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ALGEMEEN 

1. INLEIDING 

1.1. De twee bestuurlijke lijnen in het wetsvoorstel 

Met de indiening van dit voorstel van Wet op het cursorisch beroeps-
onderwijs (WCBO) wordt mede uitvoering gegeven aan afspraken tussen 
kabinet en sociale partners en wordt de wettelijke grondslag gelegd voor 
het cursorisch beroepsonderwijs, zowel voor jongeren als voor volwas-
senen. Dit wetsvoorstel biedt voor het gehele terrein van het door de 
overheid bekostigde of gesubsidieerde deeltijd-beroepsonderwijs - niet 
zijnde hoger onderwijs - één wettelijk kader voor kwaliteitsbepaling en 
bewaking, planning en financiering. Hiermee wordt beoogd het 

bestaande netwerk van onderwijsvoorzieningen intensief te benutten 
voor de uitvoering van scholing voor werkenden, werkzoekenden en met 
werkloosheid bedreigden. Daarmee wordt uitwerking gegeven aan het 
kabinetsbeleid, gericht op economisch herstel en verruiming van werkge-
legenheid. 

Karakteristiek voor dit wetsvoorstel is enerzijds de samenhang met 
inmiddels ingediende wetsvoorstellen, Invoeringswet Kaderwet Volwas-
seneneducatie (IKVE) en de Arbeidsvoorzieningswet, en anderzijds de 
afstemming op het wetsvoorstel inzake sectorvorming en vernieuwing 
van het middelbaar beroepsonderwijs. Deze samenhang en afstemming 
vormen in dit voorstel van wet twee bestuurlijke hoofdlijnen, waarlangs 
de uitwerking van het cursorisch beroepsonderwijs vorm krijgt. De 
complexiteit hiervan vergt dat deze hoofdlijnen vooraf en duidelijk in 
beeld gebracht worden. Ze illustreren en verantwoorden de tweeledige 
brugfunctie die dit wetsvoorstel vervult: het verbindt het leerlingwezen 
met het middelbaar beroepsonderwijs, legt een brug tussen het deeltijds 
en volletijds beroepsonderwijs en verbindt het beroepsonderwijs met 
scholingsactiviteiten door aan te sluiten op het patroon van de nieuwe 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Met andere woorden: er wordt een brug 
geslagen tussen voorzieningen in het reguliere onderwijs aan de ene kant 
en de arbeidsmarkt aan de andere kant. 

a. De lijn van functionele decentralisatie 

Deze brengt het leerlingwezen onder dezelfde noemer als het 
middelbaar beroepsonderwijs. Wat voor het m.b.o. nieuwe stijl wordt 
beoogd, versterking door verruimde autonomie, die bestuurlijke lijn wordt 
doorgetrokken naar het leerlingwezen. Daardoor komen SVM en WCBO 
in hetzelfde vlak te liggen. Concreet betekent dit dat de scholen voor 
beroepsbegeleidend onderwijs qua voorzieningenplanning, bekostiging 
en rechtspositie dezelfde grondslag krijgen als de scholen voor 
middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast wordt meer programmatische 
samenhang beoogd. Te bereiken door meer eenheid in afdelingsstructuur 
en door het werken met deelcertificaten op basis van landelijk ontwik-
kelde en centraal vastgestelde eindtermen. 

Duidelijk zal zijn, dat het op gelijke leest schoeien van beroepsbege-
leidend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs veel mogelijkheden 
voor afstemming en samenwerking biedt. Beide onderwijssoorten kunnen 
op eigen wijze bijdragen aan het ontstaan van een meer samenhangend, 
breed en gedifferentieerd aanbod van beroepsopleidingen: kort-lang, 
initieel—postinitieel, volletijd-deeltijd. 

Die optie komt nog dichterbij, waar scholen voor beroepsbegeleidend 
onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs tot scholenge-
meenschapsvorming besluiten. In een dergelijke scholengemeenschap, in 
feite een regionale concentratie van beroepsopleidingen, komen alle 
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voordelen, van schaalvergroting tot zeer gedifferentieerd 
programma-aanbod samen. 

b. De lijn van territoriale decentralisatie 

Deze bestuurlijke lijn, die het beroepsonderwijs binnen de invloeds-
sfeer van de nieuwe Arbeidsvoorzieningsorganisatie brengt, is volstrekt 
nieuw. Zij is een gevolg van de samenwerking van sociale partners en de 
overheid, zowel op landelijk als op regionaal gebied, om met inzet van de 
gebundelde middelen een actief arbeidsmarktbeleid te kunnen concreti-
seren. Daarin speelt scholing een belangrijke rol. In de beoogde Arbeids-
voorzieningswet wordt voorgesteld om alle scholing, die thans in 
gescheiden circuits geïnitieerd en bekostigd wordt, vanuit één organi-
satie te regelen. Voor het gesubsidieerde onderwijs betekent dat twee 
wijzigingen van betekenis. Ten eerste wordt het geheel van onderwijs-
voorzieningen, de onderwijs-infrastructuur, intensief betrokken bij en 
benut voor de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid. Ten tweede 
ontstaat er voor de scholen een nieuw werkveld. 

Alle scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsbegeleidend 
onderwijs kunnen, naast het verzorgen van reguliere, autonoom bekos-
tigde opleidingen, incidenteel of meer permanent scholingsactiviteiten 
verrichten op verzoek van en betaald door het regionaal bestuur voor de 
arbeidsvoorziening. Twee van de drie onderdelen van cursorisch 
beroepsonderwijs, specifieke scholing en deeltijd-m.b.o.-opleidingen, zijn 
voor wat betreft de planning en bekostiging van activiteiten in dat nieuwe 
werkveld ondergebracht. 

Dit wetsvoorstel biedt de wettelijke grondslag voor een dergelijke 
verbreding van activiteiten. Karakteristiek is de territoriale decentrali-
satie: elke regio zoekt zelf naar een zeker evenwicht tussen de vraag naar 
en het aanbod van scholing. 

Daaruit blijkt ook de samenhang met het wetsvoorstel-Invoeringswet 
Kaderwet Volwasseneneducatie. Voor alle vier deelterreinen geldt dat de 
activiteitenplanning, uitmondend in aanspraken op bekostiging, via 
regionale structuren voor samenwerking verloopt. 

Het vooraf beschrijven van de twee bestuurlijke lijnen maakt het 
wetsvoorstel-cursorisch beroepsonderwijs niet minder complex. Wel 
wordt de essentie van het voorstel beter zichtbaar. De verschillen in 
uitwerking tussen enerzijds het leerlingwezen en anderzijds het deeltijd-
m.b.o. en specifieke scholing krijgen daarmee een verklaring. Maar ook 
zal duidelijker worden dat de WCBO voor alle beroepsonderwijs-tweede 
fase een sleutelfunctie vervult voor nieuwe taken op het gebied van 
scholing. 

Beide bestuurlijke lijnen worden hierna verder toegelicht. 

1.2. Samenhang en plaatsbepaling 

Nauwkeurige plaats- en functiebepaling van dit wetsvoorstel vergt, 
zoals in voorgaande paragraaf is aangegeven, ordening in de 
samenhang. Het kader daarvoor wordt bepaald door de twee hoofdlijnen 
van beleid. 

