwisseling worden verwacht. 

53. De nota van wijzigingen op het wetsontwerp basisonderwijs is om-
streeks Pasen 1979 te verwachten. 

54. Er zijn op dit moment inderdaad redenen om de definitieve bepaling 
van een standpunt over de democratiseringsaspecten van het wetsontwerp 
basisonderwijs op te schorten, totdat meer duidelijkheid ontstaat over de 
ontwikkelingen op het gebied van de democratisering binnen het bijzonder 
onderwijs. In de toelichting die de in te dienen nota van wijzigingen op het 
wetsontwerp vergezelt, zal hierop worden ingegaan. 

55. Hieronder wordt verstaan het scheppen van wettelijke mogelijkheden 
voor de overheid om gedeelten van schoolgebouwen, die voor het geven 
van onderwijs in een school niet meer noodzakelijk zijn, onder bepaalde 
voorwaarden in gebruik te geven aan andere scholen. Een wetsontwerp ter 
zake zal binnenkort worden ingediend. Het zal zowel voor het openbaar als 
het bijzonder onderwijs van toepassing zijn, uiteraard rekening houdend 
met de eigen aard van openbaar en bijzonder onderwijs. 

56. De interdepartementale werkgroep Leegstand heeft in een rapport 
een aantal voorstellen geformuleerd aan de bewindslieden van Binnenland-
se Zaken, Financiën en Onderwijs en Wetenschappen. Het interdepartemen-
taal overleg is thans zover gevorderd, dat mag worden verwacht, dat binnen 
enkele weken definitieve conclusies uit dit rapport kunnen worden getrok-
ken. Deze zullen mede worden verwerkt in het wetsontwerp bedoeld in het 
antwoord op vraag 55. 

57. Publikatie van de tekst van het Koninklijk besluit van 6 november 1978 
tot wijziging van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 in het Staatsblad 
kan binnen enkele weken worden verwacht. In dit wijzigingsbesluit zal de 
volledige tekst van alle geldende bepalingen van het Besluit buitengewoon 
onderwijs 1967 worden opgenomen. Daarbij wordt het besluit ook aange-
past aan de bij de wet van 25 april 1974 (Stb. 271) gewijzigde bepalingen van 
de Lager-onderwijswet 1920, voorzover dit niet al eerder is gebeurd. 

58. Door middel van de circulaire VO/OV/AOS-78.05 is aan de avondscho-
len v.w.o-h.a.v.o.-m.a.v.o. medegedeeld, dat met ingang van 1 augustus 
1978 het onderwijs overeenkomstig het te verwachten Besluit avondscholen 
v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o. en het Eindexamenbesluit avondscholen 
v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.- mag worden ingericht. Het te verwachten Besluit 
avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o. biedt de avondscholen de 
mogelijkheid om leerlingen in staat te stellen naast het volgen van een volle-
dige opleiding eveneens een opleiding in een enkel vak of enige vakken te 
volgen, alsmede een kortere cursusduur vast te stellen dan die geldt voor de 
gehele opleiding of een onderdeel daarvan. Het bevoegd gezag heeft echter 
geen onbeperkte vrijheid met betrekking tot de inrichting van het onderwijs. 
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Het is verplicht een of meer volledige opleidingen binnen de daarvoor vast-
gestelde tijd aan te bieden. Het Eindexamenbesluit avondscholen v.w.o.-
h.a.v.o.-m.a.v.o. stelt de leerlingen in de gelegenheid om per vak examen te 
doen. Met ingang van 1 augustus zijn dus materieel de bovengenoemde be-
sluiten van kracht. De vertraging, die bij het bekend maken van de nieuwe 
regeling is opgetreden, is het gevolg van de tijdens het voorgeschreven 
overleg gebleken moeilijkheden rond de urgent geachte leraarlessenformule. 

59. Volgens de op dit moment geldende planning zal de rapportage over 
de derde, laatste tranche vóór 1 augustus 1980 worden afgesloten. Na rap-
portage van de onderzoekinstituten zullen de beleidsimplicaties van de re-
sultaten van de evaluatie moeten worden bezien. De onderzoeksrapporten 
zullen echter, indien de Tweede Kamer daar prijs op stelt, zo spoedig moge-
lijk na verschijnen aan haar worden toegezonden. Het ligt in de bedoeling de 
Nieuwe Lerarenopleidingen, te zamen met het overige H.B.O., onder te bren-
gen in een nieuwe wettelijke regeling. Aangezien de eerste periode van be-
kostiging op basis van de Experimentenwet Onderwijs afloopt in 1980 en de 
bedoelde wettelijke regeling op dat moment nog niet gereed zal zijn, gaan de 
gedachten uit naar verlenging van de bekostiging op basis van de Experi-
mentenwet Onderwijs, maar niet langer dan strikt nodig is. 

60. De besprekingen betreffende de nota van wijzigingen op het wets-
ontwerp basisonderwijs zijn thans zover gevorderd dat de Regering in staat 
is binnenkort per brief aan de Kamer mee te delen wat het regeringsstand-
punt is ten aanzien van de Nota Speciaal Onderwijs. 

§ 7. Ove-^icht van de begrotingscijfers 

6 1 . Verwachte mutatie in het aantal arbeidsplaatsen in het 
cursusjaar 1979/1980 ten opzichte van het cursusjaar 
1978/1979 

Kleuter- en basisonderwijs 

Beleidsombuiging begroting 1979: 
Het openen van een mogelijkheid to t het verbinden van een 
afdeling voor zeer jeugdigen aan een school voor ziekelijke 
kinderen 

Arbeidsplaatsen 

20 

Actieplan 1978: 
Uitbreiding van werkgelegenheid 
Herverdeling van arbeid 
Bevordering deeltijdarbeid 

Autonome ontwikkel ing 

Mutatie in het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van 
1978/1979 

+ 970 
+ 2300 
+ 200 

- 2074 

+ 1416 

Voortgezet onderwijs (excl. hoger beroepsonderwijs) 

Beleidsombuigingen begroting 1979: 
Vermindering van de maximale duur van de vormingsdag van 
8 naar 7Vi klokuur (• 9 lesuren) en wijziging groepsgrootte 
vormingswerk 
Verhoging groepsgrootte m.h.n.o./m.s.p.o. 
Beperking van het aantal taakeenheden bij het v.o., en 
dientengevolge een wijziging in het progressief faciliteiten-
beleid 
Toekenning extra diensteenheden aan scholengemeenschap-
pen a.v.o./l.b.o. en l.b.o./l.b.o. met toepassing van artikel 
I-Q20 R.P.B./W.V.O. 

Nieuwe onderwijsvoorzieningen voor 16-18-jarigen 
Projectsituaties herstructurering m.h.n.o./m.s.p.o. 
Overige maalregelen 
Autonome ontwikkel ing 

Mutatie in het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van 
1978/1979 

50 
160 

- 334 

24 

520 

+ 240 
+ 67 
+ 37 
+ 700 

524 
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Verandering in het aantal arbeidsplaatsen bij het onderwijs 
in het cursusjaar 1979/1980 ten opzichte van 1978/1979 

Hoger beroepsonderwijs 

Beleidsombuigingen begroting 1979: — 344 
Verlaging tijdeenhedenformule bij het h.t.o. — 20 
Verhoging gemiddelde beroepsbezetting bij het hoger 
nautisch onderwijs — 8 
Verlaging van het aantal leraarlessen bij het muziekonderwijs — 60 
Beperking van het aantal taakeenheden beeldend kunst-
onderwijs — 12 
Beperking van het aantal taakeenheden bij het h.s.p.o. en 
het h.h.n.o. (K en O en diëtetiek) — 110 
Bijstelling docent-student ratio's en verlaging numerus 
fixus voor enkele vakken bij de NLO's — 110 
Vermindering van het aantal leseenheden bij de leraren-
opleidingen van het NGOLB — 24 

Stichting 3 nieuwe NLO's 
Overige maatregelen 
Autonome ontwikkel ing 

Mutatie in het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van 
1978/1979 

Totaal onderwijs 
(w.v. autonome ontwikkeling) 

+ 79 
+ 12 
+ 500 

+ 247 

+ 2187 
874) 

1 De hierbij vermelde cijfers hebben 
zowel betrekking op nieuwe arbeids-
plaatsen, als op bestaande arbeids-
plaatsen die worden vrijgemaakt ten 
behoeve van werkloos onderwijspersoneel. 

62. De genoemde maatregelen zijn onderdelen van het pakket aan beleids-
ombuigingen en zullen derhalve wel budgettaire effecten opleveren. Ech-
ter, de rechtspositieregelingen voor het vormingswerk leiden ertoe, dat de 
beoogde effecten eerst in 1980 kunnen worden bereikt. 

Jaar Bedrag Opmerkingen 

1980 f 2,3 min. op 5 maandsbasis 
1981 f 5,1 min. op jaarbasis 

63. Het faciliteitenbeleid is gebaseerd op vooronderstellingen met betrek-
king tot de te bekostigen gevolgen van de uitvoering van de Nota «Naar het 
participatie-onderwijs». Gegeven de stand van zaken, zowel met betrekking 
tot de voortzetting van dit beleid, waarover binnenkort een evaluatieverslag 
aan u zal worden aangeboden, en de gevolgen van het in ontwikkeling zijnde 
beleid voor de omstreeks 16-18-jarigen, waarvoor u een beleidsnotitie 
proefprojecten en een aanvullende intentieverklaring zijn aangeboden, is de 
eerste ondergetekende van mening, dat aan een aantal vooronderstelde 
maatregelen geen uitvoering meer zal worden gegeven. In concreto betreft 
het de volgende onderdelen van het totale faciliteitenbeleid: 

Aard van activiteiten Bedragen in miljoenen 

1. Inbreng gastdocenten f 4,1 
2. Inbrengen van extra deskundigheid 3,8 

(beroepskeuze, leermoeilijkheden e.d.) 
3. Extra inventarisbehoefte 0,7 
4 . Regionale (re)organisatie 4,5 
5. Ruimte voor eventuele ramingsfouten 4 

Totaal f 17,1 
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Een nadere splitsing naar de werksoorten vormingswerk en beroepsbege-
leidend onderwijs is niet mogelijk, omdat de onderhavige maatregelen niet 
gericht zijn op één der werkvormen maar op de geïntegreerde werkvormen 
v.w./b.b.o. 

64. In de meerjarenraming 1979 was voor de invoering van de eerste dag 
partiële leerplicht voor 17-jarigen een bedrag gereserveerd van f135 min. 
Voor de structurele dekking van een aantal activiteiten uit de derde nota van 
wijziging op de begroting 1978, te weten het verlagen van de leerlingen-
schaal in het kleuteronderwijs en het niet realiseren van een aantal voorge-
nomen rechtspositionele maatregelen, is f 43 min. aangewend. Dan resteert 
f92 min. Omgerekend naar het thans gehanteerde systeem van relatief con-
stante prijzen betekent dit f 87,7 min. 

65. Deze prioriteit (posterioriteit zie ook vraag 67) is niet op jaarbasis doch 
gaat per 1 augustus 1979 in. 

66. Ten behoeve van de proefprojecten omstreeks 16-18-jarigen zijn in de 
meerjarenraming de volgende bedragen gereserveerd. 

1979 1980 1981 1982 1983 

Onderwijs en 
Wetenschappen 9,5 min. 31,5 min. 42,7 min. 43,8 min. 44,6 min. 
Sociale Zaken 15,0 min. 15,0 min. — — — 

Volgens eerste opgaaf was dit voor Onderwijs en Wetenschappen: 1979 
f 10 min., 1980f 35 min., 1981 f 50 min. De hier nu opgenomen bedragen zijn 
berekend naar het thans gehanteerde systeem van relatief constante prijzen. 

67. Tijdens de begrotingsvoorbereiding 1979 kwam naar voren dat - me-
de door verhoging van het oorspronkelijk geraamde aantal projectsituaties -
(van 30 naar 45, op uitdrukkelijk verzoek van de onderwijsorganisaties) er 
een tekort ten opzichte van de meerjarenraming was van f4,3 min. Dit tekort 
kon niet worden gedekt uit de algemene middelen. Door reallocatie van mid-
delen binnen het begrotingsonderdeel mhno/mspo is toch ruimte gevonden 
het aantal projectsituaties uit te breiden. Deze reallocatie houdt in de verho-
ging van het groepsgemiddelde van 16 naar 17. Naarde mening van de eer-
ste ondergetekende zijn beide maatregelen niet strijdig met elkaar, hetgeen 
overigens moge blijken uit de toelichting bij het desbetreffende begrotings-
onderdeel (blz. 103 memorie van toelichting). 

68. Gegeven de reële nullijn voor de personele middelen en de bij andere 
uitgavencategorieën aangebrachte verlagingen werd een vermindering van 
f 20,6 min. in de materiële sfeer verantwoord geacht. 

69. De gevraagde specificatie volgt hieronder: 

Formatie-uitbreiding f 2,1 min. 
Volumestijging overige lasten 19,5 min. 
Diversen 2,7 min. 
Overschotten voorgaande dienstjaren van de academische 
ziekenhuizen Utrecht en Groningen 4,0 min. 

Totaal f 28,3 min. 

70. De voorgenomen beperkingen ad f 20,7 min. met betrekking tot de 
nieuwe lerarenopleidingen omvatten de volgende 4 onderdelen: 

1. Numerus fixus NLO's 0,900 
2. Beperking NLO's (Colbo vakken, muziek etc.) 11,200 
3. Beperking formatiesleutels NLO's 6,700 
4. Beperking materieel NLO's 1,900 

Behalve het onder 1 genoemde onderdeel (numerus fixus) is bij de ove-
rige posten ervan uitgegaan, dat de beperkingen ingaande 1 januari 1979 zul-
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len worden gerealiseerd. Voor de drie nieuwe NLO's in Eindhoven, Zwolle 
en Sittard zijn de volgende bedragen in de meerjarenraming geraamd: 

1979 1980 1981 1982 1983 

12 890 16 590 23 165 28 290 32 650 min. 

71. Deze beperkingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

Stichting Proefprojecten Open School f 1300 000 
Commissie Open School 200 000 
Programma Advies Commissie Open School 71 000 
Onderzoek Open School 380 000 
Onderzoek Middenschool 1 140 000 
Begeleiding experimenten participatie-onderzoek 180 000 
Innovatiecommissie Participatie-onderwijs 325 000 
Sector Onderzoeksgroep Participatieschool 270 000 

Totaal f 3 866 000 

72. De f4,8 min. is voortgekomen uit vermindering van het aantal studen-
ten aan pedagogische academies en opleidingsscholen voor kleuterleid-
sters, als gevolg van op het veld uitgeoefende aandrang om tot deze ver-
mindering te komen en door de publikaties dezerzijds die de toekomstige 
leerlingen op de ernst van de situatie betreffende de werkgelegenheid 
wezen. 

73. De beperking ad. f 2,1 min. heeft geen betrekking op bestaande activi-
teiten. Het betreft hier een vermindering van een geraamde uitbreiding van 
het desbetreffende bedrag. 

74. Bij de nota over de uitvoering van de rijksbegroting (Voorjaarsnota), 
kamerstuk 15 062, nr. 1, bijlage 3, is ten behoeve van een aanvullende prijs-
bijstelling 1978 een bedrag ter beschikking gekomen van de departementen. 
Besloten is dit bedrag niet toe te kennen aan de onderscheiden begrotings-
posten, maar te gebruiken voor de gebleken tekorten op enige begrotings-
artikelen. Dit beïnvloedt derhalve alle prijsgevoelige componenten van de 
begroting. 

75. In de beantwoording van vraag 55 naar aanleiding van de Miljoenen-
nota 1979, kamerstuk 15300, nr. 2, is reeds ingegaan opeen aantal aspecten 
van deze zaak. Aansluitend bij het aldaar gepresenteerde beeld van de be-
leidsombuigingen per homogene groep kan het volgende beeld worden ge-
geven, indien tevens rekening wordt gehouden met de prioriteiten. (Ten ein-
de aansluiting te waarborgen zijn de bedragen vermeld op het loon- en prijs-
niveau van Bestek'81.) 

1979 1980 1981 

V I I I - 1. Algemeen 29,1 min. 1 2 m l n . 12 min. 
V I I I - 2. Kleuteronderwijs + 10,9 min. + 15 min. + 24 min. 
V I I I - 3. Lager onderwijs + 7,7 min. + 42 min. + 69 min. 
V I I I - 4. Buitengewoon onderwijs + 8,1 min. + 10 min. + 10 min. 
V I I I - 5. Algemeen voortgezet onderwijs; 

lager-en middelbaar beroeps-
onderwijs; onderwijs voor 
volwassenen 18,4 min. 33 min. 37 min. 

V I I I - 6. Onderwijs en vorming werkende 
jongeren 101,1 min. 93 min. 92 min. 

V I I I 7. Opleiding docenten; her- en 
bijscholing 16,8 min. 53 min. 65 min. 

V I I I 8. Bouwzaken onderwijs — 10 min. 12 min. 
V I I I 9. Hoger beroepsonderzoek 19,9 min. 30 min. 33 min. 
V I I I 10. Universiteiten en hogescholen 26,3 min. 35 min. 51 min. 

V I I I •11. Academische ziekenhuizen 30,0 min. 81 min. 88 min. 
V I I I 12. Investeringen wetenschappelijk 

onderwijs _ 50 min. 75 min. 

V I I I 13. Rijksstudietoelagen 

Totaal 

4,1 min. 22 min. 28 min. 13. Rijksstudietoelagen 

Totaal 219,0 min. 352 min. 390 min. 
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II. MINISTERIE 

76. Het ligt in de bedoeling, persoonsgegevens opgenomen in de geauto-
matiseerde onderwijsinformatiesystemen die in beheer zijn bij het ministe-
rie te beschermen door maatregelen die zijn vastgelegd in reglementen. Zo-
dra bescherming van de persoonlijke levenssfeer kracht van wet heeft zal 
worden bezien in hoeverre de bestaande situatie met andere waarborgen 
moet worden omkleed. Het ligt nu (nog) niet in het voornemen de onderwijs-
informatiesystemen een wettelijke grondslag te geven. 

III. BASISONDERWIJS 

§ 1. Algemeen 

77. Er is geen rechtstreeks verband tussen handhaving van het voorzie-
ningenniveau in het lager onderwijs en het bedrag per leerling in de presta-
tiebegroting. De prestatiebegroting vermeldt alleen de salarisuitgaven van 
het onderwijzend personeel, omdat de materiële uitgaven via het Gemeen-
tefonds worden uitgekeerd. De geringe stijging van het bedrag per leerling 
in 1979 ten opzichte van 1978 is een gevolg van het feit dat voor 1979 reke-
ning is gehouden met V/2% loonstijging doch daarentegen voor 1978 met 
7%. In de Miljoenennota 1979 is voorzien in een post loon- en prijsbijstelling. 

78. Het ligt in het voornemen aan een onderzoekinstituut opdracht te ge-
ven om een inventarisatie te maken van de verschillende modellen voor op-
vang van culturele minderheden in ons onderwijs en de daarmede opgeda-
ne ervaringen. Hierbij zullen zowel de gevolgen voor de Nederlandse kinde-
ren als die voor de allochtone kinderen worden bezien. 

§ 2. Beleidsontwikkeling en planning 

79. Overleg over het vraagstuk van de kleine scholen zal op korte termijn 
gevoerd worden met: 

- het Interprovinciaal Overleg Onderwijs; 
- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 
- Bond van Schoolbesturen voor Katholiek kleuter-, basis- en buitenge-

woon onderwijs; 
- de Vereniging Bijzondere scholen op algemene grondslag; 
- de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs; 
- de Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties. 
Deze organisaties zullen binnenkort een uitnodiging voor dit overleg ont-

vangen. 
80. Er bestaan op dit ogenblik geen plannen tot uitbreiding van taakreali-

satie voor de hoofden van de kleine scholen. In het actieplan is voorzien in 
een verlaging van de leerlingenschaal voor de kleine scholen op 1 augustus 
1979. 

81. Een wijziging van het Rechtspositiebesluit VWO waarin de in de motie-
Kappeyne van de Coppello vermelde elementen zijn verwerkt, is op dit 
moment in voorbereiding en zal naar het zich laat aanzien over enkele maan-
den in het georganiseerd overleg kunnen worden gebracht. Voorts kan ver-
wezen worden naar het actieplan, dat het scheppen van deelbetrekkingen 
met name binnen het lager- en kleuteronderwijs stimuleert. Het rechtspositi-
onele element zal daarbij in de geest van de motie een plaats moeten krij-
gen. 

82. Aan de Innovatiecommissie Basisschool en Middenschool is ge-
vraagd een advies over een beleidskader voor de experimenten funderend 
onderwijs te ontwikkelen. Na ontvangst van dit advies kan een duidelijker 
beeld van de experimenten en het kader waarin ze plaatsvinden ontstaan. In 
de in te stellen departementale projectgroep bo-vo zijn vertegenwoordigers 
van de BO/BOP en de VO/BOP opgenomen die betrokken zijn bij de verschil-
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lende projecten in het kleuter- en lager en het voortgezet onderwijs De be-
treffende projectgroep zal alle projecten behandelen die betrekking hebben 
op de aansluiting basisonderwijs-voortgezet onderwijs. 

83. De coördinatietaken met betrekking tot beleidsvragen, die de terrei-
nen van de afzonderlijke directoraten-generaal overstijgen, zijn op een even-
redige, maar overigens op een ad hoe-basis over de directoraten-generaal 
verdeeld. 

84. Neen. Met de betrokken aflopende samenwerkingsexperimenten 
heeft overleg plaatsgevonden waarbij aan de samenwerkingsexperimenten 
een aantal mogelijkheden voor voortgang is voorgelegd. Aan de hand van 
een voorstel van het samenwerkingsexperiment zal vóór 1 januari 1979 een 
beslissing genomen worden. Zonodig zal nader overleg plaatsvinden. Vier 
van de betrokken zes samenwerkingsexperimenten hebben zich aangemeld 
voor een ontwikkelingsproject basisschool. In de selectie van deze ontwikke-
lingsprojecten zullen deze aanmeldingen worden meegenomen. 

85. Het eindverslag van het project van de St. Willibrordus Stichting te 
Schiedam is nog niet gereed. Dit zal binnen enkele maanden wel het geval 
zijn. Dit eindverslag zal openbaar worden gemaakt. Het is van belang de 
eindverslaggeving zodanig voor het onderwijsveld toegankelijk te maken, 
dat vooral belangstellende scholen en schoolbegeleidingsdiensten kennis 
kunnen nemen van in het project opgedane ervaringen. 

Het project dat wordt uitgevoerd in de verzorgingsgebieden van de audio-
logische centra te Groningen en Leiden, wordt gedurende het schooljaar 
de planning. Dit schooljaar zal worden onderzocht) of het inmiddels opge-
stelde concept-draaiboek voor terugplaatsingen van leerlingen uit het lom-
en zmok-onderwijs naar het regulier onderwijs, in de praktijk werkbaar is. 

Het project Leeuwarden is in september 1978 daadwerkelijk begonnen. 
Ook dit project zal drie jaar duren. 

Ook het project aan de Vijverhofschool voor Christelijk Individueel Onder-
wijs te Breukelen heeft, dit schooljaar meegerekend, nog drie jaar voor de 
boeg. Men werkt aan een nadere uitwerking van de vraagstelling, of en zo ja 
op welke wijze potentiële lom-leerlingen op de Vijverhofschool (een school 
voor moeilijk lerende kinderen) kunnen worden opgevangen. 

Het project dat wordt uitgevoerd in de verzorgingsgebieden van de audi-
ologische centra te Groningen en Leiden, wordt gedurende het schooljaar 
1978/1979 afgerond. Tot nu toe bekende resultaten wijzen in de richting van 
gunstige ervaringen met het gebruik van solo-apparatuur in reguliere scho-
len voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het ligt ook bij dit project 
in de bedoeling, de resultaten aan het onderwijsveld beschikbaar te stellen. 

86. Momenteel bevinden zich ± 800 anderstalige leerlingen in het buiten-
gewoon onderwijs. De opvang van deze kinderen verschilt al naar gelang de 
vorm van buitengewoon onderwijs. Er doen zich echter ook algemene pro-
blemen voor. Om de taalproblemen bij de toelating van anderstalige kinde-
ren in het buitengewoon onderwijs op te lossen is de mogelijkheid gecre-
eerd om in deze gevallen een tolk in te schakelen. Bovendien is specifiek test-
materiaal voor deze kinderen ontwikkeld. Het departement studeert nog op 
de mogelijkheden voor verdere maatregelen. 

87. Het «concept-activiteitenplan voor de ontwikkeling en vernieuwing 
voor het onderwijs aan kinderen met problemen in het buitengewoon on-
derwijs» zal omstreeks februari 1979 aan het veld worden aangeboden. Men 
krijgt ruimschoots de tijd om op dit concept te reageren. Het ligt in de bedoe-
ling de restvan het schooljaar 1978/1979 hiervoor te laten gebruiken. Aan 
het begin van het schooljaar 1979/1980 zal overeen opgrond van reacties 
uit het veld bijgesteld concept, advies kunnen worden gevraagd aan de 
CCOO en de Onderwijsraad. Het definitieve activiteitenplan zal vervolgens 
omstreeks november 1979 kunnen worden uitgebracht. 

88. In juli van dit jaar bracht de Innovatiecommissie Basisschool het 9de 
advies uit over de inpassing van het stimuleringsbeleid in het innovatiepro-
ces. Na de behandeling in de CCOO is de ministeriële concept-beleidsnotitie 
voorgelegd voor advies aan de Onderwijsraad. Na ontvangst van dit advies 
zal de beleidsnotitie definitief worden vastgesteld. 
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Uitgangspunt voor het beleid is de aanpak voor onderwijs aan kinderen uit 
achterstandssituaties als een essentiële component van de innovatie, terwijl 
de innovatie een zeer noodzakelijke onderwijskundige en structurele onder-
bouwing aan het stimuleringsbeleid biedt. De Innovatiecommissie Basis-
school zal overigens nog een advies over het beleid ten aanzien van de in-
passing op langere termijn uitbrengen. 

89. In het overleg met de CCOO over de ministeriële beleidsnotitie bij het 
9de advies van de ICB heeft de eerste ondergetekende uitdrukkelijk gesteld 
dat de extra zorg voor de huidige groepen in het stimuleringsbeleid gehand-
haafd zal blijven. 