Tussen dit wetsvoorstel en het wijzigingsvoorstel-WVO inzake sector-
vorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs 
(SVM-wetsvoorstel) bestaat een nauwe relatie. Voor wat betreft het 
leerlingwezen volgt de WCBO het SVM-spoor. Ook hier staat een 
positie-versterking van de school voorop, met het oog op een verbeterde 
aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Die versterking wordt ook in 
dit wetsvoorstel gezocht in een verruiming van de autonomie en schaal-
vergroting. Voorts worden op analoge wijze bekostiging en rechtspositie 
geregeld. 
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WCBO- en SVM wetsvoorstel zijn beide gericht op een grotere vrijheid 
van handelen voor scholen, zowel ten aanzien van de onderwijskundige 
als van de organisatorische en bekostigingstechnische opzet van de 
school. Dit maakt scholen minder afhankelijk van centrale voorschriften. 
Het stelt ze in staat om binnen de eigen regio sneller en doeltreffender in 
te spelen op zich wijzigende omstandigheden in de beroepspraktijk en op 
de arbeidsmarkt. WCBO - op het punt van het leerlingwezen - en SVM 
vertonen veel parallellen. Er zijn echter ook verschillen die rechtvaardigen 
waarom gekozen is voor afzonderlijke wetgeving. Behalve het regelen 
van praktijk- en schoolcomponent in één wet, wordt gewezen op de 
bijdrage van het leerlingwezen in het kader van de beroepsgerichte 
volwasseneneducatie, naast de initiële functie. Verder is het verschil in 
betrokkenheid van de sociale partners bij beroepsbegeleidend onderwijs 
en middelbaar beroepsonderwijs van belang. 

Duidelijk is echter dat het SVM- en WCBO-voorstel een zodanige 
eenheid in streefrichting, bekostiging en rechtspositie presenteren, dat 
de mogelijkheden voor inhoudelijke afstemming en institutionele samen-
werking en integratie sterk vergroot zijn. 

Dit voorstel van wet biedt de regeling voor het cursorisch beroepson-
derwijs als deelterrein van de volwasseneneducatie. Als zodanig is het 
nauw verbonden met het voorstel van Invoeringswet van de Kaderwet 
Volwasseneneducatie, alsmede wijzigingswet (IKVE). Deze invoeringswet 
is op 20 juli 1988 aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Met de indiening van dat wetsvoorstel werd een langdurige periode 
van idee-ontwikkeling, beraad en overleg afgesloten. De winst daarvan is, 
dat het uiteindelijk heeft geresulteerd in een samenhangend en breed 
concept voor het gehele terrein van de volwasseneneducatie. Waar nu 
ook de wetsvoorstellen voor het cursorisch beroepsonderwijs en voor het 
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn ingevuld, is het 
complete beeld van de volwasseneneducatie geschetst. Hierbij past de 
kanttekening, dat het bijgestelde ontwerp voor het voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs in juli 1988 opnieuw voor advies aan de Onder-
wijsraad en in maart 1989 aan de Raad van State is voorgelegd. 

In de Invoeringswet KVE worden niet alleen regels i/oor de basisedu-
catie en voor de gehele ondersteuningsstructuur van de volwassenen-
educatie gegeven, maar ook voor de planning van alle onderscheiden 
deelterreinen. Behalve de basiseducatie betreft dat het (plaatselijk) 
vormings- en ontwikkelingswerk, het voortgezet algemeen volwassenen-
onderwijs en het cursorisch beroepsonderwijs. Hoewel de laatste twee in 
afzonderlijke wetsvoorstellen nader zijn uitgewerkt, betekent de IKVE 
voor alle deelterreinen, met name voor aspecten als planning, onder-
steuning, advies en overleg het referentiekader. De gerichtheid op onder-
linge samenhang en op afstemming is een essentieel kenmerk van deze 
wet. Voor wat betreft de planprocedures blijkt de samenhang uit een 
verdere harmonisatie van de activiteitenplanning, zowel op landelijk als 
regionaal en locaal niveau. Karakteristiek voor alle deelterreinen is de 
decentrale planvoorbereiding in het educatief overleg en de decentrale 
planvaststelling door gemeenten of door gemeenten en sociale partners 
in de vorm van een regionaal bestuur voor de arbeidsvoorziening. De 
voorzieningenplanning is echter meer toegesneden op de aard en schaal 
van de verschillende deelterreinen en wordt veelal elders geregeld. 

Gelet op de samenhang is een beschouwing van het wetsvoorstel 
cursorisch beroepsonderwijs zonder daarbij de IKVE te betrekken, niet 
goed mogelijk. 

Zoals dit wetsvoorstel enerzijds verweven is met de IKVE, is er ander-
zijds sprake van een uitgesproken relatie met de inmiddels ingediende 
Arbeidsvoorzieningswet. In dit laatste wetsvoorstel krijgt de nieuwe 
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Arbeidsvoorzieningsorganisatie tot taak te bevorderen, dat de scholing in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin is afgestemd op de arbeidsmarkt en 
aansluit bij de structuur van de werkgelegenheid in de regio's. Voorheen 
was sprake van twee sterk gescheiden circuits van scholing. Scholing in 
het kader van de arbeidsvoorziening (her-, om- en bijscholing in C(A)VV-
en CBB-verband, alsmede kaderregeling-scholing) naast allerlei vormen 
van cursorisch beroepsonderwijs voor volwassenen van verschillende 
departementen. De inbedding van de activiteitenplanning voor het curso-
risch beroepsonderwijs in de organisatie van de arbeidsvoorziening 
betekent in meer dan een opzicht een doorbraak. Niet alleen is een meer 
doelgerichte bundeling van scholingsplannen ten behoeve van 
werkenden, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden mogelijk, 
maar ook is een opening geboden voor het intensief benutten van de 
aanwezige onderwijsinfrastructuur voor nieuwe activiteiten en nieuwe 
doelgroepen. 

Tenslotte hangt dit wetsvoorstel ook samen met het ingediende 
voorstel tot regeling van contractactiviteiten (Kamerstukken I, 
1988-1989, 20 483). Deze regeling is gericht op onderwijs dat buiten de 
activiteitenplanning valt en niet uit overheidsmiddelen wordt bekostigd. 
Duidelijk is dat de mogelijkheid van contractactiviteiten scholen nog 
meer armslag biedt om deskundigheid en outillage te benutten. Als 
zodanig sluit deze volledig aan bij de hoofddoelstelling van cursorisch 
beroepsonderwijs om de bestaande onderwijsinfrastructuur effectief in 
te zetten voor allerlei scholingsactiviteiten. 

Het voorgaande illustreert dat het onderhavige wetsvoorstel in een 
breder wetgevingsbeleid is opgenomen. De samenhang met de volwas-
seneneducatie, de koppeling aan de structuur van de beoogde Arbeids-
voorzieningsorganisatie en de bestuurlijke vernieuwing in het beroepson-
derwijs en het voortgezet onderwijs maken het overzicht niet eenvoudig. 
Maar voor het geheel van het cursorisch beroepsonderwijs zijn de 
geschetste relaties onmisbaar. Ze zorgen voor meer afstemming qua 
aanbod, voor een meer op de arbeidsmarkt gericht programma en voor 
verdere concentratie en schaalvergroting, waardoor scholen een 
voldoende draagvlak krijgen om ook deze nieuwe taken te kunnen 
oppakken. Met een vergrote autonomie als basis en met de regionale 
activiteitenplanning als scharnierpunt ontstaat een volstrekt nieuw 
perspectief voor alle betrokken scholen. Verwacht mag worden dat dit 
niet alleen tot een kwantitatieve, maar ook tot een kwalitatieve 
versterking van het scholingsaanbod leidt. 

Met de introductie van het begrip cursorisch beroepsonderwijs wordt 
niet alleen een onderscheid aangebracht met het volletijd beroepson-
derwijs, maar ook het hoofdkenmerk belicht. Karakteristiek voor dit 
onderwijs is het cursuselement. Daarmee wordt het opleidingsaspect 
geaccentueerd: scholing in brede en/of smallere zin. Het extra 
benadrukken van het cursorisch karakter in het deeltijdsonderwijs volgt 
uit de directe verbinding met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. 
Daarmee verkrijgen scholen volop ruimte om het aanbod af te stemmen 
op vragen vanuit en tendensen in de arbeidsmarkt. 

Dat mag niet eenzijdig worden uitgelegd als versmalling of als reductie 
van het vormingselement. Nog afgezien van de vraag of scholing en 
vorming zo te scheiden zijn, moet hierbij worden opgemerkt, dat een 
dergelijke interpretatie voorbij gaat aan de bedoelingen van het 
wetsvoorstel. In sommige reacties wordt de vrees uitgesproken voor een 
dominante arbeidsmarktgerichtheid ten koste van algemene vormings-
aspecten. Die beduchtheid betekent een zekere miskenning van het 
wetsvoorstel op dit punt. Niet de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, maar 
de centrale overheid is verantwoordelijk voor de vaststelling en bewaking 
van eindtermen. Zowel het beroepsbegeleidend onderwijs, als initiële 
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leerweg, en het deeltijd-m.b.o., als tweede kans-onderwijs, blijven verder 
qua vormgeving een zaak van het onderwijs zelf. Anders ligt het ten 
aanzien van specifieke scholing. Hierbij kan wel degelijk sprake zijn van 
smalle, zeer functiegerichte opleidingen voor specifieke doelgroepen. 

Resumerend kan worden gesteld dat het wetsvoorstel gericht is op een 
harmonische afstemming tussen het educatieve belang van de indivi-
duele cursist en het arbeidsmarktbelang. De Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen blijft, wat het eerstgenoemde belang betreft, ten volle 
zijn verantwoordelijkheid behouden. 

Voor het leerlingwezen als initieel onderwijs betekent het vooral, dat in 
het geheel van de kwaliteitsbepaling en -bewaking uitdrukkelijk aandacht 
wordt geschonken aan de samenhang tussen de algemeen vormende en 
de beroepsgerichte aspecten van de opleidingen. 

Dit geldt ook voor het deeltijds m.b.o. als tweede kans-onderwijs. De 
inhoudelijke kwaliteit blijft een zaak van de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen. Ook blijven dezelfde procedures gehandhaafd als voor 
het initiële voltijds m.b.o. Het budget dat de minister voor het deeltijds 
m.b.o. beschikbaar stelt, wordt uitsluitend voor dit onderwijs bestemd. 
Op basis van dit budget stelt het CBA de prioriteiten, het stuurt in 
kwantitatieve zin. Overigens kan de minister, na overleg met het overleg-
orgaan VE, ten aanzien van dit budget zelf beleidsvoornemens inbrengen 
in het CBA. 

Voor wat betreft de specifieke scholing geldt, dat via het CBA zeer 
gericht middelen kunnen worden ingezet voor veelzijdige scholingsactivi-
teiten, die de arbeidsmarktkansen van bepaalde doelgroepen in belang-
rijke mate verbeteren. Daartoe worden zeker ook die activiteiten 
gerekend, die meer zijn afgestemd op de lange termijn, zoals opleidingen 
die door hun brede opzet voorai de mobiliteit op de arbeidsmarkt bevor-
deren. 

1.3. Reikwijdte 

Het cursorisch beroepsonderwijs omvat drie typen: 
a. leerlingwezen, zowel primaire, voortgezette als tertiaire opleidingen; 
b. deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, te weten middelbaar 

technisch onderwijs, middelbaar agrarisch onderwijs, middelbaar 
middenstandsonderwijs, middelbaar economisch en administratief 
onderwijs en middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs; 

c. specifieke scholing, een categorie van uiteenlopende opleidingen 
zoals cursussen op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs, 
cursussen van Centra voor (Administratieve) Vakopleiding voor Volwas-
senen (C(A)VV's) en Centra voor Beroepsuitoefening en Beroepenoriën-
tatie (CBB's), alsmede cursussen van bedrijven en particuliere oplei-
dingsinstanties. 

Het begrip scholing behoeft in dit verband nadere toelichting. Scholing 
wordt van oudsher breed gedefinieerd: zowel bevordering van scholing 
als opleidende activiteiten. In afstemming met de Arbeidsvoorzie-
ningswet wordt het begrip scholing in deze wet beperkt tot opleidende 
activiteiten. 

Bevordering van scholing c.q. flankerend beleid op het scholings-
terrein, zoals geëntameerd door bijvoorbeeld de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, valt buiten de reikwijdte van het begrip 
opleidingen in deze wetgeving. Door deze technische inperking komt het 
begrip scholing overeen met het begrip cursorisch beroepsonderwijs. Dit 
impliceert wel dat opleidingen die uit de begroting van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid geheel of gedeeltelijk werden 
bekostigd (in de toekomst door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie), 
onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel komen te vallen. Zo zullen ook 
de opleidingen aan de C(A)VV's deel uitmaken van het cursorisch 
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beroepsonderwijs en gehouden zijn aan de bepalingen van deze wet. Als 
instellingen zijn de C(A)VV's ingebed in de nieuwe Arbeidsvoorzienings-
organisatie. Dit wetsvoorstel bevat daarom geen regeling van de 
C(A)W's als zelfstandige instelling. Met sociale partners is overeenge-
komen dat in het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) 
afspraken worden gemaakt over het volume van de opleidingsactiviteiten 
van de C(A)VV's, dit mede in relatie tot het streven naar een ruimer 
gebruik van de onderwijsinfrastructuur. 

Onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel valt evenzeer het cursorisch 
ondernemersonderwijs, dat voor een overgangsperiode is vastgelegd in 
de tijdelijke regeling tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs 
en de wettelijke grondslag daarvoor. Deze vervallen bij inwerkingtreding 
van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs. 

Binnen de reikwijdte van dit wetsvoorstel valt ook, zoals gemeld, het 
deeltijd-middelbaar agrarisch onderwijs, het leerlingwezen en het curso-
risch agrarisch onderwijs. Voor zowel de Ministeries van Economische 
Zaken als Landbouw en Visserij geldt, dat de middelen op de respectie-
velijke begrotingen geoormerkt zijn. 