90. Extra zorg voor andere groepen met onderwijsachterstanden zal ook 
in andere kaders dan het stimuleringsbeleid kunnen worden gegeven. Daar-
bij valt te denken aan het verbeteren van de opvang in het buitengewoon on-
derwijs. Het intensiveren van de hulp aan probleemkinderen in het kleuter-
onderwijs en lager onderwijs wordt nagestreefd door het verbeteren van di-
agnosticerende en remediërende functies in het onderwijs. Kinderen van cul-
turele minderheden ontvangen vanwege verschillen in taal en cultuur nog 
extra-hulp. 

91. In de schooljaren 1976/77,1977/78 en 1978/79 zijn resp. 1900, 2765 en 
3000 scholen als stimuleringsschool aangemerkt. 

In de meerjarenraming is op het stimuleringsartikel voor de (kalender-)ja-
ren 1979 t/m 1983 resp. f 20 139 000, f 20 251 000, f 20 450 000, f 20 708 000 
en f 20 954 000 opgenomen. Deze bedragen hebben betrekking op de kosten 
voor projecten, pakketten, consulenten anderstaligen en diverse andere acti-
viteiten. Hiernaast zijn er voor de schooljaren 1978/79 t/m 1982/83 ten be-
hoeve van extra leerkrachten kleuteronderwijs/lager onderwijs voor stimu-
leringsscholen de volgende bedragen opgenomen: f 62 497 000, 
f 64 748 000, f 64 198 000, f 64 913 000 en f 65 893 000. Deze bedragen zijn 
exclusief lokaalkosten, die tussen de 11 en 12 min. gulden per jaar bedragen. 

In 1978 hebben zich ± 600 nieuwe scholen als stimuleringsschool aange-
meld (400 lager onderwijs en 200 kleuteronderwijs). Hiervan kon het kleuter-
onderwijs in zijn geheel worden gehonoreerd. Van het lager onderwijs zijn 
tot nu toe ± 35 aanvragen ingewilligd. 

92. Het evaluatie-onderzoek naar de effecten van het stimuleringsbeleid 
beslaat de periode 1977-1981. Metingen van onderwijsresultaten die in de 
beginsituatie zijn verricht, worden in latere jaren herhaald. Over de resulta-
ten van het evaluatie-onderzoek kunnen thans nog geen mededelingen wor-
den gedaan. 

Begin 1979 zullen de eerste interim-rapportages van het evaluatie-onder-
zoek beschikbaar komen. Het eerste interim-rapport zal een beschrijving van 
één van de stimuleringsprojecten bevatten. Beknopte rapportages van de 
overige stimuleringsprojecten zullen vóór het einde van dit schooljaar be-
schikbaar komen. In de loop van dit schooljaar zullen ook verschillende deel-
rapporten beschikbaar komen. Het eerste deelrapport is gewijd aan de sa-
menhang tussen school, buurt en ouders. 

§ 3. Kleuteronderijs en lager onderwijs 

93. In de «Nota groepsgrootte in het onderwijs», gepubliceerd in 1974, is 
op blz. 15 een vergelijking opgenomen van gemiddelde groepsgrootte bij 
het kleuteronderwijs en g.l.o. in enkele Westeuropese landen. Deze gege-
vens hebben betrekking op de jaren 1950/1970. Op dit ogenblik worden nieu-
we gegevens verzameld. Zodra deze verzameld zijn, zullen ze aan de Tweede 
Kamer worden aangeboden. 

94. Extra middelen voor 1979,1980 en 1981 in verband met extra aan-
dacht voor het onderwijs aan anderstalige kinderen. 
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1979 1980 1981 

(bedragen x f 1000) 

7 232 7 270 7 311 

7314 13401 

Totaal 7 232 14 584 20 712 

Bovendien is voorzien in de aanstel l ing van 155 extra-bovental l igen met 
ingang van 1 januari 1981. De concrete invul l ing van deze maatregel zal tot 
stand komen in overleg met het onderwi jsveld. 

95. Door de EEG word t jaarli jks een bedrag ad f 100 000 bi jgedragen aan 
het exper iment te Leiden. Door de Raad van Europa word t jaarli jks f 5000 be-
taald aan het exper iment Oldenzaal. 

96. Zoals in het overzicht van prior i tei ten op blz. 59 van de memor ie van 
toel icht ing is vermeld , is voor dit doel een bedrag van f 1 ,4mln .opgeno-
men. 

97. Uit het op blz. 59 van de memor ie van toel icht ing weergegeven over-
zicht van posterior i tei ten blijkt, dat rekening is gehouden met een ver laging 
van de ui tgaven met f 1,6 min . als gevolg van deze maatregel. 

§ 4. Buitengewoon onderwijs 

98. In de toel icht ing bij de nota van wi jz ig ingen op het wetsontwerp basis-
onderwi js , wo rd t een beschouwing gewi jd aan dit onderwerp. De eerste 
ondergetekende en Staatssecretaris Hermes onderschr i jven dat er een nau-
we samenhang bestaat tussen het basisonderwi js en het bui tengewoon on-
derwi js, die in een wettel i jke regeling tot ui tdrukking zal moeten komen. 

99. Deze commiss ie zal nog voor het einde van di t jaar worden ingesteld. 
100. In overleg met de onderwi jsvakorganisat ies is desti jds overeengeko-

men dat invoering van het desbetreffende artikell id de hoogste priori teit zou 
hebben. 

101. Beoogd is een ver laging van de leerl ingenschaal voor scholen voor 
dove kinderen van 8 naar 6 en voor scholen, verbonden aan pedologische 
inst i tuten, van 12 naar 8. Invoering per 1 januari 1979 van dezeschaalverla-
g ingen, vooru i t lopend op de daartoe in het Besluit bu i tengewoon onderwi js 
1967 voor te stellen wi jz ig ingen, word t niet overwogen. 

102. In de begrot ing 1979 zijn vooralsnog geen bedragen opgenomen ten 
behoeve van de «derde tranche» wi jz ig ingen van het Besluit bu i tengewoon 
onderwi js. De in deze «derde tranche» opgenomen wi jz igingen die f inancië-
le consequenties hebben, zullen niet vóór 1 januari 1980 worden ingevoerd. 

103. In de Onderwi jsnota Kinderen van de trekkende bevolking word t de 
internaatsproblematiek niet behandeld. Hiervoor verschi jnt een afzonderl i j-
ke nota Huisvesting Kinderen van de trekkende bevolk ing. Over de format ie-
regeling voor personeel werkzaam in de schippersinternaten zijn de onder-
handel ingen nog gaande. 

104. Voor de beleidsnota «Stages» is een raamwerk opgezet, waarb innen 
thans word t gewerkt aan de ui tvoering van de verschi l lende hoofdstukken. 
De «Interdepartementale Stuur- en Projectgroep Stages» zal de eerste on-
dergetekende op korte termi jn de eerste concepten hiervoor ter hand stellen. 

Invoering «huidige» lager-onderwijsschaal 
anderstaligen in het kleuteronderwijs met 
ingang van 1 januari 1979 

Extra boventalligen kleuteronderwijs en 
gewoon lager onderwijs voor buitenlandse 
kinderen ten einde de in 1976 aangebrachte 
vermindering van de faciliteiten ongedaan 
te maken 
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IV. Voortgezet onderwijs 

§1 . Beleidsontwikkeling en planning 

105. Overzicht van de groepsgemiddelden van de scholen voor het voort-
gezet onderwijs. Begrotingsraming 1978. 

m.a.v.o. 23,7 
v.w.o./h.a.v.o. 23,5 
v.w.o./h.a.v.o./m.a.v.o. 23,8 
I.t.o. 20,3 
i.t.o. 14,6 
I.h.n.o. 20,0 
i.h.n.o. 13,3 
I.e.a.o./I.a.v.o. 21,1 
I.a.v.o. 20,0 
I.m.o. 21,0 
m.t.o. 18,0 
m.e.a.o. 21,0 
m.h.n.o. 16,0 
m.s.p.o. 16,0 
m.m.o. 20,0 
M. Horeca 21,6 
M. Slagersvakschool 18,0 
vormingswerk 14,2 
streekscholen 16,0 

Als gemiddelde groepsgrootten met betrekking tot de pedagogische aca-
demies en de opleidingsscholen voor kleuterleidsters zijn de volgende cij-
fers gehanteerd bij de opstelling van de ontwerp-begroting 1979: 

Pedagogische academies 1e leerkring 22,5 
2e leerkring 20,9 

Opleidingsscholen voor kleuterleidsters Afdeling A 22,6 
Afdeling B 23,3 

Wat de nieuwe lerarenopleidingen betreft wordt bij de toekenning van do-
centenplaatsen niet uitgegaan van de gemiddelde groepsgrootte, doch vindt 
toewijzing plaats aan de hand van de zogenoemde docent/student ratio. De 
daartoe te hanteren normen voor de jaren 1979,1980 en 1981 zijn vermeld 
op blz. 160 van de memorie van toelichting van de ontwerp-begroting 1979. 

Ook bij de m.o.-opleidingen en de opleidingen, die worden verzorgd door 
het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroeps-
onderwijs (NGOLB), wordt voor de toekenning van docentenplaatsen niet 
uitgegaan van een gemiddelde groepsgrootte. 

106. Het overleg over de interpretatie van artikel 75, derde lid, van de Wet 
op het voortgezet onderwijs heeft, nadat over het concept in het Overleg 
Plan van Scholen op 17 augustus 1978 overeenstemming werd bereikt, ge-
leid tot de beleidsnotitie Splitsing en Verplaatsing. De notitie is op 13 okto-
ber 1978 gezonden aan de vier deelplanorganisaties, die nog schriftelijk zul-
len reageren. 

107. Het is moeilijk aan te geven welke projecten moeten wachten in ver-
band met de vertraagde opbouw van de directies belast met beleidsontwik-
keling en planning. Veeleer is er sprake van enige vertraging in de voorberei-
ding en begeleiding van een aantal projecten. 

108. Bij de totstandkoming van het Plan voor scholen voor het voortgezet 
onderwijs worden alle concept-plannen aan de provincies voorgelegd ten 
einde die plannen te kunnen toetsen aan het planologisch beleid. De provin-
cies brengen met betrekking tot de uitkomsten van de toetsing advies uit aan 
Staatssecretaris De Jong. Voor zover valt na te gaan heeft deze inspraak van 
de provincies bij de vaststelling van het Plan voor scholen 1979-1981 nietdi-
rect geleid tot wijzigingen in het Plan. 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15300 hoofdstuk VIII, nr. 10 21 



109. In de jaarlijks verschijnende publikaties van de Commissie Planproce-
dure wordt in toenemende mate aandacht besteed aan een verfijning van 
het mechanisme voor de planning van onderwijsvoorzieningen in het voort-
gezet onderwijs. Ook de werkzaamheden van de Werkgroep Streekprogno-
ses (WESP) betekenen een dergelijke verfijning, waarbij de aandacht mo-
menteel allereerst uitgaat naar die stedelijke gebieden, waar een hergroepe-
ring van de aanwezige voorzieningen als gevolg van een te verwachten 
structurele daling van het leerlingenbestand noodzakelijk kan worden. Voor 
groeikernen en groeisteden wordt getracht door het opstellen van discussie-
stukken, welke besproken worden met de landelijke deelplanorganisaties 
en eventueel de plaatselijke of regionale overheden, te komen tot een even-
wichtig geheel van onderwijsvoorzieningen op een zo vroeg mogelijk tijd-
stip. Toeval en willekeur kunnen, gezien de vele spelregels die in overleg 
met de deelplanorganisaties in acht worden genomen, praktisch geen rol 
spelen in dit planningsmechanisme. 

110. Ter zake kan worden verwezen naar het in 1979 te publiceren Actie-
plan 1979. 

111. Het is de eerste ondergetekende niet duidelijk op welk beleidsvoor-
nemen op de genoemde bladzijde deze vraag betrekking heeft. 

112. Nee. Van deze vernieuwingsprojecten zijn de antwoorden die de en-
quête zou kunnen opleveren al grotendeels bekend. Met de enquête wordt 
nog als verder doel nagestreefd, dat het landelijk ontwikkelings- en vernieu-
wingsbeleid meer rekening kan houden met wat in de scholen leeft. 

113. In het kader van experimenten bestaat de ruimte om te zoeken naar 
nieuwe vormen en nieuwe inhouden voor de ontplooiing van leerlingen. 
Hierbij is inbegrepen het bevorderen van gelijke kansen tussen de seksen. In 
hoeverre deze verwachting uitkomt, is nog niet te zeggen. Te voorzien is dat 
evaluatie-onderzoek hierover gegevens zal opleveren, omdat uiteraard pas 
na geruime tijd het effect nagegaan kan worden. 

114. Per 1 oktober 1978 is de Projectgroep examennota voortgezet onder-
wijs ingesteld. Voor die datum is een voorstudiegroep geruime tijd bezig ge-
weest met de inhoudsbepaling van de nota. Per 1 augustus 1978 zijn pre-
adviezen gevraagd over doel en functie van examens en over meetproblemen 
bij examens. 

§ 2. Vernieuwingen in het voortgezet onderwijs 

115. In de memorie van toelichting is op verschillende plaatsen sprake 
van experimenten/projecten in het kader van de aansluitingsproblematiek. 
In de passages op blz. 70 en blz. 87 wordt gedoeld op 3 experimenten fun-
derend onderwijs te Amsterdam, Tholen en Nijmegen (bij dit laatstgenoerrv 
de experiment participeert overigens niet het Stedelijk Gymnasium - zoals 
foutievelijk op blz. 70 vermeld staat - maar de Stedelijke Scholengemeen-
schap). Op dit moment valt over de experimenten weing meer te zeggen dan 
in de memorie van toelichting reeds staat. Deze 3 scholen(-combinaties) zijn 
aangewezen om met de voorbereiding van een experiment te beginnen. Sa-
men met de Werkgroep funderend onderwijs van ICB/ICM werken zij thans 
aan een nadere concretisering van de experimenten. In de passage op blz. 26 
is sprake van projecten elementair onderwijs. Van deze projecten wordt thans 
de mogelijkheid onderzocht. De taak van de departementale projectgroep om-
vat een samenhangend beleidskader op te stellen voor alle projecten op het 
BO-VO-terrein, die 

- het bevorderen van een ononderbroken ontwikkelingsgang en 
- het vinden van een passende basisvorming voor alle leerlingen 

ten doel hebben. 
116. Het eindadvies van de Adviesgroep Landelijk Brugklasproject is in-

middels openbaar gemaakt op 31 oktober 1978 en aan de pers gepresen-
teerd op 1 november 1978. Zo spoedig mogelijk zal het advies door de 
Staatsuitgeverij gepubliceerd worden. De beleidsnotitie van Staatssecretaris 
De Jong zal volgens de huidige planning ongeveer medio januari 1979 naar 
de CCOO kunnen worden gezonden. 
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117. In het kader van het Landelijk Brugklasproject (LBP) zijn er in augustus 
1977 drie clusters van v.o.-scholen opgezet. Het betreft hier: 

- de cluster Twenthe: 4 l.t.s.- en 2 l.h.n.o.-scholen; 
- de cluster Holland: 1 scholengemeenschap m.a.v.o./h.a.v.o./v.w.o., 2 

scholengemeenschappen h.a.v.o./Atheneum en 2 categoriale m.a.v.o.'s; 
- de cluster Vlaardingen: 3 scholengemeenschappen m.a.v.o./h.a.v.o./ 

v.w.o.; 1 scholengemeenschap l.e.a.o./l.n.o., 2 l.h.n.o.-scholen, 1 l.t.s. en 
1 l.e.a.o. 

De hoofddoelstelling van de drie clusters is het opzetten en beproeven van 
een samenwerkings- en overlegstructuur tussen de betreffende scholen. De 
ervaringen die hiermee worden opgedaan moeten worden gebruikt bij de 
opzet van een landelijk brugproject. Inhoudelijk leggen de clusters zich toe 
opeen drietal specifieke brugklasproblemen, te weten: 

- het opsporen van hiaten in kennis en vaardigheden en het inspelen op 
de leerhouding van leerlingen in de brugklas (cluster Twente); 

- het opzetten van een systeem van leerlingbegeleiding in de brugklas 
(cluster Vlaardingen); 

- differentiëren binnen klasseverband (cluster Holland). 

Het schooljaar 1977-1978 is voor de clusters een voorbereidingsjaar ge-
weest. In dit jaar heeft elke cluster een activiteitenplan opgesteld en een 
overlegstructuur opgezet. De overlegstructuur concentreert zich rond de 
clustervergadering (per school 2 contactpersonen); de clustervergadering 
kan zich opsplitsen in werkgroepen ten behoeve van de vervulling van deel-
taken. De voorzitters van de drie clusters (+ de LPC-begeleider) vormen het 
voorzittersoverleg. 

De Adviesgroep Landelijk Brugklasproject (ALB) onderhoudt via een bege-
leidingscommissie contact met de clusters. Het activiteitenplan dat door de 
clusters is opgesteld geeft aan op welke wijze de overlegstructuur functio-
neert en welke plannen de clusters hebben m.b.t. de aanpak van het betref-
fende brugklasprobleem. 

Het schooljaar 1978-1979 is voor de clusters een uitvoeringsjaar waarin 
men zich, gebruikmakend van de opgezette overlegstructuur, toelegt op de 
brugklasproblematiek. Het betreft hier o.a. het ontwikkelen van diagnosti-
sche toetsen, het produceren van gedifferentieerd lesmateriaal, de opzet van 
een systeem ten behoeve van de leerlingbegeleiding en het leggen van con-
tacten met scholen voor l.o. 

118. De beoogde samenhang hoopt de eerste ondergetekende te berei-
ken door de volgende maatregelen. 

1. Een herziening van de taak en de samenstelling van de ICP met name 
door leden uit het m.b.o. in de commissie op te nemen en bij het adviester-
rein geleidelijk ook het m.b.o. te betrekken, voor zover het aspecten van par-
ticiperend leren betreft. 

2. Zoals in de intentieverklaring bij de nota «Proefprojecten nieuwe on-
derwijsvoorzieningen voor 16-18-jarigen» is gesteld zullen de proefprojecten 
in het perspectief van participerend leren worden geplaatst en zullen deze 
projecten een brugfunctie gaan vervullen tussen de sectoren van het 
v.w./b.b.o./l.w. en het m.b.o. Deze brugfunctie betreft ook de verbreiding 
van het participerend leren. 

3. Overwogen wordt om ontwikkelingsprojecten toe te staan in de geest 
van het derde ICP-advies en het aantal experimenten enigszins uit te breiden 
en deze te verbinden met de proefprojecten voor de omstreeks 16-18-jarigen. 

4. De ICP zal een discussienota over het participerend leren uitbrengen 
die eveneens een belangrijke rol zal spelen.in de gedachtenvorming over dit 
begrip en kan daardoor bijdragen tot een samenhangende ontwikkeling. 

5. Het leerplaatsenproject en het project arbeids- en ervaringsleren zijn 
ook belangrijke elementen in het beleid rond participerend leren. 
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S 3. Algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

119. De gevolgen van de voorwaarden voor het invoeren van geïntegreerd 
vierjarig m.a.v.o. zullen eerst duidelijk moeten zijn, voordat tot invoering zal 
kunnen worden besloten. De voorbereiding voor het onderwijskundig over-
leg over deze zaak heeft meer tijd gevraagd dan werd verwacht bij het op-
stellen van de begroting. Binnenkort zal dit overleg beginnen. 

120. Een voorontwerp van nieuwe wettelijke bepalingen betreffende het 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, waarin het huidige ongedeeld 
v.w.o. is opgenomen, is bijna gereed. Het plan is dit voorontwerp zeer bin-
nenkort in het onderwijskundig overleg te brengen en na afloop daarvan een 
wetsontwerp gereed te maken en in te dienen. 

121. De kritieke grens voor kleine scholen bij het voortgezet onderwijs 
wordt bepaald door de omstandigheid of een school met het aantal toege-
wezen leraarlessen het gemiddelde programma kan geven, of in moeilijkhe-
den zal geraken vanwege het te geringe aantal leraarlessen dat toegewezen 
wordt. De kritieke grens voor m.a.v.o. ligt rond de 150 leerlingen. Maar bij een 
enigszins gunstig uitvallende opsplitsing van klassen kunnen ook deze scho-
len, die onder de kritieke grens zitten, toekomen met de hun toebedeelde le-
raarlessen. Terwijl omgekeerd bij een enigszins ongunstig uitvallende op-
splitsing van klassen, scholen, die boven de kritieke grens uitkomen, onvol-
doende leraarlessen toegewezen kunnen krijgen. Bovendien speelt ook het 
aantal aangeboden keuzepakketten per school een belangrijke rol bij de be-
paling van de kritieke grens van een school. Landelijk gezien zal het aantal 
leerlingen bij de eerste cyclus van het voortgezet onderwijs in de komende 
12 jaren afnemen met ca. 25% maar regionaal zijn grote verschillen in de 
ontwikkeling van leerlingaantallen te verwachten. Op grond van het boven-
staande zal het duidelijk zijn dat de kritieke grens van afzonderlijke (m.a.v.o.-) 
scholen niet zo eenvoudig te berekenen is. Er zijn dan ook geen gegevens 
beschikbaar van het aantal typische plattelandsscholen dat in moeilijkheden 
zal geraken door de te verwachten daling van de leerlingenaantallen. Van-
wege de regionale differentiaties bij kleine scholen is het niet mogelijk een 
kant en klare oplossing aan te bieden. De problematiek van de kleine scholen 
zal steeds van geval tot geval moeten worden bekeken tegen de achtergrond 
van het aanwezige aantal onderwijsvoorzieningen in de regio dat minimaal 
wenselijk moet worden geacht. 

122. Bij het lager beroepsonderwijs zal eveneens door de geboortedaling 
een afneming van het aantal leerlingen in de komende jaren te verwachten 
zijn. Maar bij het l.h.n.o. en l.t.o. is bovendien nog sprake van een daling van 
de belangstelling. De kritieke grens voor het l.h.n.o. ligt rond de 240 leerlin-
gen en bij het l.t.o. rond de 340-490 (afhankelijk van het aantal afdelingen 
van de school). Maar ook hier geldt dat de kritieke grens niet zonder meer op 
afzonderlijke scholen van toepassing is vanwege de grote regionale ver-
schillen in geboortedaling en belangstelling, het gunstig of ongunstig uitval-
len van het splitsen van klassen en de aangeboden vakkenpakketten. 

123. Tot het stichten van rijksscholen wordt alleen in bijzondere situaties 
besloten. Bij voorbeeld in het geval dat er in een bepaald gebied geen school 
is, er slechts plaats is voor één school, terwijl geen van de richtingen op zich 
voldoende leerlingen heeft om recht te kunnen doen gelden op die school, 
en de rijksoverheid meent dat er toch tenminste een school moet komen. Tot 
de taak van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening be-
hoort de zorg voor de huisvesting van ministeries en daaronder ressorterem 
de diensten, waaronder de rijksscholen. Over de keuze voor welke rijksscho-
len moet worden gebouwd en wanneer, bestaat regelmatig ambtelijk over-
leg. Daarbij worden dezelfde procedures gehanteerd als voor het openbaar 
en bijzonder voortgezet onderwijs gelden met betrekking tot aard en om-
vang van de nieuwbouw, alsook met betrekking tot de urgentievaststelling. 
Afgezien van de vraag of het, gelet op de taken en verantwoordelijkheden 
van de betrokken bewindslieden, mogelijk zou zijn tot de bedoelde andere fi-
nancieringswijze te komen, ziet de eerste ondergetekende in verband met 
het bovenvermelde ook geen redenen daartoe. 
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124. Dat de diploma's maatschappelijk waarde behouden streeft de Rege-
ring na door bij de eindexamens invloed te behouden op het niveau; dit ge-
schiedt vooral door middel van het centraal schriftelijk gedeelte van het eind-
examen, verder door middel van de regels waaraan de scholen bij het 
schoolonderzoek gebonden zijn en door middel van het eindexamenpro-
gramma dat voor centraal schriftelijk examen én het schoolonderzoek geldt. 

De waarde van een diploma moet blijken als de bezitter verder onderwijs 
wenst te volgen of indien hij de maatschappij wil ingaan. Vroeger, toen alle 
leerlingen van dezelfde schoolsoort in dezelfde vakken examen moesten 
doen, gaf de diploma-aanduiding zélf (bij voorbeeld h.b.s.-A) meestal reeds 
voldoende informatie over het gevolgde onderwijs. In het systeem van keu-
ze van eindexamenvakken geeft de diploma-aanduiding zelf meestal onvol-
doende informatie. Naast de diploma-aanduiding is het voor degeen die 
geïnformeerd moet worden, meestal nodig te weten in welke vakken de ab-
ituriënt examen heeft gedaan en welke resultaten hij daarin heeft behaald. 
Diploma én cijferlijst moeten meestal geraadpleegd worden. Bij diploma's 
van examens waarbij vakken op verschillend niveau kunnen worden afge-
legd zoals bij het l.b.o., geldt dat nog in versterkte mate. Het diploma van de 
scholengemeenschap Wijchen schept geen principaal nieuwe situatie, het 
voegt echter nog een element toe, nl. dat het examen vakken op m.a.v.o.-
resp. I.b.o.-niveau kan bevatten. 

De scholengemeenschap te Wijchen is ontstaan uit een samengaan van 
scholen met een vierjarige cursusduur nl. voor m.a.v.o., I.e.a.o., I.t.o. en 
l.h.n.o. De integratie die erop gericht is dat de leerlingen zoveel mogelijk on-
derwijs volgen dat past bij hun capaciteiten en interesses, heeft in die mate 
plaatsgevonden dat een afsluiting van dat onderwijs door categorale eind-
examens ernstig afbreuk zou doen aan die integratie. Daarom is een speciale 
afsluiting na dit 4-jarig onderwijs mogelijk gemaakt. Eerst sinds 1 augustus 
1977 is aan de scholengemeenschap een h.a.v.o.-opleiding toegevoegd. 
Omdat deze opleiding 5-jarig is en omdat er misschien in de toekomst een 
bepaalde vorm van integratie h.a.v.o.-v.w.o. zal ontstaan, is het h.a.v.o. bui-
ten bovenbedoelde regeling gehouden. 