1.4. Doelstellingen 

Cursorisch beroepsonderwijs omvat activiteiten die volwassenen en 
geheel of gedeeltelijk leerplichtvrije jongeren in staat stellen om kennis, 
inzicht, attitude en vaardigheid te verwerven die zij nodig hebben voor 
hun huidige of toekomstige beroep of functie. Primair is het gericht op 
beroepskwalificatie. De inhoud daarvan wordt sterk bepaald door de 
functie; het maakt, zoals al eerder is opgemerkt, veel verschil of er 
sprake is van initieel of tweedekans-onderwijs of van specifieke scholing. 
Cursorisch beroepsonderwijs is niet breed of smal, maar omvat beide. 
Daarnaast wordt veel gewicht toegekend aan een brede(re) inzet-
baarheid. Dergelijke eisen vergen, dat het cursorisch"beroepsonderwijs 
mede gericht is op persoonlijke ontplooiing en op bevordering van het 
maatschappelijk functioneren. Met name geldt dit voor het leerlingwezen 
en het deeltijd-m.b.o. 

Een tweede doelstelling betreft het leveren van een bijdrage aan het 
scholingsbeleid, dat gericht is op her-, om- en bijscholing van 
werkenden, werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden. Door 
bundeling van middelen en door inbedding in de toekomstige structuur 
van de arbeidsvoorziening kan deze doelstelling nagestreefd worden. 

De combinatie van beide doelstellingen geeft het ontwikkelingsper-
spectief voor het cursorisch beroepsonderwijs aan: onderwijs dat in staat 
is om naast initieel en post-initieel onderwijs een adequaat scholings-
aanbod te verzorgen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de 
bestaande infrastructuur te flexibiliseren, met name op het gebied van 
bekostiging, inrichting en rechtspositie, naast versterking door schaalver-
groting. Om scholen toe te rusten voor deze nieuwe taken zal aanvullend 
beleid, gericht op deskundigheidsbevordering en managementsver-
sterking, gevoerd worden. 

In veel kommentaren op het ontwerp-wetsvoorstel klinkt een zekere 
beduchtheid door voor een arbeidsmarkt die haar invloed zal doen 
gelden op het programma-aanbod en op de toegankelijkheid. Ook hier 
wordt erop gewezen dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid 
houdt voor het leerlingwezen en het deeltijd-m.b.o. Verder wordt 
opgemerkt, dat een betere afstemming op de arbeidsmarkt, de kwaliteit 
en effectiviteit van dit onderwijs juist positief zal kunnen beïnvloeden. 
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1.5. Versterking onderwijsinfrastructuur 

De huidige infrastructuur voor leerlingwezen, deeltijd-m.b.o. en speci-
fieke scholing is qua planning, samenhang en omvang weinig berekend 
op de nieuwe taken, zoals hiervoor geschetst. In het volgende worden de 
knelpunten nader aangegeven, met aanduiding van de wijzigingsvoor-
stellen. 

a. Knelpunt: planning 

De huidige procedures voor toewijzing van opleidingen werken betrek-
keiijk traag en hebben geleid tot een onevenwichtige spreiding in 
geografische zin en naar soort opleiding. Hetzelfde geldt voor de 
toepassing van het cursusartikel 75, eerste lid, van de Wet op het Voort-
gezet Onderwijs (WVO). Aanpassingen van het opleidingsaanbod aan 
specifieke behoeften op de (regionale) arbeidsmarkt vergen daardoor 
teveel tijd of komen onvoldoende tot stand. 

Voorstellen 

Het wetsvoorstel vermeldt, welke instellingen deeltijd-m.b.o. en speci-
fieke scholing mogen geven, maar kent de nieuwe Arbeidsvoorzienings-
organisatie - in het bijzonder het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoor-
ziening (RBA) - de bevoegdheid toe te bepalen, waar en in welke 
omvang een bepaalde opleiding wordt gegeven. Deze nieuwe procedures 
maken een snelle (voor wat betreft specifieke scholing) en evenwichtige 
aanpassing van het opleidingsaanbod aan veranderende scholingsbe-
hoeften mogelijk. Bovendien betrekken zij de sociale partners bij de 
behoeftenplanning, waardoor hun grote expertise op dit gebied rechts-
treeks van invloed wordt op de planning van concrete opleidingsactivi-
teiten. 

b. Knelpunt: samenhang en flexibiliteit 

Het leerlingwezen, het deeltijd-m.b.o. en de specifieke scholing 
vertonen in hun huidige verschijningsvorm inhoudelijk, organisatorisch en 
qua planning onvoldoende samenhang en zijn daardoor moeilijk in 
onderling verband in te zetten voor de scholing in het kader van de 
arbeidsvoorziening. 

Voorstellen 

Binnen door de minister vast te stellen eindtermen zijn de scholen, 
respectievelijk de landelijke organen, vrij in de inrichting en examinering 
van het deeltijds m.b.o. en het leerlingwezen en zij zijn ook zelf verant-
woordelijk voor de bepaling van de cursusduur binnen de kaders van de 
door de overheid vastgestelde maximale cursusduur. De goedkeuring van 
totaalprogramma's voor het leerlingwezen komt te vervallen. 

Het wetsvoorstel laat de verantwoordelijkheid voor de inhoud, de 
eindtermen en toetsing van de specifieke scholing geheel over aan de 
uitvoerende instelling. 

Door deze veranderingen kunnen technologische vernieuwingen sneller 
in de opleidingsprogramma's een plaats krijgen, ontstaat daarin ruimte 
voor regionale accenten, zijn specifieke scholingswensen voor de 
inpassing van werkzoekenden in het arbeidsproces beter te honoreren, 
ontstaat de mogelijkheid delen van opleidingen te volgen en met een 
certificaat af te sluiten en is meer variatie in cursusduur en leerweg 
mogelijk. Bovendien ontstaat er ruimte voor afstemming van de inhoud 
van verwante opleidingen in leerlingwezen, deeltijds m.b.o. en specifieke 
scholing, waardoor combinaties van deze opleidingen (of delen daarvan) 
mogelijk worden en de doorstroming verbetert. 
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De scholen krijgen de vergoeding voor personele lasten en materiële 
exploitatiekosten als één lumpsum bedrag ter beschikking. Dit betekent 
dat hun autonomie en beleidsvrijheid worden vergroot. Daardoor krijgen 
zij bijvoorbeeld gelegenheid tot het reserveren van middelen voor het 
investeren in kansrijke opleidingen. 

Het wetsvoorstel voorziet voor de scholen twee financieringsbronnen: 
middelen van het Rijk en middelen van de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie. Voor deeltijd-m.b.o. en specifieke scholing wordt de toedeling van 
opleidingen en middelen op regionaal niveau door het RBA bepaald. 
Daarbij spelen voor specifieke scholing de criteria prijs, kwaliteit en 
levertijd een rol. Zo ontstaat er een afstemming van de thans gescheiden 
bekostigingsvormen voor scholing in het kader van de arbeidsvoorziening 
en opleidingen in de reguliere onderwijsinfrastructuur. 

Voor het deeltijds m.b.o. en de specifieke scholing gaat een budgetfi-
nanciering gelden. Dat is enerzijds nodig in verband met de plannings-
taken van de nieuwe Arbeidsvoorzieningsorganisatie en anderzijds voor 
een beheersing van de kosten, die uit de hand zouden kunnen lopen als 
gevolg van een ruimere deelname aan gemoduleerde en gecertificeerde 
programma's. De Minister van Onderwijs en Wetenschappen zal met het 
CBA voor beide typen meerjarige budgetafspraken maken. Dit laat 
onverlet het budgetrecht van de Staten-Generaal. 