§ 4. Lager en middelbaar beroepsonderwijs 

125. De uitspraak dat de beroepsvoorbereiding in de 2-jarige bovenbouw 
van het l.b.o. een duidelijk accent moet behouden, is gerelateerd aan de ge-
geven situatie. Momenteel is de situatie deze, dat 

- de beroepsvoorbereiding, die recent reeds enige verbreding heeft on-
dergaan, een vervolg behoeft in een beroepsopleiding. Dit vervolg is aanwe-
zig in de vorm van het huidige m.b.o. dan wel de opleiding in het kader van 
het leerlingwezen. Voor de categorie leerlingen, die de voorkeur geeft aan 
een vervolgopleiding in dagschoolverband en die niet tot het huidige m.b.o. 
kan worden toegelaten, is echter nog geen vervolgopleiding aanwezig, zo-
lang de proefprojecten beroepsonderwijs voor de omstreeks 16-18-jarigen 
nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen 

- het l.b.o. voor vele leerlingen nog eindonderwijs in dagschoolverband 
is, daar men de voorkeur geeft aan een praktische werkzaamheid in het be-
drijfsleven dan wel is aangewezen op een opleiding buiten dagschoolver-
band. Een verdergaande veralgemening en verbreding van het l.b.o. zou in 
deze situatie betekenen dat de schoolverlaters uit het l.b.o. op de arbeids-
markt in een nog nadeliger positie zouden komen te verkeren. Tenzij voor-
zieningen voor de genoemde problemen zijn gevonden en ook kunnen wor-
den geboden, dient de beroepsvoorbereiding in de bovenbouw van het 
l.b.o. een duidelijk accent te behouden. 

126. In de begroting 1979 is hiervoor een bedrag begrepen van f 50 min. 
De doorwerking hiervan in de meerjarenraming is als volgt: 

1980 f 50 750 000 
1981 f 51 500 000 
1982 f 52 300 000 
1983 f 53 100 000 
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127. De verdere ontwikkeling van scholengemeenschappen l.b.o. tracht 
de Regering te bevorderen door 

- knelpunten voor harmonisatie in de wettelijke voorschriften weg te ne-
men. Een geregeld overleg hierover vindt plaats in de begeleidingscommis-
sie 4-jarig l.b.o. en de binnenkort te vormen subcommissie harmonisatie. In 
beide instanties is ook het directeurenconvent scholengemeenschappen 
l.b.o. vertegenwoordigd; 

- de toekenning van extra diensteenheden aan scholengemeenschappen me 
onderling sterk verschillende componenten; gelden hiervoor zijn uitgetrok-
ken op de rijksbegroting 1979; 

- de toekenning van extra-faciliteiten (in totaal 171 verlofeenheden) voor 
enige projecten en activiteiten van het directeurenconvent scholengemeen-
schappen l.b.o. (coördinatie, projecten harmonisatie, procesbeschrijving en 
algemene technieken); 

- de bevordering van de coördinatie in projecten, zodat van wederzijdse 
ervaring en ondersteuning door de LPC wordt geprofiteerd. 

Hierdoor zal, naar verwachting, samenwerking tot stand komen tussen het 
SSS-project van de LPC en het harmonisatieproject van het directeurencon-
vent scholengemeenschappen lbo. 

128. De indruk bestaat dat vele scholen enthousiast aan de ontwikkeling 
van het vak algemene technieken zijn begonnen, maar dat de ontwikkeling 
tot een algemeen vak voor alle categorieën van l.b.o. enigszins stagneert. De 
ontwikkelingen worden thans geïnventariseerd. Uit de voorlopige resultaten 
blijkt dat er nog niet een communis opinio bestaat over de doelstellingen en 
de aanpak van het onderwijs in dit leergebied. 

Het directeurenconvent scholengemeenschappen l.b.o. en een aantal 
scholen en scholengemeenschappen hebben onlangs een aanvraag inge-
diend bij de SLO voor de ontwikkeling van een leerplanmodel voor alge-
mene technieken. Dit heeft ertoe geleid dat de SLO binnenkort een landelijk 
gecoördineerde modelontwikkeling zal kunnen beginnen voor algemene 
technieken in het tweede leerjaar l.b.o. 

129. Het departement krijgt in toenemende mate te maken met proble-
men van te kleine l.h.n.o.-scholen. Als zodanig kunnen zich manifesteren: 

a. scholen met een bezetting, waarop artikel 107, tiende lid, W.V.O. van 
toepassing is: 36 of minder leerlingen in de leerjaren 2, 3 en 4 gedurende 3 
jaren; 

b. scholen die niet voldoen aan de normen voor de gemiddelde groeps-
grootte van 20 of 12 (resp. voor l.h.n.o. en i.h.n.o.). 

Het verschijnsel van te kleine l.h.n.o.-scholen is niet een incidentele situ-
atie, doordat: 

a. de belangstelling voor het l.h.n.o. in de achterliggende jaren een gere-
gelde daling vertoonde; 

b. het aantal leerlingen per jaarlichting daalt door het teruglopen van het 
aantal geboorten. 

Daarom zal de ontwikkeling van een beleid voor de eerstkomende jaren 
nodig zijn. 

Aan de begeleidingscommissie 4-jarig l.b.o. is gevraagd, vooruitlopend 
op de totstandkoming van dit beleid, een gedragslijn te ontwikkelen voor de 
korte termijn gebaseerd op enige onderwijskundige criteria. Het overleg ter-
zake is nog niet afgesloten. 

130a. Deze gegevens worden niet geregistreerd bij het CBS. Wel heeft de 
voormalige Stuurgroep v.h.b.o. deze vraag in haar onderzoek naar gegevens 
betreffende o.m. aanmelding, toelating en examen gesteld. Van 22 h.n.o.-
scholen met een afdeling v.h.b.o. hebben 10 bruikbare gegevens verstrekt. 
Ten aanzien van de aanmelding blijkt uit de gegevens van die 10 scholen het 
volgende: 

Schooljaar LBO MAVO 
l , 

1976/1977 854 364 
1977/1978 949 448 
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Over het lopende schooljaar zijn (nog) geen gegevens beschikbaar. 
Toegelaten werden: (het betreft hier het totaal van de 22 schalen) 

Schooljaar LBO MAVO 

1976/1977 1226 443 
1977/1978 1299 322 

Over het lopende schooljaar zijn (nog) geen gegevens beschikbaar. 
c en f. Uit een onderzoek door de voormalige Stuurgroep v.h.b.o. blijkt, 

dat in de schooljaren 1971/1972,1972/1973,1973/1974,1974/1975 en 
1975/1976 over alle scholen te zamen resp. 17, 32, 30, 28 en 18% van de leerlin-
gen in het 1e leerjaar afvalt. 

Overigens worden geen «afvalcijfers» per leerjaar door het CBS geregis-
treerd. Wel de afvallers over alle 3 leerjaren te zamen; dit aantal bedroeg in 
het schooljaar 1976/1977 18% van de totale v.h.b.o.-populatie (3939). 

d. De redenen van het afbreken van de studie zijn: 
- opleiding wordt te moeilijk; 
- overgang naar andere afdelingen binnen het m.b.o. 
De opleiding heeft nl. een sterk selectief karakter, zowel naar de kant van 

de leerling als naar de kant van de opleiding maar geeft daarnaast een goe-
de examenvoorbereiding. 

e. Deze gegevens worden eveneens niet bij het CBS geregistreerd en zijn 
derhalve niet bekend. 

131. Vooraf zij opgemerkt, dat voor wat betreft opleidingen in degezond-
heidszorg op dit moment alleen bij dejai.b.o.-V sprake is van een overgang 
naar Onderwijs en Wetenschappen. Over de overgang van laatstgenoemde 
opleiding zijn de ambtelijke besprekingen tussen de daarbij betrokken de-
partementen, waaronder dat van Financiën, eind oktober jl. afgesloten. Dit 
betekent, dat thans op korte termijn de desbetreffende stukken aan de Minis-
terraad ter beslissing zullen worden voorgelegd. 

132. Bij de berekening van het aantal extra benodigde leraarlessen ten be-
hoeve van de 45 projecten in het kader van de herstructurering m.h.n.o./ 
m.s.p.o. doet zich een aantal moeilijkheden voor, die een dergelijke bereke-
ning wel sterk het karakter van een raming geeft. Deze moeilijkheden heb-
ben betrekking op zaken als het aantal lessen per opleiding en de verdeling 
daarvan over de verschillende cursusjaren van de opleiding alsmede het 
aantal leerlingen dat de nieuwe opleidingen in de projectfase zal volgen. 
Hierover is immers in dit stadium nog weinig te zeggen. Op basis van voor-
onderstelling ten aanzien van deze punten (gemiddeld 70 lessen voor de 
duur van de opleiding, handhaving toelatingsbeleid van scholen met reeds 
bestaande om te bouwen opleidingen, e.d.) is een berekening gemaakt. Per 
cursusjaar zijn dan de volgende aantallen extra leraarlessen geraamd: 

1979/1980: 1947 
1980/1981: 1160 
1981/1982:2397 

In totaal voor het cursusjaar 1981/1982 dus 1947 + 1160 + 2397 = 5504 ex-
tra leraarlessen. 

Het aantal docenten dat thans werkzaam is in het m.h.n.o. en het m.s.p.o. 
kan bij benadering worden berekend op basis van de in de begroting opge-
nomen les- en taakeenheden. De verdeling per regio is eveneens bij benade-
ring te geven op basis van de leerlingenaantallen. Deze berekening leidt tot 
de volgende aantallen docenten per provincie, op full-time basis (29 eenhe-
den): 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15300 hoofdstuk VIII, nr. 10 27 



Groningen 130 
Friesland 210 
Drente 90 
Overijssel 270 
Gelderland 530 
Utrecht 150 
Noord-Holland 370 
Zuid-Holland 350 
Zeeland 70 
Noord-Brabant 490 
Limburg 290 

2950 

Ten aanzien van de 45 projectsituaties is alleen aangegeven hoeveel extra 
docenten, naar verwachting, nodig zullen zijn. Dit is per cursusjaar aangege-
ven: 

1979/1980 1980/1981 1981/1982 

Groningen 1 — 
Friesland 5 2 
Drente - — 
Overijssel 4 — 
Gelderland 13 8 
Utrecht 2 2 
Noord-Holland 8 5 
Zuid-Holland 8 5 
Zeeland - — 
Noord-Brabant 18 10 
Limburg 8 8 

67 40 

In totaal zijn er dus 190 docenten extra nodig opfull-time basis. Hierbij 
moet nog met het volgende rekening worden gehouden: 

a. bovenstaand overzicht is gebaseerd op de extra benodigde leraarles-
sen, dat wil zeggen exclusief de leraarlessen die reeds worden gefinancierd 
via de bestaande bekostigingsregelingen. Indien een school via de planpro-
cedure een opleiding toegewezen heeft gekregen om deze om te bouwen 
naar een opleiding m.h.n.o./m.s.p.o. nieuwe stijl, dan zal deze school voor 
de regulier bekostigde leraarlessen ook extra docenten moeten aantrekken. 

b. in de projectfase zijn voor verlof- en taakeenheden 3312 eenheden per 
cursusjaar beschikbaar gesteld. Deze eenheden kunnen nog niet worden 
verdeeld over de verschillende projectscholen, omdat dit afhankelijk is van 
de faciliteitenregeling die voor de komende cursusjaren zal gelden. Op full-
time basis betekent dit ook nog eens ± 110 docenten extra. 

133. Voor het hier bedoelde overzicht wordt verwezen naar de hierna 
volgende staat, die is ontleend aan de CBS-onderwijsmatrix 1974,1975 en 
1976. De getallen hebben betrekking op de schoolverlaters, die geen onder-
wijs meer volgen. Een complex van factoren, die bovendien bij de verschil-
lende vormen van m.b.o. gradueel kunnen verschillen, kan oorzaak zijn van 
voortijdig school verlaten. Te noemen zijn onvoldoende appelleren van het 
onderwijs aan de mogelijkheden van de leerlingen door te sterke theoreti-
sche gerichtheid, onvoldoende studiemotivatie, verkeerd gebleken school-
keuze e.d. 
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Aantallen leerlingen die hun opleiding m.b.o. niet hebben afgemaakt 

1974 1975 1976 

m 4247 m 4033 m 3913 
V 215 V 272 V 326 

m 234 m 258 m 259 
V - V - V -
tri 674 m 621 m 657 
V 76 V 112 V 120 

m 24 m 58 m 94 
V 4082 V 4067 V 3323 

m 774 m 812 m 943 
V 81 V 97 V 144 

m 1231 m 1175 m 1256 
V 380 V 165 V 525 

m.t.o. 

m. naut. o. 

m.l.o. 

m.h.n.o. 

m.m.o. 

m.s.p.o. m 50 m 42 m 88 
v 616 v 625 v 357 

134. De verworvenheden en inhouden van de m.h.n.o.-opleiding KV/JV 
zullen moeten worden ingebracht in de nieuwe opleidingen voor (semi-) re-
sidentiële instellingen resp. voor cultureel werk, waartoe eerstgenoemde 
opleiding, de tot het m.s.p.o. behorende opleiding m.b.o.-cw en de even-
eens tot het m.s.p.o. behorende opleiding m.b.o.-iw, zullen worden omge-
bouwd. De mogelijkheid daartoe is aanwezig daar van de 4 projectsituaties 
voor de ontwikkeling van de nieuwe opleidingen er drie gesitueerd zijn in 
een HNO-school met een afdeling KV/JV en één in een m.s.p.o.-school met 
een opleiding IW/KW. Bovendien zal het landelijk overlegorgaan KV/JV be-
trokken worden bij de oordeelsvorming over het opleidingsleerplan van de 
nieuwe opleidingen. 

De commissie situering en spreiding m.h.n.o./m.s.p.o. is nog niet zo ver 
gevorderd met haar werkzaamheden, dat thans reeds inzicht kan worden ge-
geven in het spreidingspian m.h.n.o./m.s.p.o. nieuwe stijl. 

§ 5. Onderwijs en vorming werkende jongeren 

135. Een evaluatie van de stand van zaken in het project participatie-
onderwijs is momenteel in voorbereiding. Het trekken van beleidsconclu-
sies kon echter niet eerder geschieden dan nadat het overleg over de Nota 
«Proefprojecten nieuwe voorzieningen voor omstreeks 16-tot 18-jarigen» 
was afgerond. Daarbij is meegedeeld dat onderzocht zal worden in hoeverre 
de projecten participatie-onderwijs kunnen worden verbonden met de 
proefprojecten. Het ligt in de verwachting dat de evaluatie en de bovenbe-
doelde conclusies begin 1979 eerst aan de betrokken overlegorganen en 
daarna het parlement kan worden aangeboden. 

136. De lange formatieperiode en de totstandkoming van en het overleg 
over de Nota «Proefprojecten nieuwe voorzieningen voor omstreeks 16- tot 
18-jarigen» hebben de totstandkoming van een beleidsnotitie bij het derde 
advies van de ICP vertraagd. Het derde advies en de nota hebben ten dele be-
trekking op dezelfde sectoren van het onderwijs en op vergelijkbare onder-
wijskundige vraagstukken. Het beleid met betrekking tot de proefprojecten en 
dat met betrekking tot de voortzetting van het beleid gericht op het tot stand 
brengen van participatie-onderwijs zullen eerst moeten zijn uitgekristalliseerd 
alvorens een antwoord kan worden gegeven op het derde advies. Het ligt in 
de bedoeling de beleidsnotitie bij het derde advies begin 1979 aan de overleg-
organen aan te bieden. Met betrekking tot de beleidsnotitie bij het vierde ad-
vies kan nog geen datum worden genoemd. Dat wordt in de eerste plaats ver-
oorzaakt door het feit dat in het vierde advies een aantal voorstellen wordt ge-
daan met betrekking tot een vergaande herverkaveling van verantwoordelijk-
heden voor het onderwijs en de verzorgingsstructuur, die bovendien de sec-
tor van het onderwijs aan werkende jongeren overstijgt. 
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In de tweede plaats dient het aangekondigde overleg over de ontwikkeling 
van het onderwijs in de sector onderwijs aan werkende jongeren te worden 
afgewacht, alvorens beleidsvoornemens over het desbetreffende advies 
kunnen worden geformuleerd. 

137. De evaluatie van de stand van zaken in het project participatieonder-
wijs waarover in het antwoord opvraag 135 reeds wordt gesproken, zal op 
deze problemen dieper ingaan. Zij kunnen kortweg als volgt worden aan-
geduid. 

1. Onderwijsstructurele problemen 
De plaats van het participatieonderwijs is onvoldoende duidelijk. Dit geldt 

onder meer voor de eindtermen en doorstromingsmogelijkheden die tot nu 
toe te vaag zijn gedefinieerd. Maar dit geldt ook voor het verschuiven van de 
doelgroep. Vele jongeren die in 1970 tot de werkende jongeren gerekend 
werden, volgens thans volledig dagonderwijs. Het part-timeonderwijs krijgt 
daardoor te maken met een steeds moeilijker categorie deelnemers. 

2. Overdrachtsproblemen 
Er zijn discrepanties tussen de resultaten van experimenten en projecten 

en de problemen in de samenwerkende vormingsinstituten en streekscho-
len. Het blijkt moeilijk om deze resultaten in voldoende mate over te dragen. 
Een belemmering daarbij wordt mede gevonden in de verbrokkeling van de 
verzorgingsinstanties. 

3. Problemen in de condities van het project 
Ook in de niet strikt onderwijskundige voorwaarden is een aantal belerrv 

meringen aanwezig. Daarbij kan worden gedacht aan het niet geharmoni-
seerd zijn van de rechtspositie van de beide werksoorten v.w. en b.b.o. 

138. Er is aangenomen, dat de bestaande experimenten zich kunnen ver-
breden door de toevoeging van deelexperimenten en dat het aantal experi-
menten, met name in het kader van de proefprojecten 16-18-jarigen, kan 
worden uitgebreid. In de begroting en meerjarenraming zijn de volgende be-
dragen opgenomen: 

Begrotingsjaar Bedragen in miljoenen guldens 

1979 12,1 
1980 12,0 
1981 12,6 
1982 12,9 
1983 13,2 

139. De mogelijkheden om te komen tot een soort planprocedure voor de 
stichting en opheffing van vormingswerk en beroepsbegeleidend onderwijs 
worden op verzoek van Staatssecretaris De Jong zowel buiten als binnen het 
departement onderzocht. Er zijn op dit moment geen nadere mededelingen 
over te doen. Wel kan nog worden verwezen naar wat hierover in de lnten-
tieverklaring volgende op de Notitie Proefprojecten 16-18-jarigen is vermeld. 

140. Er is thans een model vooreen examenreglement in concept gereed. 
Dit concept zal binnenkort worden besproken met de Stichting Georgani-
seerd Schoolwezen. Verwacht wordt dat de definitieve tekst van bedoeld 
reglement eind juni 1979 gereed zal zijn. 

141. Medio 1976 is de uitwerking van het oriënterend vooronderzoek ge-
reed gekomen in de vorm van een rapport «Het Vormingswerk voor Jeugdi-
gen». De onderzoekers hebben in het rapport een aantal aanbevelingen ge-
daan om mogelijke oplossingen voor knelpunten in het functioneren van het 
vormingswerk, die in het onderzoek zijn geconstateerd, ter discussie te stel-
len bij veld en overheid. Sinds 1972, toen tot een onderzoek werd besloten, 
is de taak c.q. functie van de vormingsleider, mede door de voortschrijdende 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15 300 hoofdstuk VIII, nr. 10 30 



ontwikkeling van vormingswerk en beroepsbegeleidend onderwijs in de 
richting van nieuw part-timeonderwijs en participatieonderwijs, dusdanig 
sterk veranderd en zal in de nabije toekomst - mede door de jongste ontwik-
kelingen met betrekking tot de omstreeks 16-18-jarigen - aan veranderingen 
onderhevig zijn, dat de situatie nu noch aansluit bij die ten tijde van de start 
van het vooronderzoek noch bij de nieuwe situatie die gaat ontstaan. De be-
leidsmatige veranderingen ten behoeve van het vormingswerk in de integra-
tie met het beroepsbegeleidend onderwijs zijn van invloed op de functie en 
het functioneren van de vormingsleider. De eindsituatie tekent zich nog 
slechts in zeer globale trekken af. Zoals het nu lijkt zullen de uitkomsten van 
een vervolgonderzoek een rapport opleveren, waarmede - door de dan ver-
der gewijzigde situatie - niets meer kan worden gedaan. Op grond van het 
vorengaande wordt een voortzetting van het onderzoek naar de taak en 
functie van de vormingsleider thans niet gewenst geacht. 

142. Er wordt naar gestreefd de harmonisatie van rechtspositieregels 
voor het vormingswerk en het beroepsbegeleidend onderwijs per 1 augus-
tus 1979 te realiseren. De exacte inhoud van de voorstellen zal te zijner tijd 
aan het georganiseerd overleg worden voorgelegd. In hoofdlijnen kan ge-
zegd worden, dat voor de regeling van de rechtspositie van degenen, die bij 
het vormingswerk voor jeugdigen werkzaam zijn aansluiting zal worden ge-
zocht bij het Rechtspositiebesluit-WVO. 

143. De omscholingsmogelijkheden voor vormingsleiders zijn niet zonder 
meer aan te geven, omdat de vooropleidingen zeer uiteenlopend zijn en om-
dat omtrent de wensen met betrekking tot een nieuwe betrekking geen exac-
te gegevens voorhanden zijn. In een rondschrijven van 16 november 1977 is 
algemene informatie gegeven omtrent de mogelijkheden tot omscholing. 

144. De oorzaak van het feit, dat het overleg over het rapport «Functies en 
taken van consulenten in het leerlingwezen» eerst in 1979 zal kunnen begin-
nen moet worden gezocht in de enorme omvang en complexiteit van het 
rapport (die overigens in relatie staat tot de aard van de problematiek). Het 
rapport draagt overigens slechts basismateriaal; er zijn geen concrete voor-
stellen uit te destilleren. Over de duur van het overleg kan beter geen voor-
spelling worden gedaan. Wel wordt opgemerkt dat het streven van het de-
partement is gericht op de presentatie van een zo volledig mogelijk voorstel. 
Indien het overleg eenmaal is gestart zal van departementswege een hoge 
prioriteit worden toegekend aan het leveren van bijdragen voor een spoedig 
verloop van dat overleg. 

145. De mogelijkheid dat accentverschillen zijn opgetreden in de activitei-
ten van consulenten is niet denkbeeldig. Of en in hoeverre het rapport daar-
door bijstelling behoeft kan onderwerp van overleg zijn in het kader van het 
georganiseerd overleg. 

146. De bedragen gereserveerd voor het progressief faciliteitenbeleid zijn 
als volgt: 

Begrotingsjaar Bedragen in miljoenen 

1979 f 35,3 
1980 f 44,4 
1981 f 44,3 

147. De structurering van het specifiek faciliteitenbeleid heeft tot nu toe 
niet plaatsgevonden. De voornaamste reden is, dat de ervaring heeft ge-
leerd, dat de taken, die met gelden uit het specifiek faciliteitenbeleid moeten 
worden verricht zich niet alle lenen voor een zelfde breedte-strategie, die ten 
aanzien van de onderwijsinstellingen wordt gevoerd. Voor een deel zal een 
structurering van het specifiek faciliteitenbeleid aan de orde kunnen komen 
bij het overleg over het rapport «Functies en taken van consulenten in het 
leerlingwezen». 
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148. De gegevens betreffende het cursusjaar 1977/1978 luiden: 

Leeftijden 

16 ir. 16 jr. 

23 206 

Vooropleiding 

Onbekend l.b.o. m.a.v.o. 

98 60 71 

Vrijstelling 

Vrijstelling Geen vrijstelling 

84 145 

149. Ten behoeve van de scholen/instituten opereren verscheidene or-
ganisaties, elk met zijn eigen - al dan niet wettelijk geregelde - taken, verant-
woordelijkheden en relaties ten aanzien van de aangesloten onderwijsinstel-
lingen. Het ondersteuningsaanbod verschilt van organisatie tot organisatie 
en is verbrokkeld. Pogingen om te komen tot één ondersteuningsorganisatie 
(BEVO) voor het hele veld hebben nog niet tot voldoende resultaten geleid, 
waardoor het streven naar samenhang in de ondersteuning stagneert. De 
bedoelde organisaties verzorgen her- en bijscholingscursussen ten behoeve 
van het personeel van de scholen/instituten, maar van een samenhangend 
aanbod is nog geen sprake. Relaties met instanties die initiële scholing en/of 
applicatie verzorgen dienen verduidelijkt te worden. Door middel van over-
leg met de organisaties en de inspectie wordt een inventarisatie van nascho-
lingsbehoeften nagestreefd om te trachten tot een zo adequaat mogelijk 
aanbod te komen. 

§ 6. Onderwijs aan volwassenen 

150. In de in de memorie van toelichting aangekondigde brief aan de 
Tweede Kamer met betrekking tot volwassenen-educatie is vermeld dat er 
naar wordt gestreefd in de eerste helft van 1980 de in de regeringsverklaring 
genoemde regeringsnota ten aanzien van de volwassenen-educatie uit te 
brengen. 

151. 
1. Avondonderwijs 
De avondscholen m.a.v.o.-h.a.v.o.-v.w.o.-m.e.a.o. leiden op voor de res-

pectieve diploma's. Het is mogelijk in plaats van zes, één of enige vakken 
van de avondschool te volgen. Ook dan zijn de eindtermen gelijk aan die, 
welke gelden voor de eindexamenvakken bij het reguliere dagonderwijs. 

Voor 1979 wordt een aantal van 52 300 cursisten (leerlingen die minder 
dan 6 vakken volgen zijn hierbij omgerekend naar «volledige» leerlingen) 
verwacht waarvan de uitgaven zijn geraamd op f 116 974 000. 

2. Vormingswerk voor Jonge Volwassenen 
De volgende programma-typen onderscheidt men: 
- wervingsprogramma's 
- introductieprogramma's 
- algemeen oriënterende programma's 
- specifiek oriënterende programma's 
- begeleidingsprogramma's 
- vaardigheidsprogramma's 
- studie (begeleidings)programma's 

3. Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande 
Doelstellingen: 
- objectieve voorlichting aan volwassenen omtrent het voeren van de 

huishouding, ook in economische zin; 
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- het bijbrengen van de daarvoor benodigde basiskennis, inzicht en vaar-
digheden en het regelmatig aanpassen hiervan aan technische ontwikkelin-
gen, zowel als aan wijzigingen in structuur en cultuurpatroon van de samen-
leving. 