Voor specifieke scholing geldt een vergoedingssystematiek die voorziet 
in een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Deze vergoeding kan 
100% bedragen, maar kan ook minder zijn doordat derden (bijvoorbeeld 
bedrijven) een bijdrage leveren. Voor O&W-instellingen geldt dat speci-
fieke scholingsactiviteiten kostendekkend moeten worden verricht 
(vergelijk contractactiviteiten). Indien de vergoeding van rijksoverheid 
en/of RBA niet volledig de kosten dekken, dient het RBA vooraf aan te 
geven, wie eveneens een financiële bijdrage geeft. 

Deze vergoedingssystematiek is opgenomen omdat 
a. bedrijven zelf ook belang hebben bij scholing en 
b. ook bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het geven van 

specifieke scholing. De desbetreffende bekostigingsbepalingen bieden 
daarom de mogelijkheid van een niet kostendekkende vergoeding 
(vergelijk huidige kaderregeling scholing), die joint-ventures (public-
private) mogelijk maakt. 

Het wetsvoorstel voorziet in ruimere mogelijkheden voor schoolbe-
sturen en landelijke en regionale organen van het leerlingwezen voor hun 
personeelsbeleid. Zij krijgen meer mogelijkheden voor het aanstellen van 
personeel, passend bij het onderwijskundig beleid van de school, respec-
tievelijk het orgaan en voor wijzigingen in het opleidingsaanbod als 
gevolg van veranderende behoeften op de arbeidsmarkt. 

Voor scholen wordt voorzien in een versterking van het management 
en het bestuur: het wetsvoorstel voorziet in een centrale directie voor 
scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs, waaraan het bevoegd gezag 
taken kan overdragen. 

Die versterking is noodzakelijk ter vervulling van nieuwe taken en de 
grotere autonomie van de scholen. 

c. Knelpunt: omvang van de instellingen 

Een deel van de bestaande voorzieningen is te klein van omvang voor 
een levenskrachtige ontwikkeling en het vervullen van de eerderge-
noemde nieuwe taken. Bovendien zijn deze voorzieningen weinig 
doelmatig, omdat zij in verhouding tot hun taken een relatief zwaar 
beslag leggen op de overheidsmiddelen. Voor een overzicht van de 
huidige infrastructuur wordt verwezen naar bijlage 2. 
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Voorstellen 

Het wetsvoorstel gaat uit van afzonderlijke scholen voor beroepsbege-
leidend onderwijs (b.b.o.), en van scholengemeenschappen. In dit laatste 
geval is sprake van een fusie tussen een school voor beroepsbegeleidend 
onderwijs met een andere school of scholengemeenschap. Mogelijk zijn 
bijvoorbeeld combinaties met 

- een school voor middelbaar beroepsonderwijs 
- een vormingsinstituut 
- een school voor lager beroepsonderwijs 
- een scholengemeenschap l.b.o.-a.v.o.-(v.w.o.). 

Afzonderlijke scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs dienen 
volgens het wetsvoorstel over een minimum aantal leerlingen te 
beschikken (1800-norm). Op deze scholen kunnen alle vormen van 
cursorisch beroepsonderwijs gegeven worden. Deeltijd-opleidingen 
m.b.o. kunnen ook verbonden zijn aan scholen voor m b o . en - binnen 
een bepaalde afdeling - ook aan een school voor voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs (v.a.v.o.). Specifieke scholingsactiviteiten staan in 
principe open voor alle genoemde scholen en combinaties. 

Voor scholengemeenschappen van cursorisch beroepsonderwijs met 
m.b.o. (m.b.o.-l.b.o.) geldt een aangepaste norm ten aanzien van het 
b.b.o.-deel. 

Deze schaalvergroting en diversificatie binnen instellingen legt de 
basis voor de eerdergenoemde veranderingen: bestedingsvrijheid, inrich-
tingsvrijheid, vervulling van nieuwe taken, eigen personeelsbeleid. Tevens 
wordt een doelmatige besteding van schaarse overheidsmiddelen erdoor 
bevorderd. 

Het wetsvoorstel voorziet in de afronding van het al jaren gevoerde 
concentratiebeleid voor het beroepsbegeleidend onderwijs. Daardoor 
ontstaat niet alleen de mogelijkheid tot een betere regeling van de 
positie van de streekscholen (en de instellingen voor deeltijds 
kort-m.b.o), maar wordt tevens een bijdrage geleverd aan de beoogde 
schaalvergroting. 

Ook wordt de toewijzing van afzonderlijke opleidingen leerlingwezen 
vervangen door een toekenning van afdelingen (verwante opleidingen 
binnen een vakgebied). Daarbij stellen scholen en landelijke organen 
gezamenlijk vast aan welke opleidingen, behorende tot een afdeling, in 
de regio behoefte is. Een dergelijke procedure is alleen uitvoerbaar 
binnen scholen van beroepsbegeleidend onderwijs van voldoende 
omvang. 

1.6. Inpassing van het leerlingwezen 

Het wetsvoorstel handhaaft de bestaande verantwoordelijkheids-
structuur voor het leerlingwezen. Dat is conform de afspraken, die 
hierover medio 1987 tussen rijksoverheid en sociale partners zijn 
gemaakt. Deze afspraken kennen aan het leerlingwezen een bijzondere 
plaats toe, maar leggen ook verbindingen met de taken van de nieuwe 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Zo signaleert deze organisatie kwantita-
tieve en kwalitatieve discrepanties en maakt het, zo nodig, centrale 
afspraken op dit punt. 

Het leerlingwezen als zodanig valt echter niet onder de planningsver-
antwoordelijkheid van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Dit is ook 
vermeld in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel Arbeidsvoor-
zieningswet. Wel zal uiterlijk vier jaar na het inwerkingtreden van de 
arbeidsvoorzieningswet bezien worden, of het leerlingwezen onder de 
planningsverantwoordelijkheid van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie 
gebracht kan worden. 
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Het onderhavige wetsvoorstel bevat alle wezenlijke bestanddelen van 
het leerlingwezen, die thans nog in de Wet op het leerlingwezen en op 
basis van artikel 75, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs 
zijn geregeld. De redactie van een aantal bepalingen is geactualiseerd. 
Bepaalde veranderingen, die in kringen van het leerlingwezen zelf 
worden gewenst, vinden in het ontwerp hun honorering. Voorbeelden 
daarvan zijn een flexibel examensysteem en ruimte voor een eigen perso-
neelsbeleid van landelijke en regionale organen. In de bestuurssamen-
stelling van de landelijke organen is mede naar aanleiding van ontvangen 
adviezen en reacties de gezamenlijke verantwoordelijkheid van sociale 
partners en het georganiseerde onderwijsveld meer concreet tot 
uitdrukking gebracht. De representatie van het georganiseerde onderwijs 
wordt verzekerd door hierbij de OOVO-organisaties te betrekken, 
conform de afspraken die hierover in het OOVO zijn gemaakt tussen 
sociale partners en onderwijsorganisaties. 

De positie van het leerlingwezen wordt vooral versterkt door voor de 
schoolcomponent eigen scholen met een gezonde bestaansbasis en met 
een grote ruimte om in te spelen op gewenste ontwikkelingen, te verwe-
zenlijken. 

De autonome financiering van beroepsbegeleidend onderwijs is 
gehandhaafd. Wel is er een zekere verscherping aangebracht. Oplei-
dingen leerlingwezen zonder leerovereenkomst - met uitzondering van 
die voor de partieel leerplichtigen - vallen niet onder de autonome finan-
ciering. Voor de cursussen buiten het kader-leerlingwezen geldt 
eveneens dat deze niet onder de autonome financiering vallen. 