Het programma 
- het bewust maken van de doeleinden van huishouden 
- het doelmatig functioneren van de huishouding 
- efficiënte organisatie van de dagelijkse verzorging 
- budgettering, financiële regelingen 
- consumentengedrag 
- overheidsvoorzieningen, w.o. voorlichtingsinstanties, maatschappelijke 

dienstverlening, gezondheidsorganisaties, alsmede wetten, warenwet, 
vleeskeuringswet, sociale verzekeringswet, woningwet 

- gezondheidsvraagstukken: voeding, kleding, veiligheid, hygiëne, ergo-
nomie, bewegingsarmoede, inspanning, ontspanning 

- milieuvraagstukken. 
De uitgaven voor 1979 zijn geraamd op f 3 317 000 en hebben betrekking 

op ca. 50000 cursisten. 

4. Stichting «Het Baken» - voorlichtingscentrum op huishoudelijk gebied 
Doelstellingen 
Het geven van huishoudelijke en gezinsvoorlichting, oprichting en in-

standhouding van een voorlichtingscentrum op huishoudelijk en opvoed-
kundig gebied, geven van cursussen, demonstraties, lezingen en tentoonstel-
lingen. 

Er worden cursussen verzorgd metals^nderwerp: 
- voeding 
- kleding 
- wonen 
- persoonlijke verzorging en esthetische vorming 
- verzorging van bloemenen planten 
- kinderverzorging en opvoeding. 
De uitgaven zijn voor 1979 geraamd op f 319 000. 

5. Kantklosschool: «leder voor allen» verzorgt kantkloscursussen 
De uitgaven voor 1979 zijn geraamd op f 32 000. 

6. Cursussen taal en maatschappelijke oriëntatie voor Surinamers en Ne-
derlands-Antillianen. 

De uitgaven zijn voor 1979 geraamd op f 542 000 en hebben betrekking op 
± 600 cursisten. 

7. Proefprojecten Open School 
Zoals bekend worden thans in 14 lokaties proefprojecten uitgevoerd. De 

uitgaven zijn voor 1979 geraamd op f 12196 000. 

Het bovenstaande overzicht beperkt zich tot de curssussen die door de di-
rectie «Onderwijs voor volwassenen» worden verzorgd. Daarnaast bestaan 
er nog andere cursussen, waarvan er vele niet specifiek voor volwassenen 
bedoeld zijn. 

152. De cursusgeldtarieven bedragen voor het Avondonderwijs v.w.o., 
h.a.v.o., m.a.v.o. en m.e.a.o.: 

v.w.o. h.a.v.o. m a.v.o. m.e.a.o. 

Ie leerjaar 
2e leerjaar 
3e leerjaar 
4e leerjaar 

f 120 
f 100 
f 90 
f 90 

f 120 
f 90 
f 90 
f 90 

f 
f 
f 
f 

60 
60 
60 
60 

f Q0 
f 90 
f 90 
f 90 
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De geraamde uitgaven per leerl ing en per soort onderwi js , waarmee o.a. 
bij het opstel len van de ontwerp-begrot ing 1979 rekening is gehouden, zijn 
voor : 

v.w.o./h.a.v.o. f 2 750 
m.a.v.o. f 1 760 
m.e.a.o. f 2 100 

153. Er zijn geen cijfers voorhanden, die enig betrouwbaar inzicht geven 
over het ver loop van de leerl ingen van de dag/avondscholen t i jdens het 
schooljaar 1977/1978. 

154. In overleg met de landeli jke organisatie Vormingswerk Jonge Vol-
wassenen (LOVJV) is besloten, dat het inter im-subsidiesysteem (ISS) in ie-
der geval to t 1 januari 1981 van kracht bli jft. Mede in verband m e t d e d i e p -
gaande discussie die momenteel gaande is over de plaats en functie van het 
vormingswerk jonge volwassenen binnen de volwasseneneducat ie werd ge-
kozen voor een ver lenging van het ISS. 

155. Op dit moment word t over te wein ig gegevens beschikt om wat be-
treft het leerl ingenaantal exact te kunnen aangeven wat de gevolgen zijn ge-
weest van de invoering van de studie per vak bij het avondonderwi js . Op 
grond van een steekproef mag worden aangenomen dat het totaal aantal 
leerl ingen zal st i jgen met ongeveer 25%, welke st i jging valt toe te 
schri jven aan de deelneming van leerl ingen die minder dan zes vakken vo l -
gen. 

§ 7. Scholenbouw 

156. In 1977 zijn 4 schoolgebouwen door brand verwoest. Voor de her-
bouw is ca. f 16,5 min. benod igd, waarvan voor 1978 f 3 min . Hierover heeft 
over leg met de Min is tervan Financiën plaatsgevonden. Bij het wetsontwerp 
tot wi jz ig ing van hoofdstuk VIII van de begrot ing van ui tgaven van het Rijk 
voor het jaar 1978 zal daarin worden voorzien. Ten aanzien van mogel i jkhe-
den tot voorf inancier ing van scholenbouw word t onderzocht in hoeverre de-
ze leidt tot een vo lumetoename in de bouw en to t welke addit ionele vraag 
van de gemeenten op de kapitaalmarkt. Van groot belang is hierbij ook de 
vraag of de bouwbegrot ing van het Minister ie van Onderwi js en Weten-
schappen de rentelasten van voorf inancier ing kan dragen, zonder dat dit een 
zodanig beslag op de gelden voor de scholenbouw gaat leggen dat dit weer 
zou leiden tot uitstel van de bouwpro jecten, die in eerdere jaren dienen te 
worden gerealiseerd. 

De wens van de vaste Commissie voor Onderwi js en Wetenschappen om 
meer werkgelegenheidsgelden aan te wenden voor scholenbouw is niet re-
aliseerbaar gebleken. Zoals bekend mag worden verondersteld heeft de situ-
atie op de arbeidsmarkt de Regering geen aanleiding kunnen geven om in 
1978 gelden u i t te trekken voor aanvul lende werken in de sector van de bur-
gerl i jke en ut i l i te i tsbouw, waaronder de scholenbouw valt. Wel was dit nog 
het geval voor de sector grond- , weg- en waterbouw. 

Voor 1979 zijn ten aanzien van de sector van de burgerl i jke en uti l i teits-
bouw, noch ten aanzien van de sector grond- , weg- en waterbouw, f inancië-
le middelen voorzien voor verbeter ing van de werkgelegenheid; de arbeids-
markt geeft daartoe geen aanleiding. Bij het bovenstaande word t afgezien 
van een aantal in voorbereid ing zijnde st imulerende maatregelen voor het 
Integraal Structuurplan Noorden des Lands en voor de Perspectievennota 
Zu id-L imburg, waarin mogel i jkerwi js ook de scholenbouw kan part iciperen. 

Ten aanzien van een vervolgnota scholenbouw moet worden opgemerkt, 
dat de in eerste instantie eenmalige inventarisatie, zoals bedoeld in ant-
w o o r d op vraag 18, daarvan een onderdeel is. Voorts is in voorbereid ing een 
gedetai l leerde inventarisatie van het bestand zowel als van de behoefte-ont-
wikkel ing in een drietal regio's. In een van die regio's zal dit onderzoek ge-
koppeld worden aan een proefproject inzake het ontwikkel ingsplan voortge-
zet onderwi js . Verwacht word t , dat dit project, dat word t opgezet in samen-
werk ing met de regio, min imaal twee jaar zal vergen. Pas hierna kan een ver-
antwoorde nota worden opgesteld. 
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157. Het multifunctioneel gebruik in de zin van medegebruik van bestaan-
de schoolgebouwen wordt bevorderd door dit te stimuleren bij de schoolbe-
sturen en door het in rekening brengen van marginale tarieven. Het beleid 
ten aanzien van het samen met anderen multi-functioneel bouwen is erop 
gericht om door middel van de sommatie van ieders bijdrage te komen tot 
een vergroting van de gebruikswaarde, m.n. doordat meer mensen van het 
gebouw profiteren. Ook de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling heeft ten behoeve van de in het OESO-overleg over 
scholenbouw participerende landen aanbevelingen in deze zin gedaan. Een 
extra bijdrage van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om gro-
tere gymnastieklokalen te bouwen dan voor het onderwijs noodzakelijk zijn, 
is financieel niet haalbaar en op onderwijskundige gronden niet te motive-
ren. Wil een gemeente extra voorzieningen ten behoeve van het gebruik 
door sportverenigingen voor haar rekening nemen, dan bestaat daartegen 
uiteraard geen bezwaar. 

158. Het structurele gedeelte van het bouwartikel omvat de bedragen zo-
als deze zijn opgenomen in de meerjarenraming 1980 t/m 1983. Onder inci-
denteel wordtin dit verband verstaan dat alleen voor 1979 geen ombuiging 
heeft plaatsgevonden. 

V. HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

§ 1. Algemene beleidsaangelegenheden 

159. Het rapport van de Werkgroep Vergelijkbaarheid HBO-WO 
(uitgebracht in september 1977) is een cijfermatige vergelijking tussen 
de voor onderwijstaken beschikbare personele middelen in het hoger 
beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs op grond van de des-
tijds beschikbare gegevens. Ten tijde van de opstelling ervan moesten vele 
veronderstellingen worden gemaakt, met name ten aanzien van de omvang 
van de onderwijs- en onderzoektaken in het wetenschappelijk onderwijs. 
Thans moet worden vastgesteld, dat de in het rapport Vergelijkbaarheid 
HBO-WO gepresenteerde gegevens, voor zover het het wetenschappelijk 
onderwijs betreft, achterhaald zijn door meer gefundeerde gegevens die in 
het onlangs verschenen Algemeen Financieel Schema zijn opgenomen. 

De eerste ondergetekende heeft in de vergadering van het Planning Over-
leg Orgaan (POO) op 26 september 1978 naar aanleiding van het rapport 
Vergelijkbaarheid HBO-WO de HBO-delegatie in het POO verzocht een uitge-
werkt voorstel te doen voor een vervolgstudie op het terrein van de vergelij-
king tussen het h.b.o. en het w.o. Er wordt naar gestreefd, dat de informatie-
verstrekking aan de Staten-Generaal consistent en duidelijk is. 

160. Aan het overleg in de LCC TWO-HTO wordt deelgenomen door de 27 
h.t.s.-en voor dagonderwijs, de 3 TH's en de Rijksuniversiteit Groningen. Als 
belangrijkste resultaat van dit overleg moet worden genoemd dat op dit mo-
ment de overstapregelingen voor de 7 meest voorkomende disciplines ge-
reed zijn. Deze kunnen worden toegepast zodra de Wet wederzijds door-
stroming in werking treedt. Andere gunstige neveneffecten van het overleg 
zijn: 

a. De confrontatie van doelstellingen heeft ertoe geleid dat beide onder-
wijscategorieën zich zijn gaan bezinnen op de opbouw van hun program-
ma's. 

b. De samenwerking tussen de h.t.s.-en onderling is verbeterd; door ver-
schuiving van programma-onderdelen zijn gemeenschappelijke minimum-
programma's gemaakt. 

c. Het klimaat tussen t.h.'s en h.t.s.-en is verbeterd; dit komt o.m. tot ui-
ting in het schrijven van gezamenlijke voorlichtingsbrochures, afspraken 
over stageplaatsen, computerfaciliteiten en afstudeeropdrachten. 

d. Er is een uitvoerige studie/discussie op gang gekomen over toetsings-
normen/selectiecriteria. 
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161. Hiermee worden bedoeld desamenwerkingsexperimententen laste 
van de begrotingspost «Samenwerking en overleg tussen de organen van 
het wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs». Voor een op-
somming hiervan wordt verwezen naar het antwoord op de Kamervraag be-
treffende artikel 123. Deze experimenten richten zich op één of meer van de 
hieronder vermelde doelstellingen (circulaire HW/IS 327.683): 

a. Ontwikkeling en/of opbouw van onderwijsprogramma's door de aan 
het project deelnemende instellingen van h.b.o. en w.o. 

b. Onderzoek naar een nadere plaatsbepaling van h.b.o. en w.o. rekening 
houdend met de eigen aard en identiteit van beide typen onderwijs. 

c. Onderzoek naar en ontwikkeling van wederzijdse doorstromingsmoge-
lijkheden daaronder begrepen de opbouwfase van de landelijke doorstro-
mingscommissie die in het wetsontwerp wederzijdse doorstroming hoger 
onderwijs is vermeld. 

d. Onderzoek naar en ontwikkeling van mogelijkheden tot uitwisseling 
van docenten en studenten tussen instellingen voor h.b.o. en w.o. 

162. In de begroting 1979 en de meerjarencijfers 1980 t/m 1983 is in ver-
band met de ontwikkeling van de Open Universiteit rekening gehouden met 
de volgende bedragen: 

(x f 1,0 min.) 

1979 1980 1981 1982 1983 

3,7 13,1 24,0 30,3 • 36,6 

163. Omdat het postacademisch onderwijs nog in de opbouwfase ver-
keert, beschikt het departement nog niet over alle gegevens betreffende in-
komsten en uitgaven op de diverse terreinen van postacademisch onder-
wijs. Voor 1979 zijn deze gegevens alleen beschikbaar van het Centrum voor 
Postacademisch Technisch Onderwijs in de Werktuigbouw. In onderstaand 
overzicht is daarom ook informatie gegeven over voorgaande jaren. 

Uitgaven 

Cursuskosten Bureaukosten 

p.a.o. werktuigbouw 

1978 f 111921 
1978 f 209 500 
1979 f 214 000 

Inkomsten 

Cursusgelden O en W-subsidie 

f 130 000 
nog niet bekend 
nog niet bekend 

f 113951 
f 216 000 
f 219 000 

f 130 000 
nog niet bekend 
nog niet bekend 

p.a.o. psychologie 

cursusjaar 
1976/1977 f 59 308,15 f 92 300 
cursusjaar 
1977/1978 f 81 065' f 132 000 

f 61 875,35 f 92 300 

f 87 046' f 132 000 

p.a.o. planologie 

1978 f 43 200 f 109 000 43 200 f 109 000 

Voorlopige cijfers; nog niet alle financiële gegevens over dit cursusjaar zijn bekend. 

164. Het ligt inderdaad in het voornemen van de Regering een meer stu-
dent-onafhankelijke financiering van het universitaire onderzoek te bevorde-
ren. Daarvoor is het allereerst noodzakelijk, dat in het kader van de planning 
en begroting van de rijksbijdrage aan de instellingen van w.o. de onderzoek-
taak afzonderlijk zichtbaar wordt gemaakt. Bij het opstellen van de meerjaren-
afspraken en het Algemeen Financieel Schema is dit reeds geschied hoewel 
door de verschillen in de gebruikte definities de omvang van de onderzoek-
capaciteit slechts zeer globaal bekend is. Daarom is een verbetering van de 
kwantitatieve informatie over de universitaire onderzoektaak noodzakelijk. 
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Voorts denkt de eerste ondergetekende aan het op korte termijn een begin te 
maken met het algemeen invoeren van researchpools (instellingsbeleids-
ruimte voor onderzoek c.q. deelstroom l.b. in de terminologie van de werk-
groepRWO-overleg), zoals aangekondigd op blz. 121 van de memorie van 
toelichting en het afzonderlijk opnemen van deze pools in de middelentoe-
wijzing. Bovendien zou een inventarisatie kunnen worden gemaakt van gro-
te onderzoekgroepen en instituten die voldoen aan de karakteristieken van 
deelstroom Ie. zoals omschreven in het eerste eindrapport van de werkgroep 
RWO-overleg. Deze onderzoekeenheden zouden in een later stadium sepa-
raat in de middelentoewijzing kunnen worden opgenomen. Op deze wijze 
kan op beperkte schaal ervaring worden opgedaan met een opslitsing van 
de eerste geldstroom zoals ook bepleit door de Raad van Advies voor het 
Wetenschapsbeleid in zijn Jaaradvies 1978. 

165. De Academische Raad heeft van de volgende secties bericht ontvan-
gen over het (voornemen tot het) instellen van wetenschapscommissies in 
enigerlei vorm: 

a. Theologie 
b. Wijsbegeerte 
c. Werktuigbouwkunde 
d. Wiskunde 
e. Scheikunde 
f. Geneeskunde 
g. Geschiedenis 
h. Actuariële Wetenschappen en Econometrie 
i. Nederlands 
j . Klassieke Archeologie 
k. Sterrekunde 
Enkele secties hebben voorts regelmatig contact met tweedegeldstroom-

en andere onderzoekorganisaties om te komen tot coördinatie en afstenv 
ming. Als voorbeeld hiervan kunnen genoemd worden: 

a. het halfjaarlijks overleg tussen de Sectie Natuurkunde en de Stichting 
FOM (Fundamenteel Onderzoek van de Materie) van ZWO; 

b. het «Open Beraad», een overleg van voorzitters van besturen en van de 
wetenschapscommissies van alle subfaculteiten Biologie en de faculteit der 
landbouwwetenschappen van de Landbouw Hogeschool Wageningen, de di-
recteuren van de instituten voor fundamenteel biologisch onderzoek van de 
KNAW en de voorzitters van de beheers- of begeleidingscommissies van die 
instituten, de secties Biologie van de AR en de KNAW, de Biologische Raad 
en de ZWO-stichting BION. 

De CA VWO (Commissie Algemene Vraagstukken Wetenschappelijk Onder-
zoek) heeft een werkgroep «secties» ingesteld, die bezig is met het ontwer-
pen van de uit onderzoekoogpunt meest gewenste structuur en indeling van 
secties. De CAVWO streeft er voorts naar eenmaal per jaar te overleggen 
met de secties van de AR over onderzoekaangelegenheden. In het recente 
verleden hebben reeds enkele van deze gesprekken plaatsgevonden. Voorts 
zal er op korte termijn een overleg plaatsvinden tussen de CAVWO en de 
Commissie Besturen Letterenfaculteiten (CBL) waarbij o.m. de indeling en 
taken op onderzoekgebied van de letterensecties aan de orde zullen komen. 

In AR-verband is ten slotte een werkgroep «voorbereiding sectiestatuut» 
ingesteld die, uitgaande van de ideeën neergelegd in de nota «Bijstelling 
taak en inrichting van de Academische Raad» van de voorzitter van de Aca-
demische Raad, voorstellen zal doen voor een nieuw sectiestatuut. In deze 
nota wordt met name de sectietaak op het gebied van het onderzoek bena-
drukt. 

166. In de meerjarenafspraken met de instellingen van w.o. is een bepa-
ling opgenomen omtrent het beschrijven en verantwoorden van het door de 
instellingen van w.o. verrichte onderzoek. Deze bepaling vergt van de instel-
lingen van w.o. het verder ontwikkelen van de universitaire bestuurlijke in-
formatiesystemen met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. De 
Taakgroep Onderzoek van de Advies Groep Planning bestudeert op het 

Tweede Kamerzitting 1978-1979,15300 hoofdstuk VIII, nr. 10 37 



ogenblik aan welke eisen de door de instellingen van w.o. te leveren infor-
matie dient te voldoen. Om te komen tot verbetering van de kwantitatieve in-
formatie over het universitaire onderzoek is het in ieder geval noodzakelijk 
dat alle betrokkenen gelijkluidende definities voor onderwijs en onderzoek 
hanteren. Over deze problematiek is door de eerste ondergetekende advies 
gevraagd aan de Academische Raad en de Nederlandse Organisatie 
voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek onder verwijzing naar de defini-
ties, zoals voorgesteld door de werkgroep RWO-overleg in haar eerste 
eindrapport. 

167. De Commissie voor de Bestuurshervorming heeft schriftelijk mede-
gedeeld dat de uitkomst van haar eindrapport is vertraagd. Zij verwacht 
thans in februari 1979 dit eindrapport te doen verschijnen. 

168. De eerste ondergetekende is van plan om binnen afzienbare termijn 
met de instellingen van w.o. in overleg te treden over de opzet en inhoud 
van de in artikel 46, tweede lid, artikel 90, tweede lid en artikel 93, vierde lid 
van de Wet w.o. bedoelde jaarverslagen. Het overleg zal erop gericht zijn de 
jaarverslagen een duidelijker plaats te geven in het geheel van de bestaande 
informatiestromen tussen de overheid en de instellingen van w.o. De ter-
mijn waarop bepalingen betreffende de bevoegdheid voor het uitvaardigen 
van richtlijnen inzake de jaarverslagen van de universiteiten en hogescholen 
in de Wet op het wetenschappelijk onderwijs zullen worden opgenomen 
hangt mede af van het verloop van het bovenbedoelde overleg. 

169. Naar het oordeel van de eerste ondergetekende is er geen sprake van 
een (te) strikte scheiding tussen het planningcircuit regeringinstellingen w.o. 
enerzijds en het besluitvormingscircuit Regering-parlement anderzijds. Ten-
minste bij de jaarlijkse behandeling van de begroting in het parlement legt 
de Minister verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook tussentijds zijn 
belangrijke documenten aan de Staten-Generaal ter kennis gesteld. De me-
nings- en besluitvorming in het parlement vormt het uitgangspunt bij verder 
overleg met de universiteiten en hogescholen. Niettemin kan de interactie 
worden verbeterd. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het algemeen finan-
cieel schema (AFS) dat dit jaar voor het eerst sinds 1970 weer is ingediend. 
Naast het financiële kader voor de middellange termijn waarover het parle-
ment zich kan uitspreken is getracht met de nota van toelichting bij dit AFS 
uiteen te zetten op welke wijze de meerjarenafspraken tot stand zijn geko-
men, tegen welke achtergrond ze moeten worden gezien en hoe de voorne-
mens zijn om in de komende jaren het planningproces voort te zetten. 

De eerste ondergetekende is van oordeel dat het AFS als meerjarig finan-
cieel kader èn als beleidsdocument een uitstekende mogelijkheid biedt tot 
een gedachtenwisseling tussen Regering en parlement over hetgeen zich in 
het planningproces tussen Regering en instellingen afspeelt en tot het uit-
spreken van een oordeel over de ontwikkelingen die voor en in dit planning-
proces wenselijk worden geacht. 

170. Voorzover de Regering beleid voert ten aanzien van de taakstelling 
van universiteiten en hogescholen en ten aanzien van de omvang van het 
daar plaatsvindend onderzoek, geschiedt dat in het kader van de bekostiging 
van die instellingen. Aangezien niet bij of krachtens de wet is vastgelegd vol-
gens welke maatstaven de instellingen worden bekostigd, ontkomt de Rege-
ring er niet aan om ten behoeve daarvan een zeker taakstellingsbeleid te 
voeren, overigens met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid 
der instellingen. Dit taakstellingsbeleid is noodzakelijk om met de beperkte 
financiële mogelijkheden tot een optimale taakstelling van een taakverde-
ling tussen de instellingen van wetenschappelijk onderwijs te komen. De be-
voegdheid van de Regering om zo'n beleid te voeren ligt besloten in het wet-
telijk bekostigingsstelsel en komt met name tot uitdrukking in de artikelen 16 
en 102 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs. In artikel 16 van deze 
wet is bepaald dat de Regering zorg draagt voor gelijkwaardige ontwikke-
lingsmogelijkheden voor de uit 's Rijks kas bekostigde universiteiten en ho-
gescholen en daarbij, rekening houdend met het onderscheid tussen open-
bare en bijzondere instellingen, de vereisten van een redelijke taakverdeling 
tussen de instellingen in acht neemt. In artikel 102 van deze wet is onder 
meer bepaald dat de jaarlijks door iedere universiteit en hogeschool in te 
dienen begroting is onderworpen aan ministeriële goedkeuring. 
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171. Het feit dat twee instellingen van wetenschappelijk onderwijs geen 
meerjarenafspraken hebben ondertekend heeft niet tot vertraging geleid van 
de indiening van het Algemeen Financieel Schema 1980-1983 (AFS). De re-
denen waarom de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Katholieke Uni-
versiteitte Nijmegen (KUN) niet hebben getekend, hebben deze instellingen 
in een brief uiteengezet. Deze brieven zijn als bijlage gevoegd bij het Alge-
meen Financieel Schema 1980-1983. Op de inhoud van deze brieven wordt 
in § 7.2 van de nota van toelichting bij het AFS nader ingegaan. 

De eerste ondergetekende acht de relatie tussen taken en middelen, die in 
zijn voorstel tot een meerjarenafspraak voor de Universiteit van Amsterdam 
resp. de Katholieke Universiteit Nijmegen aanwezig was, verantwoord. De 
andere instellingen van w.o. hebben een dergelijke relatie tussen taken en 
middelen voor hun instelling verantwoord geacht, wat blijkt uit hun onderte-
kening van de afspraak. In het AFS is ook voor de UvA en de KUN een totaal-
bedrag aan personele middelen opgenomen. Tevens is daarbij aangegeven 
welke taken (uitgedrukt in aantallen eerstejaarsstudenten en manjaren ten 
bate van onderzoekcapaciteit) deze instellingen naar het oordeel van de eer-
ste ondergetekende voor deze middelen kunnen worden geacht te verrich-
ten. De gevolgen van de niet-ondertekening zullen nader moeten blijken. 
Wel wordt gewezen op de verschillende speciale bepalingen, die in vele af-
spraken zijn opgenomen en op het feit dat bij het opstellen van de eerstvol-
gende meerjarenafspraken in eerste instantie zal worden uitgegaan van de 
thans tot stand gekomen meerjarenafspraken, met name voor de jaren 
1980-1983. Voor de UvA en de KUN bestaat een dergelijk uitgangspunt niet 
omdat met deze instellingen geen meerjarenafspraak tot stand is gekomen. 
Beide instellingen willen overigens een constructieve bijdrage aan het plan-
ningsproces blijven leveren, wat met voldoening wordt geconstateerd. 

172. Zoals is opgemerkt, kent de wet wel het ontwikkelingsplan en het AI-
gemeen Financieel Schema, maar niet de meerjarenafspraak. Hieruit volgt 
reeds dat de meerjarenafspraak niet gezien moet worden als een overeen-
komst in juridische zin, waarbij partijen zich jegens elkaar tot afdwingbare 
prestaties verplichten. De meerjarenafspraak moet derhalve worden gezien 
als een gentlemen's agreement, voortspruitende uit de behoefte om het pro-
cesvan overleg tussen ministèren instellingen overeen koppeling van ta-
ken en middelen in meerjarig perspectief te doen uitmonden in overeen-
stemming tussen partijen en daaraan d.m.v. een schriftelijke neerslag vorm 
te geven. 

173. Een verdere stroomlijning van de procedure die moet leiden tot 
meerjarenafspraken heeft onder meer als doel een meer adequate inschake-
ling van de democratische organen binnen de instellingen mogelijk te ma-
ken. Achteraf kan worden geconstateerd dat het in de afgelopen eerste, nog 
sterk experimentele, fase wel eens aan voldoende mogelijkheden hiertoe 
heeft ontbroken door de grote tijdsdruk waaronder in deze eerste fase moest 
worden gewerkt. 

174. Een exact antwoord valt op deze vraag niette geven. Wel is een 
schatting mogelijk van het totaal aantal w.o."eerstejaarsstudenten, dat voor 
de eerste maal voor een studierichting voor het studiejaar 1977-1978 is in-
geschreven. Dit geschatte aantal is 26 150. Wanneer dit aantal wordt ver-
meerderd met het aantal uitgelote studenten, dat zich niet heeft ingeschre-
ven voor een studierichting van tweede voorkeur, kan het aldus verkregen 
resultaat bij benadering worden beschouwd als het aantal aanmeldingen, 
dat uiteindelijk reëel is gebleken. Dit aantal is 27 800 (3000 uitgelote studen-
ten, 1344 geplaatst in studierichting van tweede voorkeur). Het antwoord op 
de vragen luidt dan aldus: 

a. 89% 
b. 5% 
c. 6% 

Van het h.b.o. zijn geen gegevens voorhanden met betrekking tot plaat-
sing in studierichtingen van eerste of volgende keuze. De bekende cijfers, 
betreffende aanmelding en toelating van studenten zijn in bijgaand over-
zicht gegeven zowel voor het schooljaar 1977/78 als voor het schooljaar 
1978/79. 
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Schoolsoort Capaciteit 1e leerjaar Aantal aanmeldingen' Geplaatst Niet geplaatst wegens Opmerkingen 
plaatsgebrek bij school 
van eerste keuze 

1978/1979 1977/1978 1978/1979 1977/1978 1978/1979 1977/1978 1978/1979 1977/1978 
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Hogere Nautische opleidingen 1 011 1 103 490 462 382 346 - -
(819) (876) (632) (670) (502) (506) - -

Hogere Technische scholen 8 474 8 199 
(369) 

8 379 7 387 
(317) 

6 172 5 578 
(217) 

30 105 
(14) 

Hogere Laboratoriumopleidingen 2 9 1 5 2 704 2 426 2 445 1 712 1 808 68 80 
(1 458) (1 418) (1 496) (1 531) (1 146) (1 166) (21) (32) 

HFAO 3 938 3 027 5 181 4 120 3 158 2 631 - 12 
HV iT l 184 180 800 460 182 152 500 198 
Hogere Hotelschool 194 224 1 284 1 250 177 219 921 293 
K en 0 1 110 1 032 3 996 3 174 1 108 1 032 820 760 
Diëtetiek 500 474 800 784 500 474 _ -
Toegepaste Huishoudwetenschappen 192 163 494 332 192 158 79 -
Sociale Akademies 2 673 2 547 8 481 7 592 2 651 2 547 1 415 659 
Bibliotheek" en Documentatiescholen 915 838 2 492 1 857 870 838 402 641 
Jeugdleidersopleidingen 421 308 3 730 2 971 399 308 1 846 1 309 
Akademie voor Expressie 120 96 689 432 111 96 427 336 
Journalistenschool 147 131 916 829 147 131 769 698 
Beroepskeuzewerk 64 66 600 395 100 63 240 63 
Gezondheidszorg 1 950 709 4 192 2 163 1 899 709 1 296 818 
Fysiotherapie 2 266 2 073 10 453 7 761 2 029 2 073 6 137 3 830 
Logopedie 240 207 1 535 1 869 236 207 - -
Muziekonderwijs 990 957 2 982 2 827 990 957 - -
Dans- en toneelonderwijs 245 320 2 549 1 524 340 334 11 -
Akademies voor Beeldende Kunsten 1 153 1 030 5 035 4 290 1 137 1 013 684 648 
Akademies voor Lichamelijke Opvoeding 750 820 2 000 2 521 750 820 1 250 1 701 
De Nieuwe Lerarenopleiding 4 000 4 100 8 000 6 200 4 000 4 140 - -
Pedagogische akademies 7 300 14612 7 300 14612 7 300 8 789 - -

Totaal (incl. voorber. jaar) 41 7523 45 9203 84 8042 78 2572 36 542 35 426 16 895 ' 12 151 2 

Geen juiste gegevens omtrent 
afwijzing bekend 

Voor enkele vakken niet vol-
doende aanmeldingen 

rlB, (tussen haakjes aangegeven de aantallen van het voorbereidend jaar afzonderli jk). 
1 Daaronder ook begrepen dubbelaanmeldingen, aanmeldingen van degenen die niet t i jdig in het bezit van een diploma bleken te zijn en aanmeldingen van degenen, die zich 
nadien hebben teruggetrokken. 
2 Totaal aantal niet relevant gezien de regionale organisatie. 
3 Naast de hierbedoelde ruimteli jke capaciteit dient rekening te worden gehouden met het aantal beschikbare stageplaatsen. 

ê 



175. Voor het studiejaar 1977-1978 bleken erbij het w.o. vijf effectieve nu-
merus fixus-studierichtingen te bestaan. Deze studierichtingen waren ge-
neeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, farmacie en biologie. Bij een 
totaal van 75 studierichtingen, waarvoor aanmelding bij het CBAP mogelijk 
was, is dit 6,7%. Naar uit de thans beschikbare gegevens is gebleken, was er 
voor het studiejaar 1978-1979 van de 11 studierichtingen, waarvoor voor dat 
jaar een toelatingsbeperking gold, alleen voor de studierichtingen geneeskun-
de, tandheelkunde en diergeneeskunde een effectieve numerus fixus. Dit is 
een percentage van 4%. 

Voor het h.b.o. geldt geen numerus fixus, maar berust de feitelijke toela-
ting bij het bevoegd gezag der h.b.o."instellingen. Betreffende capaciteit en 
toelichting in het h.b.o. kan worden verwezen naar het overzicht bij het ant-
woord op kamervraag 174. 

176. Aan het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) is verzocht 
om de mogelijkheid tot ontwikkeling van landelijk vergelijkende studietoet-
sen, zoals voorgesteld in het rapport van de Werkgroep selectie in verband 
met de Machtigingswet inschrijving, nader te onderzoeken en hierover voor 
1 januari 1979 rapport uitte brengen. De Regering is voornemens een stand-
punt te bepalen inzake het rapport van de Werkgroep selectie in verband 
met de Machtigingswet inschrijving studenten, na kennisneming van de re-
sultaten van het door het CITO ingestelde onderzoek. 

177. Zoals aangekondigd zal binnenkort de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal een wetsontwerp, houdende verlenging van de Machtigingswet in-
schrijving studenten tot 1 september 1980 bereiken. De Regering zal de ver-
lengingstermijn benutten voor het verder ontwerpen van een wetsontwerp, 
houdende verlenging en wijziging van de Machtigingswet inschrijving stu-
denten. Er wordt naar gestreefd dit wetsontwerp uiterlijk 1 mei 1980 als wet 
in werking te doen treden. 

178. Het is de eerste ondergetekende bekend, dat de h.b.o.-raad zich over 
deze problematiek beraadt en zich voorstelt hieromtrent binnen afzienbare 
tijd een standpunt te bepalen. De inhoud hiervan zal voor de verdere voort-
gang van dit project van zeer groot belang zijn. De aandacht gaat in eerste 
instantie uit naar de opleidingen die onder het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen ressorteren. Of daarbij ook nog andere opleidingen zullen 
(kunnen) worden betrokken valt thans niet te overzien. 

179. In de op 26 september 1978 ondertekende meerjarenafspraken zijn 
de personele middelen voor de jaren 1979 t/m 1983 vermeld in miljoenen 
guldens en in manjaarequivalenten voor wetenschappelijk en niet-weten-
schappelijk personeel, verdeeld over de universitaire taken ten aanzien van 
onderwijsonderzoek en overige taken. De bedragen zijn inclusief een jaarlijk-
se opslag van 1 % in verband met de incidentele looncomponent, terwijl ten 
aanzien van de indexering van de salarissen is overeengekomen dat indien 
als gevolg van salaris- of inschalingsmaatregelen van de overheid het bij de 
berekening gehanteerde gemiddelde bedrag per manjaar zich wijzigt die wij-
ziging in de toewijzing van personele middelen zal worden verdisconteerd. 
Van bedoelde maatregelen zal tijdig kennis worden gegeven aan de instel-
lingen met vermelding van de daaruit voortvloeiende wijziging van het ge-
middeld bedrag per manjaar. De instellingen hebben zich verbonden met 
deze middelen de afgesproken aantallen studenten op te vangen en een be-
paalde onderzoekcapaciteit in manjaren wetenschappelijk personeel veilig 
te stellen. Behoudens in enkele specifieke gevallen (numeri fixi-studierichtin-
gen) worden afwijkingen tot 5% van de aantallen eerstejaarsstudenten ge-
acht te zijn begrepen in de overeengekomen taakstelling. Worden de ramin-
gen met meer dan 5% overschreden dan zal opnieuw overleg moeten wor-
den gevoerd over bijstelling van de middelentoewijzing dan wel van het ta-
kenpakket. 

180. In het kader van het opstellen van de meerjarenafspraken en het AI-
gemeen Financieel Schema zijn de student-/stafratio's als rekenparameter 
gehanteerd. Het hanteren van deze rekenparameters geeft generlei voor-
schriften voor de daadwerkelijke inrichting van het onderwijs. De instellin-
gen van w.o. hebben immers een ruime vrijheid bij de besteding van de toe-
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gewezen financiële middelen voor personeel. Wel hebben de student-/staf-
ratio's een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van het totaal van de toe 
te wijzen financiële middelen per instelling van w.o.. Deze student-/stafratio's 
zijn tot stand gekomen in het overleg dat met de universiteiten en hogescho-
len is gevoerd naar aanleiding van de «Beleidsindicaties Wetenschappelijk 
Onderwijs» (Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14 487, nrs. 1-2) en de ont-
wikkelingsplannen van deze instellingen van w.o. (als bijlage gevoegd bij 
het algemeen financieel schema 1980-1983). Dit overleg heeft geleid tot de 
meerjarenafspraken. 

181. Dit onderwerp is nog niet in het overleg met de colleges van bestuur 
aan de orde gesteld. Het betreft de vraag of de schatting die aan de vergoe-
dingsregeling voor studentleden van universiteitsraden ten grondslag ligt, 
dat een lid van de raad een dag per week aan het raadswerk heeft te beste-
den, houdbaar is dan wel wijziging behoeft. In het overlegprogramma voor 
de komende maanden is dit punt opgenomen. Daarbij zal tevens de aanpas-
sing van de bedragen aan de geldontwaarding aan de orde komen; daarover 
wordt thans interdepartementaal overleg gevoerd. 

182. De werkgroep die een regeling met betrekking tot het verrichten van 
nevenwerkzaamheden heeft uitgewerkt, heeft in haar rapport gewezen op 
een aantal moeilijkheden, zoals de vraag, waar de grens is te trekken tussen 
particuliere nevenwerkzaamheden waarmede het algemeen belang wordt ge-
diend en universitaire maatschappelijke dienstverlening. Het rapport komt 
eind november in bespreking in het bestuurlijk overleg over personeelsza-
ken; dit met de vraag of, zoals de werkgroep voorstelt, een herbezinning op 
de destijds gekozen uitgangspunten wenselijk moet worden geacht. Vervol-
gens zal interdepartementaal overleg worden gevoerd en daarna zullen 
voorstellen aan de instellingen en het COPWO (Centraal overlegorgaan per-
soneelszaken wetenschappelijk onderwijs) voor overleg worden voorge-
legd. Gezien het voorgaande kan voor de totstandkoming van een rege-
ling nog geen termijn worden genoemd. Het streven blijft op een spoedige 
voorziening gericht. Wat het medisch-wetenschappelijk personeel betreft 
geldt, dat juist voor deze categorie het onderwerp een eigen karakter heeft 
(uitoefening vrije praktijk) en geheel is verbonden met het vraagstuk van de 
honorering, het onderwerp van vraag 183. 

183. In de oriënterende gesprekken die met een vertegenwoordiging van 
de colleges van bestuur en de besturen van de academische ziekenhuizen 
alsook met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Ge-
neeskunst (KNMG) zijn gevoerd, bleek van twee opvattingen: voorkeur voor 
een systeem van ambtelijke extra honorering tegenover voorkeur voor juist 
een niet-ambtelijke extra-honoreringsregeling. Intussen heeft een werkgroep 
vanwege de besturen en de KNMG schriftelijk commentaar geleverd en al-
ternatieve voorstellen gedaan. De door de toenmalige staatssecretaris dr. 
Klein voorgestelde regeling wordt daarin afgewezen; de alternatieve voor-
stellen lopen uiteen. De KNMG stelt een regeling voor, die voorziet in een ex-
tra ambtelijke honorering met daarenboven voor de klinische specialisten 
een niet-ambtelijke honorering uit de behandeling van particuliere patiën-
ten. De werkgroep vanwege de besturen heeft een proeve geleverd voor een 
regeling met een ambtelijke en een niet-ambtelijke variant. Zij meent dat de 
besturen de vrijheid moet worden gelaten, voor de eigen instelling tussen 
die twee systemen te kiezen. 

De commentaren en voorstellen worden thans bestudeerd ter voorberei-
ding van een nadere standpuntbepaling. 

184. De wenselijkheid van richtlijnen ten aanzien van de autorisatie en 
registratie van aan- en afwezigheid van universitair personeel wordt onder-
schreven. Uit het commentaar dat de instellingen hebben geleverd op de 
ontwerp-richtlijnen die hun ter zake door de toenmalige Staatssecretaris dr. 
Klein waren voorgelegd, is echter naar voren gekomen dat de positie van de 
kroondocenten in dit kader nader aandacht behoeft. Ten aanzien van hoog-
leraren en lectoren geven noch de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, 
noch de rechtspositieregeling een formele grondslag voor een regeling van 
de werktijden. Hierop zal in het bestuurlijk overleg over personeelszaken van 
eind november 1978 worden ingegaan. 
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§ 2. Instellingen van hoger beroepsonderwijs 

185. De besteding van de onder het scholenbouwartikel (104) begrote gel-
den gebeurt in overleg met het onderwijsveld middels de Commissie Over-
leg Scholenbouwplan. De commissie is bezig met haar advies voor het jaar 
1979 e.v. Pas na vaststelling van het scholenbouwplan zou kunnen worden 
berekend wat de som zal zijn in ieder jaar van de scholen in de verschillende 
soorten onderwijs. 

186. Met als doel meer eenheid in de bekostigingssystematiek, is een 
ambtelijke werkgroep gestart met het inventariseren van de bestaande be-
kostigingsregelingen in het h.b.o. en van de daarin voor komende onderlin-
ge verschillen, waarvoor op grond van onderwijskundige argumenten ver-
klaring te geven is. De verschillende regelingen zijn evenwel geïsoleerd van 
elkaar tot stand gekomen, zodat onderlinge vergelijking in relatie tot de on-
derliggende leerplannen een uiterst moeizame operatie is. Vorengenoemde 
ambtelijke werkgroep is als voorbereidingsgroep met deze taak belast, 
waarvan de verwachte resultaten als een eerste aanzet kunnen dienen tot de 
beoogde eenheid in de bekostigingssystematiek. De voorlopige bevindin-
gen van deze voorbereidingsgroep kunnen eerst in de loop van 1979 worden 
verwacht. Het ligt in het voornemen, waar dit mogelijk en wenselijk is, deze 
bevindingen ter nadere uitwerking in te brengen in planningswerkgroepen 
van POO/AGP. 

187. In de artikelen 123 en 124 zijn voor verbreding en ontwikkeling in het 
h.b.o. gelden opgenomen. 

188. In het kader van de noodzakelijke beperking van deoverheidsuitga-
ven diende een zorgvuldige afweging plaats te vinden ten aanzien van de 
onderwijssectoren, waar en tot welke hoogte bijdragen daartoe konden wor-
den gevonden. Bij deze afweging is met een aantal belangrijke factoren reke-
ning te houden, ten einde de last van de beperkingen, zo niet gelijkelijk, dan 
toch in relatie tot de gehanteerde toewijzigingsnormen zo evenwichtig mo-
gelijk te verdelen. Deze toewijzingsnormen, die voor het h.b.o. hun vertaling 
hebben gekregen in tijdeenhedenformules, geven zowel naar aard als om-
vang voor de diverse h.b.o.-sectoren soms aanmerkelijke verschillen te zien, 
die niet in alle gevallen, althans niet zonder meer, te verklaren zijn vanuit on-
derwijskundige aspecten of gestoeld zijn op leerplannen. Daarbij was voorts 
rekening te houden met het feitelijk gegeven, dat in het recente verleden bij 
een aantal h.b.o.-sectoren aan de hoogte van de toewijzingsnorm beperkin-
gen waren opgelegd, gevoegd bij het feit, dat in enkele sectoren, gezien de 
krapte van de toewijzingsnorm geen ruimte voor bezuiniging te vinden is of 
zelfs van een zekere achterstand kan worden gesproken. Om die reden is 
geen beperking opgelegd aan de sectoren h.e.a.o., Laboratoriumscholen en 
Fysiotherapie. Voor de overige h.b.o.-sectoren is een beperking opgelegd, 
waarvan de omvang, zoals hiervoor aangegeven, afhankelijk is gesteld van 
de hoogte van de toewijzingsnorm in de tijdeenhedenformules, mede in het 
licht van recente beperkingen in deze sectoren. 

189. Bedoelde posterioriteit is als volgt verdeeld: 

x f 1 min. 

h.s.p.o. 4 , -
h.h.n.o. 0,1 
h.t.o. 0,7 
Beeldend kunstonderwijs 0,5 
Muziek-, dans- en toneelonderwijs 0,6 

5,9 

190. Deze zorgwekkende situatie is met name aanwezig voor wat betreft 
het studie-rendement van de h.a.v.o."gediplomeerden in de basisjaren van 
de h.t.s. De ervaring leert immers, dat degenen die tot het praktijkjaar (het 
derde cursusjaar) worden toegelaten, in het algemeen ook hun einddiploma 
behalen, ongeacht hun vooropleiding. 
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Onderzoek, dat via de sectie h.t.o. van de h.b.o.-raad wordt uitgevoerd en 
waarover laatstelijk in september 1978 is gerapporteerd, toont aan dat van 
de studenten meteen h.a.v.o.-diploma in de studentencohorten 1973,1974 
en 1975,29%, 3 1 % resp. 28% de 2-jarige basisstudie in 2 jaar met succes 
voltooien. 

Een eerdere rapportage (maart 1978) laat zien dat de bevorderingspercen-
tages na het 1ste studiejaar van de h.t.s. voor degenen meteen h.a.v.o.-
vooropleiding cursusjaren 1973-1974,1974-1975,1975-1976 en 1976-1977, 
resp. 39%, 41 %, 42% en 39% waren. 

191. De ambtelijke werkgroep, die zich bezig houdt met bestudering van 
de mogelijkheden om tot een nauwere samenhang te komen tussen eind-
examenregelingen in het h.b.o. is gereed met een inventarisatie van de 
- talrijke - verschillen, die in die eindexamen-regelingen voorkomen. Aan de 
hand van dit materiaal wordt thans bezien in welke mate en op welke onder-
delen meer eenheid kan worden bereikt. Het voornemen bestaat deze activi-
teit te laten samenvloeien met de werkzaamheden, die nodig zijn om het 
h.b.o. uit de WVO te lichten en onder te brengen in een nieuw wettelijk stel-
sel. 

192. Vooralsnog laat het zich aanzien dat het aantal vrouwelijke studenten 
voor deze afdeling naar verhouding beduidend hoger zal liggen dan voor het 
overige h.e.a.o. Van de studenten die in het eerste leerjaar opteren voor de 
studie aan de afdeling Communicatie bestaat ± 42% uit vrouwelijke studen-
ten. Voor het h.e.a.o. als geheel bedraagt dit nauwelijks 10%. 

193. Deze aansluitingsproblematiek kent kwantitatieve en kwalitatieve as-
pecten. Wat de kwantitatieve aspecten betreft, blijft een spanningsveld be-
staan tussen de aantallen studenten die wensen te worden opgeleid en het 
aantal beschikbare stageplaatsen (met betrekking tot de dagopleiding) c.q. 
voor de studie relevante functies (met betrekking tot de part-time-opleidin-
gen). Met name ten aanzien van deze laatste categorie is geconstateerd, dat 
de sociale academies een ruimere interpretatie geven aan de voor de part-ti-
me-opleiding in aanmerking komende functies in het welzijnswerk. Nage-
gaan zal worden op welke wijze een betere afstemming tussen het aantal 
part-time studenten en het aantal relevante functies zal kunnen worden ver-
kregen. 

Ten aanzien van het kwalitatieve aspect kan gesteld worden, dat de zgn. 
platformgesprekken tussen vertegenwoordigers van opleidingen, werkveld 
en Ministeries (O en W en CRM) in een impasse waren geraakt, doch dat bin-
nenkort initiatieven mogen worden verwacht tot heropening van dit overleg. 
Dit laatste is mede gestimuleerd door gesprekken die over deze aanslui-
tingsproblematiek gevoerd zijn tussen de Ministeries van O en W en CRM, 
hetgeen heeft geresulteerd in het doen uitgaan van een brief van de Minister 
van CRM, waarin aan een aantal overkoepelende organisaties in het wel-
zijnswerk is verzocht om met name op het gebied van het maatschappelijk 
werk en (sociaal-)cultureel werk algemene eisen te willen formuleren, waar-
aan beginnende beroepsbeoefenaren zouden moeten voldoen. Nadat de re-
acties van bedoelde overkoepelende organisaties van de zijde van het Minis-
terie van CRM, zullen zijn ontvangen, zal worden nagegaan in hoeverre de 
geformuleerde eisen een rol zullen kunnen spelen bij de voorbereiding en 
toetsing van de leerplannen en bij de toetsing van eindexameneisen van so-
ciale academies. Het ligt in de bedoeling de sociale academies bij dit laatste 
te betrekken. 

§ 3. Instellingen van wetenschappelijk onderwijs 

194. De studierichting maatschappijgeschiedenis in de faculteit der soci-
ale wetenschappen van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam beoogt op te 
leiden voor: 

a. functies op het terrein van wetenschappelijk onderzoek 
b. functies op het terrein van kennisoverdracht in algemene zin 
c. functies op het terrein van beleid en bestuur 
d. functies op het terrein van het onderwijs (leraar). 
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Binnen deze studierichting zullen in de doctoraalfase de studenten een 
aanzienlijk deel van hun tijd besteden aan een onderzoekproject (nl. 800 
uur). Gestreefd wordt tevens naar een post-doctoraal researchjaar voor die 
studenten die zich in het wetenschappelijk onderzoek willen bekwamen. Vol-
gens de meerjarenafspraak zal in 1983 voor de eerste maal het aantal van 
170 eerstejaarsstudenten worden toegelaten. 

195. Naar het zich laat aanzien zal - mede afhankelijk van het overleg ter 
zake met het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne - vóór 1 
januari 1979 aan de Rijksuniversiteit Limburg de standpuntbepaling ten aan-
zien van het ontwikkelingsplan voor de algemene faculteit worden medege-
deeld. 

196. Het intensieve overleg met de instellingen en het COPWO over de 
nota betreffende het op korte termijn te voeren beleid met betrekking tot het 
universitair wetenschappelijk personeel, alsmede over enige in samenhang 
daarmede voorgenomen maatregelen, zal naar verwachting in een derde 
overleg met het COPWO eind november kunnen worden afgerond. De be-
doeling is, dat binnenkort als tijdelijke maatregel zal gelden 

- dat vacatures van kroondocenten die zich voordoen in een cluster van 
studierichtingen, waar de verhouding kroondocenten-overig wetenschappe-
lijk personeel uitgaat boven de landelijk gemiddelde verhouding in die clus-
ter, worden geblokkeerd. Deblokkering is alleen mogelijk indien de strikte 
noodzaak van herbezetting wordt aangetoond. 

- dat kroondocentenplaatsen die kunnen worden herbezet evenals nieu-
we kroondocentenplaatsen in beginsel het niveau van schaal 152 dienen te 
hebben. (Her)bezetting op niveau schaal 154 zal alleen mogelijk zijn indien 
daarvoor overtuigende argumenten kunnen worden aangevoerd. 

Intussen dient verder te worden gewerkt aan de ontwikkeling van het leer-
stoelenbeleid; dit zal ook in het planningsysteem moeten worden geïnte-
greerd. Mede met het oog op de ontwikkeling van dit beleid is een spoedige 
advisering van de Stuurgroep Structuur Wetenschappelijk Corps van belang 

Verder ligt het in het voornemen te bevorderen dat zo spoedig mogelijk 
voor hoogleraren, naast de bestaande salarisschaal, eindigend op het maxi-
mum van schaal 154, een tweede salarisschaal, eindigend op het maximum 
van schaal 152 (huidige lector), wordt ingevoerd. 

197. Het interim-rapport dat de werkgroep bekostiging kerkelijke opleidin-
gen heeft uitgebracht staat nog ter discussie. Dit heeft ertoe geleid dat nog 
geen verdere beslissingen over de in het rapport vervatte aanbevelingen 
konden worden genomen. 

198. Het bij de begrotingsbehandeling 1978 toegezegde overzicht wordt 
als bijlage hierbij gevoegd. Het overzicht bevat de uitgaven van alle projec-
ten die in uitvoering zijn, boven een bedrag van f5 min. De kleine projecten 
zijn samengevat onder de groep «overige projecten». De kolommen 1976 en 
1977 bevatten de werkelijke uitgaven. In de kolom 1978 zijn de vermoedelij-
ke uit te geven bedragen gepland. Daarnaast zijn er nog geringe uitgaven 
gepleegd in het kader van de voorbereiding van nog aan te vangen werken, 
die niet in deze lijsten zijn opgenomen. Voor de uitgaven in de komende ja-
ren voor de universiteiten en hogescholen wordt verwezen naar de planning 
neergelegd in het Algemeen Financieel Schema 1980-1983. Voor wat betreft 
de geplande uitgaven ten behoeve van de academische ziekenhuizen voor 
de komende fases wordt verwezen naar het antwoord op vraag 203. 