Voorzover thans met deze opleidingen autonome middelen zijn 
gemoeid, zullen deze toegevoegd worden aan het budget voor specifieke 
scholing. Binnen het CBA zal een toetsing en prioriteitsstelling plaats-
vinden met het oog op de arbeidsmarktrelevantie. 

Handhaving van de Wet op het leerlingwezen met regeling van de 
schoolcomponent in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, was in 
beginsel mogelijk geweest. Om de volgende redenen is gekozen voor het 
opnemen van het volledige systeem van het leerlingwezen in dit 
wetsvoorstel: 

a. Regeling in één wet van de school- en praktijkcomponent - thans 
nog verdeeld over twee wetten - brengt op de meest duidelijke wijze tot 
uitdrukking dat er sprake is van een volledige leerweg met een nauwe 
verweving tussen het leren in de praktijk van het beroep en het leren op 
school. 

Deze ondeelbaarheid van het leerlingwezen alsmede zijn specifieke 
kenmerken, rechtvaardigen ook de keuze voor een eigen schooltype voor 
het leerlingwezen. 

b. De doelgroepen van het leerlingwezen, deeltijds m.b.o. en speci-
fieke scholing vertonen sterke raakvlakken: het gaat in alle gevallen om 
deelnemers die de fase van volledig dagonderwijs achter de rug hebben 
en een beroepsopleiding wensen in combinatie met werk. Om die reden 
behoeven alle drie vormen van cursorisch beroepsonderwijs een 
nauwkeurige gerichtheid op de arbeidsmarkt, sterker dan voor oplei-
dingen in volledig dagonderwijs gewenst en noodzakelijk is. Met het oog 
op een optimalisering van de scholingskansen van de genoemde 
deelnemers is het ook van belang dat verwante opleidingen leerling-
wezen, deeltijds m.b.o. en specifieke scholing naar inhoud en organisatie 
met elkaar verbonden worden. 

Het wetsvoorstel biedt de voorwaarden hiervoor: mogelijkheden tot 
uitvoering van alle vormen van cursorisch beroepsonderwijs in één 
school, afstemming van de inhoud van verwante opleidingen, alsmede de 
waardering daarvan in certificaten, en een taakverruiming van de lande-
lijke organen van het leerlingwezen. 

c. Hoewel de bestaande verantwoordelijkheidsstructuur, de thans 
geldende autonome financiering en andere wezenlijke kenmerken van het 
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leerlingwezen van kracht blijven, tekent zich ook voor deze onderwijs-
soort een nauwere betrokkenheid af bij de scholing in het kader van de 
arbeidsvoorziening. 

Dat blijkt niet alleen uit de hierboven genoemde taken van het CBA 
met betrekking tot het leerlingwezen, maar ook uit: 

- de ondersteuning van de praktijkopleiding met middelen van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (aanstonds de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie), waarbij het niet alleen gaat om het 
garanderen van voldoende opgeleide vakmensen, maar ook om 
voldoende opleidingsplaatsen voor personen die werken en leren willen 
combineren (volume-beïnvloeding); 

- de verstrekking van additionele middelen voor de deelname van 
bijzondere doelgroepen aan het leerlingwezen, thans voornamelijk in het 
kader van de projecten Primaire Beroepsgerichte Volwasseneneducatie 
(PBVE), straks als reguliere mogelijkheid onder de werking van de Wet 
op het cursorisch beroepsonderwijs; 

- het gebruik van C(A)VV's als alternatieve praktijkleerplaats om 
zodoende ook mensen zonder werk van het leerlingwezen te laten profi-
teren; 

- de flexibilisering (certificaten) van het leerlingwezen die de inzet van 
het leerlingwezenaanbod ten behoeve van scholing versterkt (zie onder 
meer het rapport van de Stichting van de Arbeid: «Flexibilisering leerling-
wezen»). 

Hoewel de concrete vormgeving verschilt, raken dus alle vormen van 
cursorisch beroepsonderwijs meer verweven met het circuit van de 
arbeidsvoorziening. Regeling in één wet brengt die ontwikkeling tot 
uitdrukking. 

1.7. Specifieke doelgroepen 

De koppeling van het cursorisch beroepsonderwijs als deelterrein van 
de volwasseneneducatie aan de nieuwe opzet van de arbeidsvoorziening 
brengt geen principiële wijziging in het beleid ten aanzien van specifieke 
doelgroepen, zoals etnische minderheden, herintredende vrouwen en 
randgroepjongeren. Zowel dit wetsvoorstel als de beoogde regeling voor 
de arbeidsvoorziening zijn in essentie gericht op het bieden van meer 
scholingsmogelijkheden. Dat geldt ook voor groepen met een zwakke 
arbeidsmarktpositie. Dat blijkt niet alleen uit de kerndoelstelling van dit 
wetsvoorstel, maar ook uit de beleidsruimte van de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen om in zijn voorstellen aan het CBA 
bijzondere aandacht te schenken aan de deelname en kansen van 
bepaalde groepen bij de beschikbaarstelling van budgetten voor speci-
fieke scholing en voor deeltijd-m.b.o. als tweede kans-onderwijs. 
Tenslotte kan erop gewezen worden, dat de IKVE voorziet in overleg met 
het georganiseerde onderwijsveld over de inbreng en prioriteiten van de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen in het CBA. 

Wel verandert de bekostigingsbasis. Onderwijs in het kader van oriën-
tatie- en schakelprogramma's, dat nu nog autonoom of additioneel 
bekostigd wordt, valt straks onder de regionale activiteitenplanning. Dat 
betekent dat dergelijke programma's slechts onder de noemer van speci-
fieke scholing via het regionaal educatief plan gehonoreerd kunnen 
worden. Deze opzet heeft het voordeel dat in elke regio heel nauwgezet 
het aanbod kan worden afgestemd op gebleken behoeften. Dat hoeft 
zeker niet tot verlies aan mogelijkheden voor oriëntatie en schakeling te 
leiden, zoals door een aantal organisaties wordt ingeschat. Verwacht 
mag worden, dat in het overleg tussen het RBA en het REO over het 
regionaal educatief plan voldoende aandacht voor de noodzaak van een 
programma-aanbod voor specifieke doelgroepen bestaat. Op regionaal 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 122, nr. 3 13 



niveau kan voor een dergelijk doelgroepenbeleid worden gekozen. 
Wezenlijker is echter wellicht nog, dat een dergelijk doelgroepenbeleid 
wordt vastgelegd in het landelijk meerjaren beleidsplan van de Arbeids-
voorzieningsorganisatie als geheel, dat immers qua middelen en inzet 
sturing geeft aan de prioriteitstelling in de regionale activiteitenplanning. 