§ 4. Academische ziekenhuizen 

199. De in de motie-Weijers vervatte vraag op welke wijze de hulp van de 
academische ziekenhuizen kan worden ingepast in de wettelijke regelingen 
ten aanzien van de gezondheidszorg, is onderwerp van uitvoerige studie. 
Over een eerste aanzet voor de u toegezegde beleidsnota is overleg ge-
pleegd met vertegenwoordigers van de academische ziekenhuizen. Geble-
ken is evenwel, dat het hier gaat om vraagstukken die de positie van de aca-
demische ziekenhuizen fundamenteel raken, zeer complex van aard zijn en 
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mede tot de beleidsverantwoordel i jkheden van de bewindsl ieden van Finan-
ciën en Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne behoren. Een over leg op be-
windsl iedenniveau over deze problematiek bleek dan ook geboden. Dit over-
leg v indt thans gestructureerd en zeer frequent plaats. Een standpuntbepa-
ling ter zake zal te zijner t i jd de Tweede Kamer worden medegedeeld. 

200. Bij de to ts tandkoming van de meerjarenafspraken 1979-1983 met de 
universitei ten go ld als algemeen ui tgangspunt dat de au tonome groei van 
de patiëntenzorgtaak bij de academische ziekenhuizen niet ten koste zal mo-
gen komen van de onderwi js- en onderzoektaken van het wetenschappel i jk 
personeel maar, uit de aard van de desbetreffende activiteit voor tv loeiende, 
ten laste moeten komen van de middelen die de ziekenhuizen verwerven in 
het kader van de u i tvoer ing van haar taken ten behoeve van de volksgezond-
heid. 

201. De tweevoudige opdracht van de Tar iefcommissie Academische Zie-
kenhuizen (TAZ), die op 14 oktober 1975 werd geïnstal leerd, lu idde: 

a. de vaststel l ing van verantwoorde tarieven voor de academische zieken-
huizen; 

b. de uiteindeli jke inpassing van het tariefbeleid ten aanzien van de aca-
demische ziekenhuizen in het kader van de werkzaamheden van het Centraal 
Orgaan Ziekenhuistar ieven. 

Voor wat betreft de sub a genoemde opdracht heeft de TAZ, gerekend tot 
november 1978, een 26-tal adviezen uitgebracht, welke door de Minister zijn 
aanvaard en ongewi jz igd op de tar ieven van de academische ziekenhuizen 
zijn toegepast. 

Voor wat betreft de sub b genoemde opdracht is gebleken, dat daarbij zul-
ke fundamentele vraagstukken aan de orde komen - grotendeels ook dezelf-
de als die welke bij vraag 199 van gelding zijn - en dat het bi jbehorende on-
ontbeerl i jke ci j fermateriaal nu nog zo beperkt is, dat het de TAZ nog niet mo-
gelijk is gebleken een zinvol le rapportage ter zake te doen verschi jnen. Ten 
einde in de praktijk toch tot een begin van de gewenste inpassing bij de be-
staande wetgev ing te geraken, heeft de TAZ een zgn. protocol opgesteld, dat 
voor de overgangssituat ie tot aan de off iciële, door alle part i jen goedgekeur-
de inpassing, een aantal gedragsregels met betrekking tot het tar iefbeleid 
voor de academische ziekenhuizen bevat. Dit protocol zal na interdeparte-
mentaal overleg door de Minister van Onderwi js en Wetenschappen, mede 
namens zijn ambtgenoten van Financiën en Volksgezondheid, dienen te 
worden vastgesteld. Voor wat betreft een opsomming van de door de TAZ 
verrichte activiteiten en de door haar op haar weg gevonden vraagstukken 
word t verwezen naar de in druk verschenen jaarverslagen 1976 en 1977 van 
het Centraal Orgaan Ziekenhuistar ieven, waar in aan een en ander ru ime 
aandacht is besteed. 

202. De stand van de Smal lenbroekfondsen bij de diverse academische zie-
kenhuizen bedroeg per 31 december 1977 in totaal ca. f 265 000000. Ten las-
te van deze fondsen is inmiddels uit hoofde van de Queridotoelage en ande-
re regelingen naar schatt ing f50 000 000 betaald. De jaarli jkse toename 
word t geschat op ca. f 50 000 000. Deze gelden worden beheerd door de 
besturen der academische ziekenhuizen en zijn over het a lgemeen belegd. 

Met de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen is overeenstemming 
bereikt over het instellen van een gestructureerde overlegsi tuat ie, waarb in-
nen de eerste ondergetekende en ver tegenwoordigers van de VNZ vraag-
stukken kunnen bespreken, die betrekking hebben op de f inancier ing van de 
patiëntenzorg in academische ziekenhuizen. In het kader van dit overleg kun-
nen ook posit ie en status van de zogenaamde Smal lenbroekfondsen onder-
werp van bespreking zijn. Of, en zo ja, in welke mate dit overleg de inhoud 
van een toekomst ige regel ing voor universitaire medische specil isten zal 
beïnvloeden, is op dit moment nog niet te voorzien. 

203. De in de begrot ing 1979 genoemde middelen voor de investeringen 
van de academische ziekenhuizen (zie bij lage 3, blz. 44) zullen allereerst ge-
bruikt worden voor de reguliere voor tgang van de in u i tvoer ing zijnde wer-
ken. Voor de verdere invester ingen bij de academische ziekenhuizen zal bin-
nenkort een intent ioneel Schema worden vastgesteld, waarb i j de aanvang 
van nieuwe werken word t aangepast aan de beschikbare middelen. 
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Het tweede gedeelte van deze vraag kan niet zonder meer beantwoord 
worden. Het tempo van de renovatie en nieuwbouw zal moeten worden aan-
gepast aan de middelen die toegewezen kunnen worden uit de voor investe-
ringen binnen het kader van de verantwoorde verdeling van de overheids-
uitgaven beschikbare gelden. Voor de opstelling van een investeringssche-
ma wordt verwezen naar het antwoord op het eerste gedeelte van deze 
vraag. 

§ 5. Informatiebeleid 

204. De gemeenschappelijke geautomatiseerde catalogus is voortge-
vloeid uit het Project Integrated Catalogue Automation PICA. Dit project had 
tot doel de automatisering in grote wetenschappelijke bibliotheken waar de 
humaniora een overwegend deel van het bezit vormen. Zie de memorie van 
toelichting op de rijksbegroting 1971, hoofdstuk VIII, blz. 37. Dit is de reden 
waarom de bibliotheken van de technische hogescholen tot dusver niet bij 
de zaak betrokken zijn geweest. Op 9 maart 1978 heeft de eerste ondergete-
kende echter in een rede te Tilburg gesteld dat het voor de drie technische 
hogescholen tijd wordt zich te gaan bezinnen op een aansluiting op korte 
termijn. Dit heeft tot intensief overleg geleid. Onlangs hebben de bibliothe-
carissen van de drie technische hogescholen een nota bij de eerste onderge-
tekende ingediend over hun zienswijze met betrekking tot de gemeen-
schappelijke geautomatiseerde catalogus. De nota is thans in studie geno-
men. De hogeschool voor maatschappij" en geesteswetenschappen te Til-
burg participeert sedert 1976 aan het operationeel maken van de gemeen-
schappelijke geautomatiseerde catalogus. Naar het college van bestuur van 
de hogeschool heeft medegedeeld beraden de bevoegde hogeschoolorga-
nen zich thans op toetreding tot het samenwerkingsverband Koninklijke Bi-
bliotheek en Universiteitsbibliotheken. Namens de Minister van Landbouw 
en Visserij deelt de eerste ondergetekende mede dat de Landbouwhoge-
school te Wageningen te zamen met het Centrum voor Landbouwpublika-
ties en Landbouwdocumentie PUDOC en een aantal landbouwkundige insti-
tuten heeft gekozen voor een bibliotheek" en documentatiesysteem dat is 
ontwikkeld door het International Development Research Centre in Ottawa, 
Canada. Bij de opdracht is als voorwaarde gesteld dat het systeem informa-
tie kan leveren aan resp. ontlenen van de gemeenschappelijke geautomati-
seerde catalogus. 

205. In de memorie van toelichting op de rijksbegroting 1979, hoofdstuk 
VIII, blz. 141 is gesteld dat in het kader van het beleid van de eerste onderge-
tekende geen computerfaciliteiten meer beschikbaar worden gesteld voor af-
zonderlijke catalogusautomatisering. Deze bepaling is ook van toepassing 
op de universiteiten die met behulp van bestaande computerfaciliteiten een 
eigen catalogussysteem hebben opgebouwd, zodra de desbetreffende ap-
paratuur aan vervanging toe is. In de mededelingen aan twee universiteiten 
over de nieuwe apparatuur ter vervanging van de huidige is hierop gewe-
zen. De derde universiteit waarop in de vraag wordt gedoeld, is medege-
deeld dat geen middelen worden verstrekt voor de geautomatiseerde catalo-
gisering volgens het huidige, op zich zelf staande systeem van die instel-
ling. Momenteel worden de mogelijkheden nagegaan van een aansluiting 
van het bedoelde systeem op de gemeenschappelijk geautomatiseerde cata-
logus. 

206. De benodigde accressen voor materiële uitgaven zijn opgenomen 
in de meerjarencijfers zoals vermeld in de Miljoenennota 1979. De voor de 
personeelsuitbreiding noodzakelijke voorbereidingen zullen worden getrof-
fen. Voor 1979 betekent dit budgettair een interimoplossing binnen de voor-
liggende begroting. 

207. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. 
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VI. DIENSTEN ONDERWIJS EN INSPECTIE 

§ 1. Arbeidsvoorwaardenbeleid 

208. Omdat de bedoelde wijziging belangrijke rechtspositionele aspecten 
heeft zal overleg erover worden gevoerd in het kader van de Bijzondere 
Commissie voor overleg in zaken betreffende de rechtspositie van het on-
derwijspersoneel. Bij het opstellen van het ontwerp is er rekening mee ge-
houden dat het onjuist zou zijn om een bevoegd gezag te verplichten een be-
langhebbende te benoemen die bij voorbeeld zonder succes zijn proefperio-
de heeft afgesloten. Omdat het in het onderwijs gebruikelijk is een proefpe-
riode ten hoogste één jaar te laten duren, is in het ontwerp uitdrukkelijk op-
genomen dat de benoemingsverplichting slechts geldt ten aanzien van de 
betrokkene die een ontslaguitkering geniet en die langer dan één jaar onaf-
gebroken in dienst is geweest. De betrokkenen zullen, tenzij ontheffing 
wordt verleend, op straffe van verlies of vermindering van uitkering ver-
plicht zijn de benoeming te aanvaarden. 

209. De plaats van de besturenorganisaties in het georganiseerd overleg 
vormt een belangrijk bestanddeel van de gedachtenwisseling die momen-
teel in de Bijzondere Commissie Onderwijspersoneel plaatsvindt over de 
aard, de structuur en het functioneren van het georganiseerd overleg. Op de 
resultaten van deze bespreking kan uiteraard niet vooruit worden gelopen. 

210. Op het hoofdlijnenpapier van de Onderwijscommissie Samenwer-
kende Centrales over de aard, de structuur en het functioneren van het geor-
ganiseerd overleg heeft de eerste ondergetekende gereageerd in een uitvoe-
rige notitie, die hij op 14 september jl. aan de Bijzondere Commissie heeft 
aangeboden. De Onderwijscommissie Samenwerkende Centrales heeft op 
deze notitie gerageerd in een schrijven dd. 26 oktober 1978. Hij heeft inmiddels 
een eerste bespreking met de personeelsorganisaties over deze problema-
tiek gehad in de Bijzondere Commissie op 1 november 1978. Een tweede 
gesprek zal op korte termijn volgen. 

211. Slechts in zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing verleend voor de 
verlenging van een tijdelijke aanstelling voor langer dan één jaar. 

212. Zowel in de afdeling V van de Bijzondere Commissie voor Georgani-
seerd Overleg als in de Bijzondere Commissie zelf is uitvoerig gesproken 
over een aantal problemen, samenhangend met de zgn. CAT-circulaire (Dl/ 
AB 77-08). Over een deel van deze knelpunten kon overeenstemming wor-
den bereikt. Aangezien enkele problemen de interpretatie van de circulaire 
betroffen zal in een vervolgcirculaire een nadere toelichting worden gege-
ven. In deze nieuwe circulaire zal tevens worden weergegeven welke wijzi-
gingen in de formatieregeling zijn opgetreden na de afronding van het met 
de organisaties gevoerde overleg. Enkele knelpunten, die een nauwe sa-
menhang vertonen met de knelpunten rond de CAT-circulaire, zijn nog on-
derwerp van nader overleg. 

213. Een concept-circulaire die de rechtspositionele gevolgen regelt van 
samenvoeging van scholen in het primair onderwijs zal binnen afzienbare 
tijd worden aangeboden aan de Bijzondere Commissie voor overleg in zaken 
betreffende de rechtspositie van het onderwijspersoneel. Vertegenwoordi-
gers van de besturenorganisaties hebben, als waarnemers, geparticipeerd 
in het voorbereidend overleg binnen één van de werkgroepen van genoem-
de commissie. 

214. Het is niet mogelijk een overzicht te verstrekken van aan de scholen 
verbonden personeelsleden, wier bezoldiging wordt bekostigd uit de midde-
len ter bestrijding van de exploitatiekosten. Evenmin bestaat ten departe-
mente inzicht in de hoedanigheden waarin dit personeel voorkomt. Evenmin 
is bekend hoe de salariëring en overige rechtspositie is geregeld. Een door 
de ambtsvoorganger van de eerste ondergetekende ondernomen poging 
om via vragenlijsten een volledige informatie te verkrijgen ter zake van deze 
elementen - die overigens tot de exclusieve competentie van de bevoegde 
gezagsorganen behoren - heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. 
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215. Het komt de eerste ondergetekende niet wenselijk voor, vooruitlo-
pend op de inwerkingtreding van de Wet op het basisonderwijs, een aparte 
formatieregeling voor het niet-onderwijzend personeel bij het primair on-
derwijs tot stand te bregen. 

216. Het beleid is erop gericht zoveel mogelijk de geëigende rechtsposi-
tieregelingen van toepassing, dan wel van overeenkomstige toepassing te 
doen zijn. Indien de aard van een experiment daartoe aanleiding geeft kun-
nen specifieke rechtspositionele bepalingen worden opgesteld. Het grote 
aantal onderling sterk van elkaar afwijkende experimenten maakt het niet 
mogelijk tot één afzonderlijk rechtspositiebesluit te komen dat in alle voor-
komende situaties zou kunnen worden toegepast. 

217. De indiening van een wetsontwerp tot wijziging van de Experimen-
tenwet onderwijs kan in het voorjaar van 1979 worden tegemoetgezien. 
Voor wat betreft de aard van de daarin voorgestelde wijzigingen wordt ver-
wezen naar hetgeen daaromtrent op blz. 48 van de memorie van toelichting 
is medegedeeld. 

218. Het concept-rechtspositiereglement vooreen aantal met name aan 
te wijzen B3-lichamen is kort na de ambtsaanvaarding van de eerste onder-
getekende aangeboden. Hij heeft zijn beslissing ter zake van dit concept ge-
nomen, waarna het interdepartementale overleg een aanvang kan nemen. 

219. Bij de methode die vorig jaar werd toegepast om het ziekteverzuim te 
registreren werd gewerkt met losse codekaarten waarop via een cijfersy-
steem de gegevens konden worden ingevuld. Dit systeem bleek te ingewik-
keld en te tijdrovend te zijn, zowel voor de schooladministraties als - bij de 
controle- voor het onderzoekbureau. Voor het schooljaar 1978-1979 is een 
systeem ontwikkeld waarbij aan de scholen maandstaten worden toegezon-
den, waarvan de invulling slechts weinig tijd kost en waarbij het risico van 
vergissingen minimaal is. 

§ 3. Scholing en nascholing van onderwijsgevenden 

220. Het beleidsvoornemen met betrekking tot de stichting van drie nieu-
we lerarenopleidingen is op 3 november 1978 aan de Tweede Kamer aange-
boden. Behalve aan de stichting van de nieuwe opleidingen wordt in dit be-
leidsvoornemen aandacht besteed aan de ontwikkelingen die zich hebben 
voorgedaan, nadat de ambtsvoorganger van de eerste ondergetekende op 
25 april 1977 zijn beleidsvoornemen ter zake aan de Tweede kamer had toe-
gezonden. Tevens wordt aangegeven welke maatregelen in dit kader en in 
het kader van Bestek '81 zijn getroffen voor de bestaande NLO's. 

221. Zoals reeds bij eerdere gelegenheden door de eerste ondergeteken-
de aan de Tweede Kamer is meegedeeld zal de door zijn ambtsvoorganger 
voorgenomen beëindiging van de m.o."Opleidingen geen doorgang vinden. 
Aan de nieuwe lerarenopleidingen zullen derhalve als regel geen part-time-
opleidingen worden verbonden. Een uitzondering zal worden gemaakt voor 
het vak verpleegkunde. 

222. In aansluiting aan het vermelde op blz. 160 van de memorie van toe-
lichting van de ontwerp-begroting 1979 kan worden medegedeeld, dat een 
ambtelijke werkgroep in breder verband de kosten van beheer en bestuur in 
het onderwijs onderzoekt. De resultaten daarvan dienen te worden af-
gewacht, alvorens te dien aanzien ook met betrekking tot de nieuwe leraren-
opleidingen een nader standpunt kan worden ingenomen. Met uitzondering 
van één instituut zijn reeds lange tijd alle nieuwe lerarenopleidingen aange-
sloten bij het thans lopende CASO-project. Het bedoelde instituut is doende 
daaraan eveneens deel te gaan nemen. 

223. Op bijlage V (blz. 47) bij de memorie van toelichting van de ontwerp-
begroting 1979 zijn voor een drietal jaren de gemiddelde uitgaven per leer-
ling opgenomen. Er zijn verschillende factoren, die het gesignaleerde ver-
schil tussen de gemiddelde uitgaven van de nieuwe lerarenopleidingen en 
van de m.o.-opleidingen veroorzaken. 
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Ten eerste betreft het hier namelijk dagopleidingen (NLO) tegenover 
avondopleidingen (m.o.). Ten tweede is bij de NLO veel aandacht besteed 
aan de professionalisering van de opleidingen, hetgeen extra kosten heeft 
gevergd. Ten derde zijn in de afgelopen jaren bij de NLO's belangrijke inves-
teringen gedaan, die in de uitgaven zijn begrepen, doch ten behoeve van 
een reeks van jaren gedaan zijn. Ten slotte zij vermeld, dat een student van 
de NLO's gedurende 40 uur per week gebruik moet kunnen maken van on-
derwijsfaciliteiten, terwijl zulks voor een student aan de m.o."Opleidingen 
niet meer dan 6 a 9 uur per week bedraagt. 

224. Op dit moment wordt door een gemengde werkgroep, bestaande uit 
deskundigen afkomstig uit de wereld van de erkende gesubsidieerde m.o.-
opleidingsinstituten, en uit ambtenaren van het departement, gewerkt aan 
een advies inzake het ten aanzien van de m.o.-opleidingen te voeren beleid. 
Dit advies zal aan de eerste ondergetekende worden uitgebracht in mei 
1979. Het zal in ieder geval betrekking hebben op de onderwijskundige struc-
tuur en inrichting van de opleidingen, op de juridische basis van de opleidin-
gen, op de consequenties van het voorgestelde beleid voor andere voorzie-
ningen voor tertiair onderwijs, alsook op de eventuele financiële conse-
quenties van de gedane voorstellen. Eerst na ontvangt van bovenbedoeld 
advies kan blijken of en in welke mate extra middelen benodigd zijn. 

§ 4. Verzorging 

225. Op het ogenblik zijn in het onderwijs (districts)catecheten werkzaam 
met zeer uiteenlopende taakopdrachten. Sommigen van hen zouden mis-
schien qua functie wel in de verzorgingsstructuur in te passen zijn, anderen 
zijn dat duidelijk niet, omdat zij veeleer zelf lesgeven of zich bezighouden 
met scholing van onderwijsgevenden dan met begeleiding. Zolang echter 
onvoldoende duidelijk is in welke richting de functie van (districts)catecheet 
zich uiteindelijk zal ontwikkelen lijkt het prematuur om in de (wet op de) ver-
zorgingsstructuur expliciet een plaats in te ruimen voor deze functie. Wel zal 
de (wet op de) verzorgingsstructuur zoveel ruimte moeten openlaten dat 
niet bij voorbaat het inpassen van nieuwe functies in de verzorgingsstruc-
tuur onmogelijk wordt gemaakt. 

226. Het schoolmaatschappelijk werk blijft voor de Regering een subsidi-
abele activiteit van een schoolbegeleidingsdienst. Schoolmaatschappelijk 
werk kan bij voorbeeld goede diensten bewijzen bij de zorg voor de school-
loopbaan van de indivudele leerling. Daarnaast kan het schoolmaatschappe-
lijk werk ondersteunend optreden ten behoeve van de relatie tussen school, 
buurt en gezin. Het aangaan van deze relatie is echter in eerste instantie een 
verantwoordelijkheid voor de school zelf. De omvang van het schoolmaat-
schappelijk werk binnen een schoolbegeleidingsdienst zal onder meer wor-
den bepaald door de algemene behoeften die het onderwijs aan deze disci-
pline heeft, terwijl uiteraard ook de aanwezigheid van andere disciplines en 
budgettaire overwegingen hierbij een rol zullen spelen. 

227. Door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk zijn 
in het kader van het Innovatieproject Amsterdam indertijd twee onderwijs-
opbouwwerkers van de Amsterdamse schoolbegeleidingsdienst gesubsi-
dieerd. Per 1 augustus 1977 werd volgens de afspraken de projectsubsidie 
voor het begeleidingswerk beëindigd, dus ook voor de opbouwwerkers. Het 
heeft verder nooit in de bedoeling gelegen na afloop van het project blijvend 
extra materiële en personele middelen ter beschikking te stellen. 

228. 
A. Door de SLO geheel uitbestede projecten: 
1. De opleiding van onderwijsgevenden in verband met de individualise-

ring van het basisonderwijs. 
2. Receptieve taalbeheersing. 
3. Ontwikkeling Modellen voor onderwijsleerpakketten katechese voor 

het voortgezet onderwijs. 
4. Stadsgeografie voor het basisonderwijs. 
5. Participatie Project Randstad 
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B. Voornaamste projecten die door de SLO in eigen beheer worden uitge-
voerd: 

1. Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding voor het basisonderwijs 
(GVO-basisonderwijs). 

2. Bewegingsonderwijs voor 4- tot 8-jarigen. 
3. Dans, mime en drama in de 3de en 4de klas van de lagere school. 
4. Leerplanontwikkeling voor vier beroepsgerichte afdelingen in de bo-

venbouw van het lager technisch onderwijs. 
5. Natuuronderwijs voor de basisschool. 
6. Naar een leerplan Fries. 
7. Gericht schrijven m.a.v.o.-l.b.o. 
8. Gericht schrijven v.w.o.-h.a.v.o. 
9. Schooltaal-milieutaal. 

10. Onderwijs in taalbeschouwing. 
11. Literatuuronderwijs. 
12. Leerplanontwikkeling m.h.n.o./m.s.p.o. 
13. Leergangen Spaans. 
14. Leerplan Russisch. 
15. Leergang Grieks. 
16. Milieu-educatie. 
17. Leerplan scheikunde h.a.v.o. 
18. Leerplan scheikunde m.a.v.o. 
19. Leerplan economie m.a.v.o. 
20. Leerplan muziek voor kleuter- en lager onderwijs. 
21. Biologie voor l.b.o. 
22. L.t.s.-Elektrotechniek. - * 
23. Uitwerking leerplan elektrotechniek. 
24. H.t.o.-tekenen en werkplaatstechniek ten behoeve van de elektrotech-

niek. 

Het betreft zowel projecten die tot doel hebben het ontwikkelen en in de 
school beproeven van een prototype van een maatschappelijk gefundeerde 
leergang voor een bepaald vak in een bepaald schooltype, maar ook projec-
ten die moeten leiden tot een structuurschets die aangeeft hoe een school-
werkplan voor een bepaald schooltype er in algemene zin uit kan zien. 

229. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de opgaven voor 
de schriftelijke examens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. ligt geheel bij de CVO. Het 
CITO stelt alle examenopgaven in meerkeuzevorm samen en verzorgt ook 
de administratieve en technische voorbereiding. Bij de produktie van de 
eindexamenopgaven worden altijd leraren van het betreffende schooltype 
betrokken, als leden van itemschrijfgroepen of als correspondenten. 

Onder leiding van een vakmedewerker van het CITO worden ingezonden 
teksten tot volledige examensets bijeengevoegd en ter beoordeling voorge-
legd aan een adviescommissievan docenten; de CVO stelt uiteindelijk vast. 
Het vaststellen van de normen voor de beoordeling van het examenwerk 
valt eveneens onder de competentie van de CVO; het CITO verschaft de nor-
mencommissie van de CVO de nodige gegevens, zoals toets- en itemanaly-
ses en frequentieverdelingen van scores. Nadat de beoordelingsnormen zijn 
vastgesteld, verzendt het CITO de eindexamenresultaten aan de scholen. 
Meerkeuze-opgaven betreffen de volgende vakken: v.w.o. - Frans, Duits, 
Engels, Russisch, biologie; h.a.v.o.-Frans, Duits, Engels, Russisch, schei-
kunde (g), biologie; m.a.v.o.-4- Frans, Duits, Engels, Spaans, wiskunde (g), 
scheikunde (g), biologie, handelskennis (g); m.a.v.o.-3 - Frans, Duits, 
Engels, wiskunde (g), biologie, handelskennis (g). 

Een (g) betekent dat slechts een gedeelte een meerkeuzetoets is. 
Voor de eindexamens a.v.o./v.w.o. 1ste tijdvak heeft het CITO in 1978 on-

geveer 553 000 stuks examenwerk gecorrigeerd. 
De opgaven voor de examens in open vraagvorm worden gemaakt door 

adviesgroepen van docenten van de CVO. CITO-medewerkers zijn vanaf 1 
augustus 1976 betrokken bij het werk van deze adviesgroepen. Het doel van 
deze samenwerking is verbetering aan te brengen in de examenopgaven. 
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Het gaat om de vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde, handelsweten-
schappen/economie, Nederlands, klassieke talen, beeldende vakken en mu-
ziek. 

Uit het bovenstaande moge blijken dat nu reeds de situatie zo is dat de 
examenopgaven eigenlijk door leraren worden vervaardigd en ingediend. In 
de lasten van het CITO zijn de vergoedingen aan deze leraren begrepen. 

230. De statutenwijziging van de SVO is opgeschort in verband met het 
beraad over de noodzaak het beleid ten aanzien van het onderwijsonderzoek 
te wijzigen. 

Wijziging van de SVO-statuten zou onder meer ingrijpende gevolgen heb-
ben voor de samenstelling van het SVO-bestuur. Het in werking stellen van 
procedures om tot voordrachten c.q. benoemingen van bestuursleden te ko-
men op een tijdstip, dat wordt overwogen de structuur van het onderwijson-
derzoek en de plaats van de SVO hierin een ander aanzien te geven, is wei-
nig zinvol. Opgemerkt dient te worden dat het beraad over de toekomstige 
structuur van het onderwijsonderzoek op korte termijn zal moeten uitmon-
den in beleidsvoornemens. Het zal in die fase duidelijk worden of invoering 
van de statutenwijziging van de SVO in het kader van deze toekomstige 
structuur al dan niet zinvol is. 

231. De vermindering van de subsidie aan de SVO hangt samen met een 
de laatste jaren groeiend gevoel van onbehagen over de betekenis van de 
bijdrage van het onderzoek aan de ontwikkeling van het onderwijs (tweede 
geldstroom) en aan de grote innovaties (derde geldstroom). Het onderwijs-
onderzoek kent een complexe structuur met vele schijven en vaak lange lij-
nen. De overheadkosten zijn betrekkelijk hoog. Over de relevantie van de re-
sultaten voor de onderwijspraktijk worden zowel vanuit het onderwijsveld 
als vanuit het beleid twijfels geuit. 

Deze overwegingen hebben er mede toe geleid dat een fundamentele be-
leidswijziging wenselijk werd geacht. Een grondige bezinning bleek noodza-
kelijk. Het was evenwel onmogelijk deze nog voor de opstelling van de be-
groting af te ronden. 

232. In totaal is op onderwijsresearch in de derde geldstroom een bedrag 
van f 1 861 000 bezuinigd. Dit bedrag is als volgt per project uitte splitsen: 

Onderzoek middenschool 
Onderzoek open school 
Programma Advies Commissie 

Open School (PACOS) 
Onderzoek participatieonderwijs 

Totaal 

233. Op gelden, die beschikbaar worden gesteld voor onderzoek naar het 
stimuleringsbeleid, wordt niet bezuinigd. 

234. In de meerjarenraming zijn voor de SVO de volgende bedragen uit-
getrokken: 

1980: f 13 361000 
1981: f 12 946 000 
1982: f 13 118 000 
1983: f 13 288 000 

235. In de memorie van toelichting wordt gesteld dat het wenselijk is na te 
gaan in hoeverre er aanleiding kan zijn tot een fundamentele wijziging van 
het beleid op dit gebied en of er sprake is van eventuele wijzigingen in de 
structuren voor het onderzoek ten behoeve van het onderwijs. De achter-
grond hiervan is dat er momenteel een grondige bezinning over de structuur 
en het functioneren van het onderwijsonderzoek plaats heeft. Uiteraard 
wordt daarbij ook de positie van de SVO bezien. Zie antwoord op vraag 231. 

f 
f 

1 140 000 
380 000 

f 
f 

71 000 
270 000 

f 1 861 000 
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236. In het Wetenschapsbudget 1979 is vr i j u i tvoer ig aandacht besteed 
aan een kenschets van de organisatie en f inancier ing van de onderwi js-
research. Voorts zijn beleidsontwikkel ingen van de laatste jaren uiteengezet. 
In de memor ie van toel icht ing op de begrot ing van onderwi js en weten-
schappen 1979 is daarom volstaan met de meest recente ontwikkel ing aan te 
geven. Deze houdt in , dat thans word t nagegaan of er eventueel wi jz ig ingen 
in de structuur van het onderzoek van het onderwi js noodzakeli jk zi jn. Voorts 
word t in de memor ie van toel icht ing meegedeeld dat in verband hiermee 
enkele voorgenomen activi teiten zijn opgeschort. Dit betreft wi jz ig ing van de 
SVO-statuten en invoer ing van de zgn. PAC-SOG-structuur, die beide ook in 
het Wetenschapsbudget waren vermeld . Het Wetenschapsbudget en de me-
morie van toel icht ing op de onderwi jsbegrot ing moeten derhalve niet tegen-
over elkaar, maar in samenhang met elkaar worden bezien. 

237. De Rijksregeling subsidiër ing schoolbegeleiding is zeer onlangs in 
concept gereedgekomen. Eind november zal het overleg met de betrokke-
nen, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een aanvang 
nemen. Wanneer dit overleg is afgerond is niet exact aan te geven. Het stre-
ven is de regeling per 1 januari 1980 te laten ingaan. 

238. In de meer jarenraming zijn voor de schoolbegeleidingsdiensten de 
volgende bedragen ui tgetrokken: 

1979: f 38 574 000 
1980. f 39 352 000 
1981: f 39 849 000 

Deze bedragen zi jn, behoudens een correctie van het loonsomalternat ief, 
ten opzichte van de Mi l joenennota 1977 niet veranderd. 

239. De bedoelde regeling stamt uit 1966. Sinds die t i jd hebben zich op 
het terrein van de ondersteuning van het onderwi js de nodige ontwikkel in-
gen voorgedaan. Te denken valt bij voorbeeld aan het tot stand komen van 
een bijna landelijk netwerk van schoolbegeleidingsdiensten en het ontstaan 
van de St icht ing voor de Leerplanontwikkel ing. Een en ander heeft tot ge-
volg gehad dat de taakstel l ing van de pedagogische centra zoals die in art i-
kel 4 van de bedoelde regeling is omschreven, niet meer als zodanig van toe-
passing is. In de afgelopen t i jd is met de drie landeli jke pedagogische centra 
overleg gevoerd over hun nadere taak en plaats te midden van de andere 
verzorgingsinstel l ingen. Deze taak en plaats zouden in een nadere regeling 
moeten worden vastgesteld. 

240. Het al of niet voortbestaan van het CIO is niet afhankelijk van subsi-
diëring door de r i jksoverheid. Bovendien kan het CIO funct ioneren zonder 
zich te ontwikkelen tot een zelfstandig orgaan met een daarbi j behorend ap-
paraat. 

VII. STUDIEFINANCIERING 

241. Kortheidshalve word t verwezen naar de antwoorden op de vragen 4 

en 9. 

ARTIKELEN 

Algemeen 

Met betrekking tot de begrot ing 1977 kunnen 3 fasen worden onderschei-
den. 

a. De wet van 6 april 1977 houdende vaststel l ing van hoofdstuk VIM van de 
r i jksbegrot ing. 

b. De wi jz ig ing van hoofdstuk VIII, waarin opgenomen de wi jz ig ingen 
voorzover bekend tot het t i jdst ip van het opstel len van de Mi l joenennota 
1978. 
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c. De slotregular isat iewet over het dienstjaar 1977 die nog aan het Parle-
ment moet worden aangeboden. 

De gegevens onder a, zijn vermeld in de ko lom «Toegestaan voor 1977» in 
de begrot ing 1978. Die onder c vormen de ko lom «Vermoedel i jk beloop 
1977» in de begrot ing 1979, althans voorzover ze bekend waren ten t i jde van 
het opstel len van de begrot ing 1979. Voor zover de gegevens onder b a f w i j -
ken van die onder c is de conclusie juist, dat nog een verdere begrot ingswi j -
ziging tegemoet kan worden gezien. 

Voor wat betreft het aangehaalde voorbeeld kan het vo lgende worden op-
gemerkt. Na het opstel len van de begrot ing 1977 is het budget van de direc-
tie VO/WJ gewi jz igd in verband met een reorganisatie van werkzaamheden. 
De cursussen in het kader van het leerl ingwezen, l.t.o., I.h.n.o. en l.e.a.o. zijn 
onder het f inancieel beheer van deze directie gebracht. Op grond hiervan 
zijn de aan de bovengenoemde cursussen verbonden ui tgaven niet meer bij 
VO/LMB, maar bij VO/WJ zichtbaar gemaakt. 

Artikel 2 

De verlaging van deze post is niet het gevolg van een verschuiv ing naar 
een ander artikel maar van het afnemen van het aantal adviseurs. 

Artikel 5 

5.1. Algemene zaken en 5.3. Documentatie. 
De groei van het personeelsbestand is gepaard gegaan met een evenredi-

ge ui tbreid ing van de materiële uitgaven. De bestaande dislokatie heeft een 
sterke st i jg ing veroorzaakt van o.a. de vaste lasten zoals onderhoud gebou-
wen , energie en water. Dezelfde oorzaken zijn aan te wi jzen voor de st i jging 
van de algemene documentat ieui tgaven. 

5.2. Voorlichtingsdienst. 
De st i jging is het gevolg van 
a. het organisator isch onderbrengen van het Centraal bureau voor de 

aanmeld ing en plaatsing van eerstejaarsstudenten bij de z.g. middensector 
van dit departement waardoor opdel ing van het begrot ingsbedrag noodza-
kel i jkwas (zie begrot ing 1978 artikel 147 en het ontwerp van de begrot ing 
1979 artikel 164). 

Het bovenstaande is ook de oorzaak van het verschil tussen het bedrag ge-
noemd bij de beantwoord ing van de schrifteli jke vraag bij de begrot ingsbe-
handel ing 1978 en het nu voor het dienstjaar 1978 vermelde bedrag groot 
f3479000. 

b. Het tekort is ontstaan omdat terugontvangsten in het a lgemeen niet 
langer in minder ing mogen worden gebracht op de ui tgaven, doch op de 
middelen moeten worden verantwoord. De verdel ing van de raming 1979 
van de Voorl icht ingsdienst (5.2) luidt als vo lgt : 

Interne voorlichting f 200 000 
Externe voorl ichting f 4 101000 
Specifieke uitgaven f 3 000 

5.4. Centraal Onderwijsoverleg. 
Van het geraamde bedrag groot f 946000 zal f 646000 worden bestemd 

voor de leden van de Centrale Overlegraad en de sectorraden van het Cen-
traal Onderwi jsover leg voor faci l i teiten (vacatiegelden, c.q. kosten van ver-
vanging bij bu i tengewoon verlof). Van het restant groot f 300000 word t 
f75000 aan elk der volgende koepelorganisaties verstrekt. 

1. de St icht ing Algemene Bonden voor Scholen; 
2. de combinat ie van de Stichting Contactcentrum Bevorder ing Openbaar 

Onderwi js en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; 
3. de Nederlandse Katholieke Schoolraad; 
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f 2 570 000 

f 
f 
f 
f 

1 500 000 
200 000 
144 000 
865 000 

f 5 279 000 

4. de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad; 
als tegemoetkoming in de kosten die zij moeten maken om aan een eigen 
verantwoordelijkheid die zij hebben in het beleidsvormingsproces over het 
onderwijsbeleid inhoud te kunnen geven. Ten behoeve van het Centraal On-
derwijsoverleg zijn in de meerjarenramingen de volgende bedragen uitge-
trokkent.w. 1980 f 1 021 000 en voor elk der jaren 1981 t/m 1983 f 1 099000. 

Artikel 6 

De verhoging is o.a. het gevolg van een te lage raming in voorgaande ja-
ren van het aantal vergaderingen, werklunches e.d. 

Artikel 7 

De gevraagde specificatie luidt als volgt: 

1. Experiment individueel gespecificeerde weektaak 
2. Dienst sociaal-wetenschappelijk onderzoek rijksuniversiteit 

Leiden, ziekteverzuim 
3. Uitzendkrachten voor onderzoeken 
4. Algemeen 
5. Commissie Londo 

Dit artikel is aangewezen voor de toepassing van artikel 12 van deComp-
tabiliteitswet 1976, omdat werd gevreesd dat er een vertraging zou ontstaan 
in de afwerking van diverse onderzoeken waarvoor contractueel verplichtin-
gen waren aangegaan. Het ziet er thans naar uit dat de vertraging niet die 
omvang zal aannemen die werd verwacht, zodat nu rekening wordt gehou-
den met een bedrag van f 1 min. 

Artikel 9 

De verhoging van het budget vorming en opleiding van het departements-
personeel wordt veroorzaakt door een aanvaarde prioriteit ter zake van de 
her- en bijscholing van de inspecteurs van het rijksschooltoezicht tot een be-
drag van f250000. 

Artikel 71 

Het vermoedelijke bedrag vanartikel 11 voor 1977 ad f 2425000 betreft de 
achterstand in de afdracht van pensioenbijdragen en de daarover berekende 
rente van besturen van bijzondere scholen. Het Algemeen burgerlijk pensi-
oenfonds heeft met toepassing van het gestelde in artikel N2 van de Alge-
mene burgerlijke pensioenwet O en W voor dit bedrag aangesproken. Het 
bedrag van f2425000 kan als volgt worden gespecificeerd: 

Achterstal ige pensioenb 'jdragen 

Jaren vóór 1966 1 605 000 
Jaar 1966 29 000 
Jaar 1967 1 27 000 
Jaar 1968 15 000 
Jaar 1969 37 000 
Jaar 1970 79 000 
Jaar 1971 227 000 
Jaar 1972 77 000 
Jaar 1973 58 000 
Jaar 1974 f 58 000 
Jaar 1975 163 000 

f 1 375 000 
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Achterstallige rente 

t/m 1973 f 528 000 
t/m 1974 f 52 000 
t/m 1975 f 265 000 
t/m 1976 f 205 000 

f 1 050 000 

Totaal f 2 425 000 

Van het bovengenoemde bedrag is inmiddelsf 850 000 afgewerkt. Oen W 
hanteert een invorderingsprocedure om de achterstallige pensioenbijdra-
gen en de daarover berekende rente van de desbetreffende schoolbesturen 
terug te vorderen. 

Artikel 13 

Medio 1978 is de nieuwe studiefaciliteitenregeling van kracht geworden, 
die een verruiming van faciliteiten biedt. Verwacht wordt dat ten gevolge 
van deze verruiming meer ambtenaren van deze regeling gebruik zullen 
gaan maken. 

Artikel 22 

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op 
vraag 74. 

Artikel 39 

De Regering is, mede in verband met de hoge kosten die de regeling met 
zich brengt, van mening dat het inderdaad ernstige overweging verdient de 
promesseregeling af te schaffen. Een beslissing terzake hangt mede af van 
het nog door de Regering in te nemen standpunt inzake de Nota studiefinan-
ciering. 

Het bedrag aan vorderingen uit reeds vervallen promessen bedraagt ulti-
mo oktober 1978 f 5,2 min. In dit bedrag zijn niet begrepen de vorderingen 
op debiteuren wier schuld, omdat zij niet tot directe terugbetaling in staat 
waren, is omgezet in renteloze voorschotten, die na beëindiging van de stu-
die dienen te worden terugbetaald. De kosten van de promesseregeling be-
dragen per jaar ruim f300000. De rentederving tot ultimo oktober 1978 als 
gevolg van het niet tijdig voldoen van promesseschuld wordt, uitgaande van 
een rentepercentage van 8, geraamd op f 1,1 min. De verliezen als gevolg 
van blijvende oninbaarheid zijn gering. Aan debiteuren die niet aannemelijk 
maken dat zij in de onmogelijkheid verkeren direct terug te betalen, wordt 
geen uitstel van betaling verleend. Er wordt dan een procedure tot gerechte-
lijke invordering gestart. Van blijvende oninbaarheid kan sprake zijn bij on-
der andere debiteuren die een vreemde nationaliteit bezitten en niet in Ne-
derland verblijven, alsmede bij debiteuren die zijn overleden. 

Artikel 62 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

Logopedische hulp f 3 260 000 
Integratie experimenten f 2 123 000 
Diversen f 25 000 

Totaal f 5 408 000 
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Artikel 66 en 67 

Het aantal leerlingen bij het gemeentelijk lager onderwijs is nog steeds 
stijgende, dat bij het bijzonder lager onderwijs dalende. Ter vergelijking 
(bron CBS) 

Gemeentelijke I 
onderwijs 

ager Bijzonder lager 
onderwijs 

Totaal 

16 januari 1977 
16 januari 1978 

437 992 
439 180 

1 010 092 
993 460 

1 448 084 
1 432 640 

+ 1 188 16 632 15 444 

Met deze trend is in de ramingen van 1979 rekening gehouden. 

Artikel 70 

Onder dit artikel zijn geen gelden opgenomen voor het opzetten van ont-
wikkelingsprojecten basisschool. Deze gelden zijn opgenomen onder arti-
kel 298. In het «Overzicht van de maatregelen voor de voorbereiding van de 
nieuwe basisschool 1977/1983» op blz. 65 van de memorie van toelichting 
zijn de gelden voor ontwikkelingsprojecten vermeld. 

Artikel 76 
j> 

Specificatie (bedragen x f 10001 

1. Middenschoolexperimenten f 8 228 
2. Mavoproject f 1 429 
3. Coördinatieproject a.v.o.-l.b.o. f 382 
4. Brugklasonderwijs f 640 
5. Project leerpakket ontwikkel ing natuurkunde f 247 
6. Projectonderwijs Rijksscholengemeenschap Wageningen f 71 

Totaal f 10 997 

Artikelen 78 en 85 

Zoals op blz. 188 van de memorie van toelichting is vermeld zijn de uitga-
ven voor scholengemeenschappen lager en middelbaar beroepsonderwijs 
en scholengemeenschappen beroepsonderwijs/algemeen voortgezet on-
derwijs in de begroting 1978 begrepen in de ramingen voor diverse artikelen 
van het lager en middelbaar beroepsonderwijs. Om begrotings-technische 
redenen zijn in de begroting 1979 de ramingen ten behoeve van vorenge-
noemde scholengemeenschappen gepleegd op de artikelen 75 (avo/beroeps-
onderwijs) en 86 (scholengemeenschappen en cursussen lager en middel-
baar beroepsonderwijs). Voordeel hiervan is dat meer zicht wordt gegeven 
op de uitgaven met betrekking tot de scholengemeenschappen en dat tal van 
overboekingen gedurende het begrotingsjaar worden voorkomen. 

Artikel 88 

Op de begroting 1978 was een bedrag van f 11 079 000 uitgetrokken voor 
de aan de herstructurering m.h.n.o./m.s.p.o. verbonden kosten, te weten op 
artikel 68 f 10 349 000 en op artikel 283 f 730 000. In de oude meerjarenra-
ming 1979-1982 waren in totaal de volgende bedragen ter zake de herstructu-
rering vastgelegd: 

f 13 586 000 voor 1979 
f 14 201 000 voor 1980 
f 14 854 000 voor 1981 
f 15 543 000 voor 1982 
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Artikel 89 

Het op dit artikel uitgetrokken bedrag ad f 4 322 000 is als volgt samenge-
steld: 

— VernieMwingS" en ontwikkelingsprojecten f 2 203 000 
m.n. Twente project, project integratie i.h.n.o.-i.b.o., project 
clusters i.b.o. en project sg. I.b.o. 

— Rendementsverbetering m.t.o. f 765 000 
— Middenschool (schoolgebonden uitgaven) f 1 122 000 
— Landelijk Brugklas project (schoolgebonden uitg.) f 232 000 

In 1978 zijn ter zake de bovengenoemde activiteiten op de artikelen 64, 66, 
68 en 283 respectievelijk de volgende bedragen opgenomen: f 742 000, 
f 1 004 000, f 309 000 en f 1 150 000. Op de begroting 1979 is voorts in de ra-
ming voor artikel 298 (ontwikkelingswerk) een bedrag van f 3 552 000 begre-
pen ten behoeve van de verzorgingscomponent van de vernieuwings-en ont-
wikkelingsprojecten op het gebied van het lager en middelbaar beroeps-
onderwijs. 

Artikel 92 

Erzijn de navolgende bedragen opgenomen: 

Faciliteitenbeleid f 62,— min. 
Weekends en kampen f 1,2 min. 

Artikel 97 

Het bedrag uitgetrokken onder dit artikel voor het avondonderwijs over-
dag kan per onderwijssoort als volgt worden gespecificeerd: 

M.a.v.o. f 3 5 217 000 
V.w.o. f 1 577 000 
H.a.v.o. f 1 371 000 

Totaal f 3 8 165 000 

Artikel 99 

In de meerjarenraming voor de open school zijn de volgende bedragen op-
genomen: 

1979 f 12 196 000 
1980 f 10 927 000 
1981 f 9 598 000 
1982 f 9 803 000 
1983 f 10 007 000 

Artikel 114 

De stijging van de onder dit artikel geraamde kosten wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door de verwachte toename van het aantal stu-
denten. 

De in 1976 gestarte nieuwe opleiding Toegepaste Huishoudwetenschap-
pen meteen 1ste leerjaar van 44 studenten zal in 1979 zijn uitgebouwd tot 4 
leerjaren met een verwacht aantal van 270 studenten. Weliswaar staat 
tegenover deze groei van het aantal studenten de afbouw van de oude lera-
renopleiding, maar dit leidde niet tot een evenredige vermindering van kosten 
omdat de docenten van die opleiding grotendeels niet konden worden inge-
past in de nieuwe THW-opleiding. De salarissen van deze docenten blijven in 
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het kader van de garantieregeling vooralsnog op de school drukken. Voorts 
is rekening gehouden in de raming van 1979 met een verwachte, zij het ge-
ringe, overschrijding van de raming in 1978. Ten slotte is de raming ver-
hoogd met het algemeen toegepaste percentage voor salarismaatregelen. 

De gevraagde specificatie van het verschil tussen de raming van 1978 en 
1979 is als volgt: 

Toename van studentenaantal 1,— min. 
Bijstelling op basis vermoedelijk beloop 1978 0,3 min. 
Salarismaatregelen 0,1 min. 

1,4 min. 

Artikel 117 

Inderdaad zijn de voor 1978 in de begroting gepresenteerde cijfers ongewij-
zigd overgenomen onder «toegestaan voor 1978» in de begroting 1979 en 
heeft helaas voor 1979 eenzelfde onjuiste bijtelling plaatsgevonden. Verde-
ling van het onder dit artikel genoemde bedrag zou als volgt moeten luiden: 
( x f 1 min.) 

Geraamd 
1979 

voor Toegestaan 
1978 

voor Vermoedelijk beloop 
1977 

Soc. Ped. Onderw. 
Gezondheidszorg 

205,8 
76, -

197,4 
78,2 

166, -
58, - , 

Deze correcties zullen bij nota van wijziging worden aangeboden. 

Artikel 120 

Van het geconstateerde verschil tussen de voor 1977 en 1978 geraamde 
bedragen werd naar aanleiding van de daartoe gestelde kamervraag een 
specificatie gegeven in kamerstuk 14 800, zitting 1977-1978, hoofdstuk VIII, 
nr. 15. Evenals voor 1978 werd ook voor 1979 gebruikgemaakt van de nieu-
we ramingstechniek, die evenwel op grond van inmiddels opgedane erva-
ring en verkregen inzicht, getoetst aan het vermoedelijk beloop voor 1978, 
was bijgesteld. Hierdoor is vergelijking van de ramingscijfers van 1978 en 
1979 niet zonder meer mogelijk. 
Om vergelijking mogelijk te maken wordt hieronder een overzicht gegeven 
van de werkelijke uitgaven 1976, het vermoedelijk beloop voor 1977 en 
1978 en de geraamde bedragen voor 1979 (x f 1 min.) 

Werkelijke 
uitgaven 

1976 

Vermoedeli 

1977 

jk beloop 

1978 

Geraamd voor 

1979 

Muziek, dans en toneel 
Beeldend kunstonderw. 

65,5 
55,5 

121,— 

72,5 
5 9 , -

79,5 
6 0 . -

76,4 
62,9 

Totaal 

65,5 
55,5 

121,— 131,5 139,5 139,3 

Artikel 122 

Voor deze post was aanvankelijk een bezuiniging voorzien van 0,5 min., 
welke in een later stadium, na ampele overwegingen aangaande de positie 
van de HBO-Raad, ongedaan werd gemaakt. In dat stadium was het evenwel 
niet meer mogelijk correcties in de gedrukte stukken aan te brengen, zodat 
bij nota van wijziging het onder dit artikel geraamde bedrag zal worden ver-
hoogd tot f 5 415 000. 
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Artikel 123 
Zoals op blz. 60 van de memorie van toelichting onder «posterioriteiten 

DGHW» staat aangegeven, is op deze post een bezuiniging toegepast van f 1 
min. en niet van f 3,7 min., zoals werd verondersteld. Het verschil tussen bei-
de bedragen wordt veroorzaakt door een overboeking naar artikel 287 ter za-
ke van het samenwerkingsproject «Nieuwe lerarenopleiding met instellingen 
W.O.». Met deze overboeking van f 2,7 min. worden de voor dit project ge-
raamde kosten overgebracht naar de directie Scholing, waaronder dit samen-
werkingsproject, die uit dit artikel worden gefinancierd, met vermelding van 
het procentueel aandeel in de totaal geraamde kosten. 

1. Landelijke Coördinatie Commissie (LCC), technisch wetenschappelijk 
onderwijs en hoger technisch onderwijs (TWO/NTO) 33,4 

2. Ontwikkeling opleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen THW 
(Diedenoort) 2,7 

3. Agogische Academie Friesland en de Rijksuniversiteit te Groningen 
(AAF/RUG) 4,8 

4. Hoger Technische School, Utrecht en de Technische Hogeschool 
Twente 0,1 

5. Samenwerkende HBO-Opleidingen in Limburg en de Rijksuniversiteit 
in Limburg (SWOL/Rulg) 2,6 

6. Paramedische HBO-opleidingen in Limburg en de Medische Faculteit, 
Maastricht 2,6 

7. Landelijke Commissie ter voorbereiding van wederzijdse doorstroming 
HBO/WO 19,4 

8. Sociale Academie Amsterdam en de Gem. UniversiteiJ van Amsterdam 2,6 
9. Katholieke Sociale Academie Sittard en de Rijksuniversiteit Limburg 2,6 

10. Instituut voor hoger toeristisch en recreatief onderwijs te Breda met 
de Katholieke Hogeschool te Tilburg 9,7 

11. Hogere Hotelschool Maastricht en de Rijksuniversiteit Limburg 2,6 
12. Pilot-project audio-visuele media, Deventer 4,2 

Voor nieuw te starten projecten in 1979, waarvoor reeds enkele aanvragen 
zijn ingediend, is gereserveerd 12,7 

100 . -

Artikel 124 

Van de onder dit artikel geraamde projecten zijn in 1977 en 1978 bekos-
tigd: 

Leerplanontwikkeling h.e.a.o. 
Samenwerking h.b.o."instellingen. 
Andere meer omvangrijke projecten (Algemene Hogere Opleidingen en 

Part-time hoger onderwijs) zijn niet tot ontwikkeling gekomen. Als gevolg 
hiervan is voor 1977 slechts een gering deel van het totale begrotingsbedrag 
tot uitkering gekomen en wordt voor 1978 eenzelfde uitgavenpeil voor deze 
projecten verwacht, nl. ca. 5% van de geraamde bedragen. 