2. INRICHTING EN KWALITEITSBEWAKING 

2 .1 . Samenhang 

In dit wetsvoorstel worden voorstellen gedaan om de samenhang in 
verschillende opzichten tussen de drie typen van het cursorisch beroeps-
onderwijs te versterken. 

a. Eindtermen 

De landelijke organen van het leerlingwezen krijgen ook een taak ten 
aanzien van de ontwikkeling van de eindtermen van het deeltijds m.b.o. 
Zij kunnen daardoor bijdragen aan de genoemde afstemming van de 
inhoud en de indeling in certificaten van opleidingen in deeltijds m.b.o. 
en leerlingwezen. Ook kunnen zij diensten verlenen in verband met de 
stage in het deeltijds m.b.o. 

b. Modulering 

Doordat voor opleidingen geen specifieke inrichtingsvoorschriften 
zullen gelden, kunnen deze opleidingen in gemoduleerde vorm worden 
aangeboden. Het wetsvoorstel biedt ruimte voor de identificatie van 
delen van opleidingen die met certificaten worden afgesloten. In combi-
natie met de modulering en de gespreide examinering is daarmee de 
voorwaarde geschapen voor afstemming tussen opleidingen. Ook de 
mogelijkheden van schakeling worden vergroot. 

De samenhang tussen de verschillende leerwegen kan vorm krijgen, 
doordat diploma's en certificaten van verwante opleidingen gelijkwaardig 
worden verklaard, hetgeen (tussentijdse) horizontale en verticale 
doorstroming bevordert. Tevens wordt het mogelijk certificaten uit 
verschillende opleidingen op deelnemersniveau te combineren tot een 
afgeronde beroepskwalificatie. Binnen deze geflexibiliseerde 
programma- en examenstructuur zijn meer dan voldoende mogelijkheden 
om volledige (tweede kans) diploma's deeltijds m.b.o. en leerlingwezen 
te behalen. Over de onderlinge samenhang en gelijkwaardigheid zullen 
het branche-bedrijfstaksgewijze overleg onderwijs-bedrijfsleven en de 
landelijke organen van het leerlingwezen adviseren. 

c. Inrichtingsvrijheid en bekostiging 

Alle typen cursorisch beroepsonderwijs krijgen gelegenheid tot een 
meer gedifferentieerde programma-ontwikkeling. Voor deeltijds m.b.o. 
en b.b.o. wordt in de voorgestelde lump-sum bekostiging uitgegaan van 
een genormeerde cursusduur op basis waarvan een normbekostiging 
wordt verstrekt. 

Opleidingen in het leerlingwezen met een kortere looptijd dan twee 
jaar worden mogelijk, evenals bijvoorbeeld de aanbieding van deeltijds-
m.b.o. in gecondenseerde vorm van drie a vier jaar. Binnen het deeltijds 
m.b.o. kunnen opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening tot 
ontwikkeling worden gebracht, die gelijkwaardig zijn aan het voortgezet 
leerlingwezen. In het leerlingwezen kunnen opleidingen voor kader-
functies worden ontwikkeld, die gelijkwaardig zijn aan het deeltijds 
m.b.o. Dit alles binnen de maximale cursusduur en binnen door de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen vast te stellen eindtermen. 
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d. Praktijkcomponent 

Voor alle soorten cursorisch beroepsonderwijs geldt het streven naar 
een combinatie van theoretisch onderricht en oefening in de praktijk. Het 
wetsvoorstel geeft daarvoor mogelijkheden aan. Ook de zogenoemde 
Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten (GOA's) en de C(A)VV's 
worden als potentiële leerplaatsen voor de praktijkcomponent van het 
leerlingwezen genoemd. Deze instellingen treden dan als patroon op. 

Dit laat onverlet het generale uitgangspunt, dat de praktijkcomponent 
van het leerlingwezen gestalte dient te krijgen in de praktijk van het 
beroep. Een buitenschoolse praktijkcomponent voor deeltijds m.b.o., als 
onderdeel van de opleiding, gaat tot de mogelijkheden behoren: 
deelnemers zonder relevante werksetting kunnen door stages of praktijk-
ervaring, bijvoorbeeld ook in de C(A)VV's, een volwaardige opleiding 
volgen. 

e. Voorlichting 

Met betrekking tot de regionale organen van het leerlingwezen stelt de 
Wet op het leerlingwezen, dat zij voorlichting geven over het leerling-
wezen. In de praktijk is deze taakstelling tot voor kort beperkt gebleven 
tot het voorlichten van leerlingen van de bovenbouw l.b.o. en m.a.v.o. 
Tevens verlenen zij medewerking bij de totstandkoming van leerovereen-
komsten. Sinds enige tijd stromen ook h.a.v.o.- en m.b.o."leerlingen door 
naar het leerlingwezen. Hiermede is een nieuw voor te lichten doelgroep 
ontstaan. Thans worden daarvoor bij wijze van faciliteit additionele 
middelen ter beschikking gesteld. Tenslotte is gebleken, dat de 
voorlichting over het leerlingwezen aan volwassenen een steeds groter 
belang wordt, gelet op de positie van het leerlingwezen in het kader van 
de primaire beroepsgerichte volwasseneneducatie en onderhavige 
wetgeving. 

Vooralsnog is, wat de taakstelling van de regionale organen betreft, 
aangesloten bij de Wet op het leerlingwezen. Primaire taak blijft in het 
algemeen de bevordering van het leerlingwezen en in het bijzonder de 
zorg voor de voorlichting. De hiervoor aangewezen verbreding van de 
doelgroepen impliceert, dat de voorlichting zich ook uitstrekt tot volwas-
senen en andere dan alleen l.b.o.- en m.a.v.o. leerlingen. 

Behalve de regionale organen zijn ook andere instellingen actief op het 
terrein van informatie en voorlichting. Genoemd kunnen worden de 
regionale educatieve centra, de bureaus voor studie- en beroepskeuze-
voorlichting, terwijl ook de arbeidsbureaus en de Contactcentra 
Onderwijs-Arbeid (COA's) op dit gebied activiteiten verrichten. 

In het kader van het interdepartementale overleg over studie- en 
beroepskeuzevoorlichting wordt voorzien in een verdergaande coördi-
natie en landelijke ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en -methoden. 
Dienaangaand zullen nog beleidsvoornemens worden kenbaar gemaakt. 
Voor het landelijk niveau gaan de gedachten uit naar een landelijk dienst-
verleningscentrum. Voor wat betreft het regionale niveau zal nadere 
besluitvorming nog volgen, dit mede in afwachting van de uitkomsten 
van een studie dienaangaande. Wel is reeds duidelijk dat regionale 
organen leerlingwezen voor het uitvoeren van bovengenoemde voorlich-
tings- en wervingstaken ten behoeve van het leerlingwezen actief zullen 
moeten samenwerken met andere coördinerende en uitvoerende 
instanties. 

Dit blijkt ook uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel-IKVE, 
waarin een voorlopige ondersteuningsstructuur voor alle deelterreinen 
van de volwasseneneducatie wordt geschetst. Scharnierpunt in de opzet 
vormen de regionale educatieve centra, die in één verband zullen samen-
werken met andere ondersteuningsinstellingen die deels voor de volwas-
seneneducatie werken. Hierbij wordt gedoeld op met name de regionale 
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organen van het leerlingwezen en de bureaus voor studie- en beroeps-
keuze. 

In afwachting van een nadere uitwerking van deze structuur, is 
gekozen voor een vrijwel ongewijzigde taakomschrijving van de regionale 
organen. 