Artikel 138 

Bij in te dienen nota van wijzigingen op de ontwerp-begroting 1979 zal 
worden voorgesteld artikel 138 enerzijds te verhogen met een bedrag van 
f 5,3 min., hetgeen samenhangt met een aanpassing van de raming van de 
ontvangsten van de universiteiten en hogescholen uit hoofde van de in-
schrijvings- en collegegelden en anderzijds te verminderen met een bedrag 
van f56550000 dat conform de op 26 oktober 1978 gesloten meerjarenaf-
spraken dient toe te vloeien aan de rijksbijdragen van de onderscheidene in-
stellingen van w.o. De verhoging met f 5,3 min. houdt verband met een tech-
nische bijstelling van de per instelling in de artikelsgewijze toelichting ver-
melde verdeling in lasten en baten. Het stadium waarin de ontwerp-begro-
ting verkeerde, liet een wijziging in een zo groot aantal begrotingsartikelen 
niet meer toe, zodat besloten werd de totale verhoging van de baten met 
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f 5,3 min. niet per instelling te corrigeren maar als totaalbedrag op de nader 
te verdelen personeelslasten in mindering te brengen. Het totaal van de ex-
ploitatielasten van universiteiten en hogescholen maar ook van de baten 
werd hierdoor f 5,3 min. lager, hetgeen niet van invloed is op de hoogte van 
de rijksbijdrage. In de te ontwerpen nota van wijzigingen op de begroting 
1979 wordt een en ander bijgesteld. Bovenstaande toelichting is noodzake-
lijk voor de beantwoording van deze vraag. 

Van de als gevolg van het voorgaande op f 109187 000 vastte stellen na-
der te verdelen personele middelen zal bij nota van wijzigingen - als gevolg 
van de meerjarenafspraken - een bedrag van f 56 550 000 (niveau 1 augustus 
1978) over de instellingen van w.o. worden verdeeld. Bovendien is een be-
drag van f 36 580000 aan de instellingen toegewezen vanwege deaanpas-
sing aan het salarisniveau per 1 augustus 1978. Derhalve resteert op artikel 
138 een bedrag van f 16 057 000 waarvan f7812 000 dient ter financiering 
van na 1 augustus 1978 te treffen loonmaatregelen. 

Ten slotte zij vermeld dat in meergenoemde nota van wijzigingen zal wor-
den voorgesteld artikel 138 te verhogen met een bedrag van f 1 255000 on-
der gelijktijdige vermindering van artikel 139 met een zelfde bedrag omdat 
het op artikel 138 resterende bedrag van f 16057 000 niet toereikend is om de 
rechtstreeks bij het departement te declareren bedragen (onder meer ver-
band houdende met wachtgelden) te financieren. 

Artikel 139 

Het voor overige lasten en apparatuur op artikel 139 in reserve gehouden 
bedrag verandert in een opgestelde ontwerp-nota van wijzigingen op de be-
groting 1979 van f 18 194000 in f 18 479 000. Hierin is verdisconteerd de ver-
mindering met f 1 255 000 in verband met de verhoging van artikel 138 (u zie 
de in antwoord op de vraagstelling bij dit artikel gegeven toelichting). Hoe-
wel de reserve overige lasten 1979 derhalve niet noemenswaard is gewij-
zigd, is de in vorenbedoelde nota van wijzigingen opgenomen verdeling 
over de instellingen van w.o. wel veranderd ten opzichte van de in de ont-
werpbegroting 1979 vermelde bedragen doordat- zoals in het Algemeen Fi-
nancieel Schema 1980-1983 wordt toegelicht" de verdeling van de totaal 
beschikbare gelden voor de materiële lasten is herberekend volgens een in 
september 1978 definitief vastgesteld normatief toewijzingsmodel. Voorde 
bestemming van het op artikel 139 resterende bedrag zij verwezen naar de 
toelichtende overzichten in het AFS 1980-1983, waarbij dient te worden aan-
getekend dat in het bedrag van f 18479 000 is begrepen een reserve van 
f5 261 000 voor op de korte termijn door de instellingen niette beïnvloeden 
lasten (huren, onroerend-goedbelastingen en dergelijke). 

Artikel 140 

De brief van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, mr. G. Ph. Brokx, van 31 juli 1978, nr. 2731101, gericht aan de stichtin-
gen voor studentenhuisvesting, bevat aanwijzingen omtrent de overgang 
van de studentenhuisvesting naar dat ministerie. Als uitvloeisel van de over-
dracht moeten de stichtingen reeds in 1978 hun exploitatie afstemmen op de 
VRO-normen. 

In bilateraal overleg vindt op die basis een herberekening plaats van de 
subsidie die in 1978 nog door O en W zal worden gefinancierd. De uitkomst 
daarvan bepaalt mede het bedrag dat in 1979 zal worden overgeheveld van 
de O en W-begroting naar die van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
Naar het zich laat aanzien zal deze overheveling bij suppletoire wet op de be-
groting 1979 plaatsvinden. 

Artikel 155 

Er kan niet worden gesproken over projecten die worden bekostigd uit dit 
artikel. Ten laste van dit artikel worden de salariskosten betaald van een aan-
tal «vrijgestelden» die bij de planning zijn betrokken alsmede hun reis- en 
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verblijfkosten. Bovendien komen ten laste van dit artikel de vergaderkosten 
van het Planning Overleg Orgaan (POO) en de Adviesgroep Planning (AGP). 
Ook zijn ten laste van dit artikel gebracht de uitgaven verbonden aan de huur 
van een terminal en de computerkosten ten behoeve van de onlangs tot 
stand gekomen meerjarenafspraken met de instellingen van wetenschappe-
lijk onderwijs en onderzoek. 

Artikel 226 

Als gevolg van de samenvoeging van het Nederlands Instituut voor het 
Nabije Oosten en het Nederlands Historisch Archeologisch Instituut te lstan-
bul is een bedrag van f466000 overgebracht van artikel 51 «Bilaterale Sa-
menwerking met andere landen» naar dit artikel. Verwezen wordt naar het 
gestelde bij artikel 51 in de memorie van toelichting. 

Artikel 235 

Met ingang van het dienstjaar 1978 is ten laste van dit begrotingshoofd-
stuk een psycholoog aangesteld bij het Paedologisch Instituut. Bij suppletoi-
re wet 1978 zal een verhoging van de raming worden aangevraagd met 
f72000 waardoor het toegestane bedrag voor 1978 op f242000 wordt ge-
bracht. Ten opzichte van de aldus gecorrigeerde raming 1978 bevat de ra-
ming 1979 geen uitbreiding. 

Artikel 262. 

Hiervoor wordt verwezen naar het Algemeen Financieel Schema. 

Artikel 270. 

Het op dit artikel voorgestelde bedrag dient als volgt te worden verdeeld. 

1. Nationale plan voor kern- en hoge energiefysica (K-deel) 
2. Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer 
3. Bijdrage Kapitaalsuitgaven Stichters van het Mathematisch Centrum 
4. Vervangingsinvesteringen 'vaarplan 1974—1978' 
5. Diverse apparatuur ten behoeve van instituten op het gebied van de 

geestes- en sociale wetenschappen 
6. Diverse kleine apparatuur 

Artikel 287 

De specificatie van deze begrotingspost omvattende de niet-universitaire 
experimentele 2e en 3e graads opleidingen en opleidingen voor de examens 
voor de m.o.-akten voor zover die niet zijn verbonden aan de academies van 
beeldende kunsten en de opleidingsscholen voor onderwijzers, is als volgt: 

Academie voor Lichamelijke Opvoeding f 19 203 000 
M.o.-opleidingen 40 265 000 
Nieuwe Leraren Opleidingen 180 180 000 
1e graads TeHaTex opleidingen 4 400 000 

5,0 min. 
15,4 min. 
0,4 min. 
0,2 min. 

0,5 min. 
0,4 min. 

21,9 min. 

f 244 048 000 

Artikel 289 

De hierna volgende specificatie van deze post kan nog wijziging onder-
gaan naar aanleiding van het nog te voeren overleg over het Nascholings-
plan 1979-1980 en kan voorts in een later stadium naar aanleiding van de 
aantallen inschrijvingen voor de verschillende cursussen nog worden bijge-
steld. 
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Primair onderwijs 
(bedragen x f 1000) 

1. Applicatiecursussen f 2 632 
Af: cursusgelden 3 600 

7. f 968 ' 

2. Noodzakelijk bijscholing f 5 168 
(integratie voorbereidend) 

3. Ondersteunende bijscholing (diverse) f 1 719 
f 5 9 1 9 

Voortgezet onderwijs 

1 . Applicatiecursussen f 7 706 
Af. cursusgelden 4 536 

f 3 170 

2. Noodzakelijke bijscholing (diverse) f 7 454 

3. Ondersteunende bijscholing (diverse) f 10 461 
f 21 085 

f 27 004 

* 

1 Het voordelig saldo ad f 968 000 wordt 
bereikt doordat het cursusgeld voor het 
schooljaar 1978-1979 geheel in het 
kalenderjaar 1978 wordt geïnd. 

Artikel 292 

Dit artikel kan als volgt worden gespecificeerd: 

DGVO-activiteiten: 

Commissie Schooldecanaat f 106 800 
Project ioniserende stralen 191400 
Commissie Optimale Schoolgrootte 267 000 

DGDI-activiteiten: 

SLO incl. IOWO2 20 647 700 
ACLO's 3 117 100 
Overige (o.a. ALM) 675 000 

f 25 005 000 

2 In verband met de reallocatie v :̂n liet 
IOWO is op dit moment geen splitsing 
te geven van de beschikbare bedragen 
voor respectievelijk de SLO en het 
IOWO. 

Artikel 295 

Van dit artikel kan op dit moment nog geen volledige specificatie worden 
gegeven. Wel kan worden medegedeeld dat in 1979 54 schoolbegeleidings-
diensten voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast worden in de Bol-
lenstreek en West-Utrecht twee kwartiermakers bekostigd om ook in die re-
gio'ste komen tot een schoolbegeleidingsdienst. De subsidies zullen in 1979 
gebaseerd worden op een bedrag van f 17,75 per begeleidende leerling in 
het kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs. Dit normbedrag is exclusief 
de additionele subsidies die in het kader van ontwikkelings- en vernieu-
wingsactiviteiten worden verstrekt. 
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Artikel 296 

Dit artikel kan als volgt worden gespecificeerd: 

Stimuleringspakketten f 6 400 000 
Stimuleringsprojecten 5 300 000 
Oude SBD-projecten 5 550 000 
Consulenten anderstaligen 1650 000 
Diverse stimuleringsactiviteiten 1 239 000 

Totaal f 20 139 000 

Artikel 298 

De specificatie van dit artikel ziet er als volgt uit: 

Experimenten participatieonderwijs f 6 009 000 

Experimenten basisschool 24 034 000 
Experimenten middenschool 4 874 000 
Experimenten open school 1 568 000 
M.a.v.o. project 6 376 000 
Ontwikkelingsprojecten LMB 3 257 000 
Landelijk Brugklasproject 2 259 000 
Overige exp. vernieuwingsactiviteiten 16 636 000 
integratie OK/PA 6 016 000 
Ontwikkelingsprojecten DI /VG 375 000 

Totaal f 71 404 000 

Artikel 294 ' 

Aangenomen wordt dat hier gedoeld wordt op het antwoord van Staats-
secretaris Hermes op een daartoe gestelde vraag door de heer Deetman. In 
onderzoek is thans in hoeverre de geraamd bedragen inderdaad te laag zijn 
geweest en zo ja, welke mogelijkheden bestaan om tot correctie over te 
gaan. Contacten met het Ministerie van Financiën hierover zijn reeds gelegd. 
Het zal echter noodzakelijk zijn dat meer gedetailleerde gegevens aan dat 
ministerie worden verstrekt dan tot op heden ter beschikking zijn gesteld. 

Artikel 299 

De ontwikkeling van toetsmateriaal in verband met het rapport van de com-
missie-Wiegersma komt niet ten laste van dit artikel. Het hiervoor benodigde 
bedrag zal beschikbaar worden gesteld uit de middelen van het directoraat-
generaal voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

BIJLAGE V VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING 

(DE PRESTATIEBEGROTING) 

In het algemeen kan worden opgemerkt, dat de bedoelde verschillen, wel-
ke blijken bij vergelijking van de gemiddelde uitgaven per leerling in 1979 
ten opzichte van 1978 voortvloeien uit enerzijds de ontwikkeling van het aan-
tal leerlingen en anderzijds uit de stijging c.q. daling van het begrotingsbe-
drag per artikel in 1979 vergeleken met 1978. De voor beide jaren vermelde 
bedragen zijn de uitkomst van de breuk: begrotingsbedrag gedeeld door het 
aantal in dit bedrag begrepen leerlingen. In de gemiddelde uitgaven per 
leerling is derhalve geen opslag opgenomen voor de algemene afdelingen 
van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

Voor een juiste beoordeling van de bedragen 1979 ten opzichte van 1978 
zij nog vermeld, dat in de begroting 1979 een loonsomalternatief is verwerkt 
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van 1 %, hetgeen voor de consumpt ieve overheidsui tgaven betekent, dat 
een pri jsst i jgingspercentage is ingecalculeerd. Voor 1978 is nog het 71/2% 
loonsomalternat ief gehanteerd, waarbi j een pri jsst i jgingspercentage be-
hoort voor consumpt ieve overheidsui tgaven van 4 % . Dit verklaart groten-
deels de geringe st i jg ing bij de academies voor l ichameli jke opvoed ing. De 
st i jging van 31,4% bij het bouwkunstonderwi js kan als volgt worden toege-
licht. 

De nieuwe ramingstechniek werd voor het eerst bij de begrot ing 1978 voor 
het gehele hoger beroepsonderwi js toegepast. 

In «nota naar aanleiding van de lijst van vragen Tweede Kamer, zitt ing 
1977-1978, 14 800 hoofdstuk VIII, nr. 15, blz. 52 e.v.» werd onder meer het 
volgende opgemerkt . 

«Een feit is echter we l , dat door de nieuwe ramingstechniek, bi j vergel i j -
king van de HBO-artikelen in 1977 en 1978, op het eerste gezicht merkwaar-
dige en niet geheel te verklaren verschil len zijn te constateren. Deze verschil-
len zijn niet éénduidig te analyseren vanwege het hanteren van geheel ver-
schil lende u i tgangspunten en technieken». 

Voor de begrot ing 1979 werd wederom de nieuwe ramingstechniek toege-
past, welke echter, op g rond van beter verkregen inzicht, getoetst aan het 
vermoedel i jk beloop van 1978, werd verbeterd en bi jgesteld. Als gevolg van 
de toegepaste ramingstechniek voor 1978 en de bi jstel l ing hiervan voor 
1979 zijn de geraamde cijfers voor de jaren 1977 t /m 1979 niet zonder meer 
vergeli jkbaar en zijn in enkele HBO-sectoren zelfs opmerkel i jke onder l inge 
verschil len te constateren. Daarbij komt, dat voor de jaren 1978 en 1979 de 
part-t ime-studenten zijn omgerekend naar fu l l - t ime equivalent, terwi j l voor 
1977 de part-t ime-studenten vol ledig in het totaal zijn meegeteld. Ten einde 
voor de 3 genoemde jaren toch vergel i jk ing te kunnen maken word t onder-
staand een overzicht gegeven van de gemiddelde kosten per student, op ba-
sis van het vermoedel i jk beloop voor de jaren 1977 en 1978 en van de ge-
raamde bedragen voor het jaar 1979 waarb i j ook voor 1977 de part- t ime-stu-
denten op overeenkomst ige wijze zijn omgerekend naar fu l l - t ime equivalent. 

1977 1978 1979 

leerlingen/ uitgaven per leerlingen/ uitgaven per leerlingen/ uitgaven per 
jaar leerling 

(x 1 gld.) 
jaar leerling 

(x 1 gld.) 
jaar leerling 

(x 1 gld.) 

H.t.o. 21 186 8 576 22 041 8 938 23 385 8 980 
Laboratoriumscholen 10 939 7 725 11 767 7 827 12 420 7 697 
Bouwkunstonderwijs 867 6 344 850 6 824 850 7 059 
Nautisch Onderwijs (Hoger) 3 663 9 146 3 717 9 685 3 875 10 194 
Opleiding Toegepaste Huis-
houdwetenschappen 354 11 582 369 11 653 510 12 941 
Hotelvakscholen 520 10 577 543 10 866 560 10714 
H.e.a.o. + School voor Toerisme 5 7 1 6 6 0 1 8 6 631 6 409 7 535 6 317 
H.s.p.o. 34 195 6 595 37 700 6 865 41 185 6 842 
Muziek- en Theateronderwijs 6 780 12 448 6 481 13 856 6 9 1 5 12 842 
Beeldende Kunstonderwijs 6 835 8 632 6 639 9 038 6 640 9 473 

De Minister van Onderwi js en Wetenschappen, 
A. Pais 

De Minister voor Wetenschapsbeleid, 
M. W. J. M. Pei jnenburg 
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Verwerkt in 
1976 

Verwerkt in 
1977 

Gepland in 
1978 

Rijksuniversiteit Leiden 

Biochemisch lab-Uitbr. 2de fase 
Prekl. lab. gebouw 4 en 5 
Huygens Lab. 
Aanp. Hooigracht 15 ten behoeve 
van sociale wetensch. en andere 
Herinr. Wass.weg 62 ten behoeve 
van Alg. Prakt. Geneesk. 
Pathologie 
Witte Singel/Doelen project 
Overige 

0,05 - — 
0,33 0,05 0,03 
0,61 0,66 0,26 

5,39 

0,05 
0,48 
6,50 

1,94 

2,27 
0,45 
7,24 

0,15 

2,84 
7,0 
4,35 

13,41 12,61 14,63 

Rijksuniversiteit Groningen 

Biologisch Centrum 
Bloemsingel 10-fase I en II 
Tandheelkunde T3 + T4 
Tandheelkunde T1 + T2 
Harmonie restauratie 1ste fase 
Harmonie restauratie 2de fase 
Restauratie Harmonie eindfase 
Paddepoel Nieuwbouw mul t i -
functionele doeleinden 
Overige 

0,32 0,52 0,26 
0,25 - 0,28 
6,50 15,23 22,0 
— 0,26 3,77 
0,29 2,77 6,62 
- 0,97 1,63 
— 0,26 0,10 

_ — 0,25 
2,95 4,85 3,31 

10,31 24,86 38,22 

Rijksuniversiteit Utrecht 

Geb. Aardwetenschappen 1,13 6,57 18,58 
Onderwijsgeb. Diergeneeskunde 0,41 2,68 7,70 
Centrumgebouw 0,18 1,92 8,26 
Transitorium III 0,93 0,79 0,44 
Lab. v. Exp. Fysica 0,19 0,41 0,05 
Nakandidaats Tandheelkundig 
Instituut 0,81 0,53 0,80 
Kliniek veterinaire Inwendige 
Ziekten 0,19 0,27 0,09 
Overige objecten — 0,75 0,18 

3,84 13,92 36,10 

Universiteit van Amsterdam 

Roeterseiland Hoogbouw deel II 
Oude Turfmarkt 127/129 
Sportcentrum Boelelaan 
Verbouwing Spuistraat 210 
Sarphatistraat 106/108 
Oude Hoogstraat 24 
Kloveniersburgwal 66/74 
Handboogstraat 8 
Roeterseiland Hoogbouw III fase 1 
Nieuwbouw SARA Watergraafsmeer 
(Stichting Academ. Rekencentrum 
Amsterdam ) 
Plantenfysiologie Anna's Hoeve 
Roeterseiland Hoogbouw deel II 
Herverdeling 
Overige objecten 

Totaal 

0,39 0,19 -
1,29 0,05 -
0,98 0,02 -
3,31 0,36 0,29 
1,04 1,52 0,29 
1,82 2,53 0,70 
1,10 3,33 0,90 
2,40 3,73 1,27 
7,03 16,67 8,49 

_ 0,32 1,90 
— 0,67 1,11 

0,05 0,06 0,30 
2,68 5,10 3,70 

24,09 34,55 18,95 
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Verwerkt in 
1976 

Verwerkt in 
1977 

Gepland in 
1978 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Technisch Centrum 1,67 1,51 1.13 
Lab. geb. Wisk. en Natuurwetensch. 
incl. dakopbouwen, gebouwdeel 
GKNMP en opslag chemicaliën 13,95 13,71 27,50 
Hoofdgebouw 0,28 0,15 0,44 
Radionuclidencentrum 0,45 0,51 0,54 
Telefooninstallatie 0,97 0,93 0,16 
Transitorium I 4,90 1,54 0,51 
Nieuwbouw SARA Watergraafsmeer - 0,50 1,84 
Overige objecten 2,33 2,42 0,28 

Totaal 

Katholieke Universiteit Nijmegen 

2de ged. Physisch Lab. 
Instituutsbebouwing 1ste fase 
Col legezalenge bouw 
Overige objecten 

Rijksuniversiteit Rotterdam 

24,55 

11,54 

Rijksuniversiteit Limburg 

Nieuwbouw Biomedisch Centrum 
Overige objecten 

Technisch Hogeschool Delft 

Vervangen telefooncentrale 
Uitbr. Windtunnelgebouw 
Apparatengebouw Procesindustrie 
Uitbreiding voertuigtechniek 
Uitbreiding Werkplaatstechniek 
Civiele Techniek 1ste fase 
Civiele Techniek 2de fase 
Civiele Techniek 3de fase 
Hoogspanningshal 
Bouwkunde 
Geodesie 

Hinderwetvoorzieningen 
Overige objecten 

Technische Hogeschool Eindhoven 

Overige objecten 

Technisch Hogeschool Twente 

Overige objecten 

Katholieke Hogeschool Tilburg 

Overige objecten 

28,49 

0,23 
0,46 

0,69 

16,66 

5,05 

0,26 

0,20 

21,27 

21,63 

14,96 

0,04 
1,38 

1,42 

17,25 

0,94 

0,38 

0,84 

32,40 

1,49 2,16 2,83 
0,38 9,11 14,41 
2,32 6,42 0,87 
7,35 3,94 6,33 

24,44 

Instrumentarium niet klinisch 2,82 3,63 3,13 
Diverse posten (grondonderzoek, * 
kantoor, energiehal, onvoorzien) 0,11 0,74 0,34 
Infrastructuur 1,20 0,12 0,10 
Bestuursgebouw incl. kunstwerken 2,80 4,98 0,56 
Hoogbouw 9,14 5,11 0,34 
Overige 12,42 0,38 4,28 

8,75 

0,06 
1,33 

1,39 

4,57 4,75 0,03 
0,84 3,55 0,55 
5,54 1,97 0,52 
0,06 0,31 0,03 
0,02 - 0,04 
0,71 0,68 -
- - 0,01 

- 0,13 0,33 
0,02 0,01 0,06 
0,16 0,06 0,06 
0,59 0,28 0,61 
0,02 0,19 0,03 
4,13 5,32 2,01 

4,28 

2,15 

0,68 

0,39 
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Verwerkt in Verwerkt in Gepland in 
1976 1977 1978 

Academisch Ziekenhuis Leiden 

Hartchirurgie 
Orthopaedie/Heel kunde 
Vrouwenkliniek 
Directiekosten 
Overige objecten 

Academisch Ziekenhuis Groningen 

3,20 3,89 3,89 
8,21 9,50 4,71 
0,57 1,48 6,17 
2,29 2,87 2,34 
4,79 2,03 3,18 

19,06 19,77 20,29 

Interne kliniek delen L en M 6,67 1,81 0,56 
Interne kliniek E3 en E4 0,24 1,46 2,65 
Medisch Verzorgings Centrum 
+ waterleidingonderbreker 1,79 10,27 17,13 
Transitorium 1,02 0,77 4,30 
Interne Eo-E2 0,35 1,10 2,21 
Telefooncentrale - 3,40 2,90 
Overige objecten 8,89 5,45 2,27 

18,96 24,26 32,02 

Academisch Ziekenhuis Utrecht 

Reanimatie/Toxicologie — — 0,60 
Overige objecten 9,50 3,06 1,50 

9,50 3,06 2,10 

Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Utrecht 

Behandelhuis 0,02 0,10 0,20 
Herindeling bestaande gebouwen 1,28 1,33 2,25 
Geen overige objecten 

1,30 1,43 2,45 

Academisch Ziekenhuis Universiteit 
van Amsterdam 

Nieuw Zusterhuis en school — — — 
Overige objecten 3,27 1,81 6,63 

3,27 1,81 6,63 

Academisch Ziekenhuis 
Vri je Universiteit Amsterdam 

Academisch Ziekenhuis Nijmegen 

Afbouw Techn. Centrum kantoor-
gedeelte 0,39 0,05 0,03 
Transitorium 0,07 0,29 0,11 
Uitbreiding Oostzijde - 4,55 6,96 
Overige objecten 9,41 6,86 5,69 

9,87 11,75 12,79 

Instituut voor Neurologie 0,22 0,05 0,04 
Instrumentele Dienst 1,93 0,32 0,41 
Lineaire Versneller 0,94 2,90 1,31 
Interne Geneeskunde 0,75 2,17 8,50 
Operatiekamers N.O. + MF 16 0,73 0,33 0,11 
Overige objecten 2,13 1,43 2,86 

6,70 7,20 13,22 
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Academisch Ziekenhuis Rotterdam 

6,04 17,27 29,95 
0,85 0,04 ./. 0,64 
2,09 5,34 1,58 
9,61 4,59 1,81 
2,74 3,21 0,27 
0,04 0,15 0,05 
1,72 3,07 1,42 
0,57 1,05 0,25 

23,66 34,72 34,69 

39,31 71,39 77,8 
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Onderzoek en behandelcentrum 
Telefooncentrale 
Instrumentarium klinisch 
Verbeteringsinstallaties 
Verbouwing OK's 
Infrastructuur 
Masterplan 11 
Overige objecten 

Nieuwbouw Academische Zieken-
huizen Amsterdam/Leiden/Utrecht 