2.2. Landelijke catalogi 

Het ligt in het voornemen om de doelstelling tot bevordering van de 
samenhang, te operationaliseren door middel van landelijke catalogi per 
branche of bedrijfstak. Daarin worden overzichten opgenomen van: 

a. • de diploma's m.b.o., zowel voltijds- als deeltijds m.b.o.; 
- de diploma's leerlingwezen; 
- de getuigschriften van opleidingen specifieke scholing die een meer 

dan incidenteel of boven-regionaal karakter hebben. Bijvoorbeeld curso-
risch ondernemersonderwijs en opleidingen die thans worden gegeven 
aan de C(A)VV's; 

b. de certificaten, die hieraan ten grondslag liggen; 
c. de inwisselbaarheid van de certificaten en de vrijstellingsrechten, 

die hieraan bij doorstroming verbonden zijn; 
d. relevante combinaties van certificaten gericht op functies. 

2.3. Schoolwerkplan 

Het wetsvoorstel definieert het schoolwerkplan als middel tot 
beschrijving en evaluatie van de opleidingsprogramma's binnen het kader 
van cursorisch beroepsonderwijs. Ook vormt het voor de overheid een 
belangrijk instrument voor de beoordeling van de deugdelijkheid van het 
onderwijs. Bovendien kunnen scholen met dit document verantwoording 
over hun onderwijskundig beleid afleggen aan deelnemers en (regionaal) 
bedrijfsleven. Het stelt scholen ook in staat vorm en inhoud te geven aan 
de vrijheid van onderwijskundige inrichting en aan de identiteit van de 
school. 

2.4. Ingangsniveau 

In tegenstelling tot de doorstroming van het jeugdonderwijs naar het 
middelbaar of hoger beroepsonderwijs, stelt dit wetsvoorstel geen 
andere voorwaarden aan de toelating tot het cursorisch beroepson-
derwijs dan alleen een leeftijdsgrens. In principe geldt voor alle typen 
een open toelating. Wel wordt in het desbetreffende artikel aangegeven, 
dat een opleiding in het algemeen slechts succesvol kan worden gevolgd 
als de leerling een bepaald niveau heeft bereikt. De genoemde diploma's 
of het hebben afgerond van het aantal vermelde leerjaren in voorafgaand 
onderwijs zijn indicaties daarvan. De drempelloze instroom in het curso-
risch beroepsonderwijs garandeert echter ook leerlingen die niet voldoen 
aan de niveau-aanwijzingen, volledige toelaatbaarheid. 

2.5. Eindtermen 

Voor de verschillende opleidingen in het leerlingwezen en het deeltijd-
m.b.o. stelt de minister de eindtermen vast. Deze vormen een weergave 
van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht, 
vaardigheden en beroepshoudingen, die zij minimaal moeten bereiken. 

De eindtermen komen als volgt tot stand: 
- de sociale partners stellen (waar nodig in overleg met de vakdepar-

tementen) beroepsprofielen vast; 
- de landelijke organen ontwikkelen voor het leerlingwezen op basis 

van de beroepsprofielen, beroepsopleidingsprofielen; voor wat betreft 
het deeltijd-m.b.o. door het branche- en bedrijfstaksgewijze overleg 
onderwijs-bedrijfsleven; 
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- de landelijke organen formuleren vervolgens op basis van de 
beroepsopleidingsprofielen eindtermen van de verschillende opleidingen 
in het leerlingwezen; 

- de minister stelt ten slotte de eindtermen per opleiding vast. Indien 
de minister het wenselijk vindt, kan hij de inspectie horen. 

De eindtermen van het deeltijd-m.b.o. zijn in beginsel gelijk aan die 
van het volletijd-m.b.o. 

Het branche- en bedrijfstaksgewijze overleg ziet in het bijzonder toe op 
de afstemming tussen de eindtermen van de opleidingsvarianten in 
volletijd en deeltijd-m.b.o. en die van verwante opleidingen in het 
leerlingwezen. 

Behalve de eindtermen stelt de minister ook de indeling daarvan, in de 
vorm van certificaat-eenheden, vast. Certificaat-eenheden zijn combi-
naties van eindtermen die in het licht van een beroepsuitoefening dan 
wel voor de doorstroming naar het vervolgonderwijs een afzonderlijke 
betekenis hebben. 

Voor de opleidingen in het kader van de specifieke scholing stelt het 
bevoegd gezag zelf de eindtermen vast. Daarbij spelen de wensen van 
het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) met betrekking 
tot de inhoud van de opleiding een doorslaggevende rol, omdat het 
uiteindelijk deze instantie is die vaststelt of een opleiding wel of niet voor 
subsidiëring in aanmerking komt. 

2.6. Examinering 

2.6 .1 . Examinering leerlingwezen 

Het wetsvoorstel geeft de landelijke organen de bevoegdheid tot 
vaststelling van het examenprogramma van elke opleiding in het leerling-
wezen. 

Dat examenprogramma wordt ingedeeld naar de door de minister 
vastgestelde certificaat-eenheden. Bij de uitvoering van de toetsing door 
de landelijke examencommissie kunnen scholen en bedrijven worden 
betrokken. Het landelijke orgaan blijft ook in dat geval verantwoordelijk. 
De bestaande goedkeuringsprocedures van totaalprogramma's en 
examenreglementen komen hiermee te vervallen. 

Dit houdt niet in, dat de huidige, gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van bedrijfsleven en onderwijs voor het leerlingwezen verzwakt is. Al 
eerder werd gewezen op de bestuurssamenstelling van de landelijke 
organen, waarin op evenwichtige wijze werkgevers, werknemers en 
onderwijsveld zijn vertegenwoordigd. Daarnaast wordt opgemerkt, dat 
met het vervallen van bestaande procedures niet beoogd wordt, dat 
daarmee ook functionele raadpleging en samenwerking tussen landelijk 
orgaan en bestuurlijke achterban (onderwijs en sociale partners) 
achterwege kunnen blijven. Afspraken daarover vormen echter een 
verantwoordelijkheid van het landelijke orgaan. 

2.6.2. Examinering deeltijds m.b.o. 

Het deeltijd-m.b.o. zal worden afgesloten via schoolbeoordeling. In 
combinatie daarmee zal op onderdelen ook centrale examinering kunnen 
plaatsvinden. 

Voor het middelbaar beroepsonderwijs is het voornemen landelijke 
examencommissies per afdeling in te stellen (zie SVM-wetsvoorstel). 
Deze examencommissies zullen ook functioneren ten behoeve van het 
deeltijd-m.b.o. Zij oefenen toezicht uit op het examen en doen 
voorstellen voor het examenprogramma op basis van door de minister 
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vastgesteld eindtermen. De voorstellen bevatten ook indelingen in certifi-
caten (geclusterde eindtermen). 

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
vaststelling van het examenprogramma. 

Deze opzet van het examen biedt ruimte voor een naar duur, 
eindniveau en vormgeving gedifferentieerd deeltijds m.b.o. en maakt ook 
modulering en afsluiting van onderdelen met certificaten mogelijk. De 
opzet is geheel in lijn met de voorstellen voor examinering in het 
middelbaar beroepsonderwijs. 

2.6.3. Toetsing specifieke scholing 

Het wetsvoorstel bevat slechts enkele, zeer algemene regels over de 
toetsing bij opleidingen specifieke scholing. Deze geven aan, dat de 
uitvoerende instellingen of bedrijven volledig verantwoordelijk zijn voor 
de toetsing en afsluiting. Het ligt in de lijn der verwachting, dat over 
bepaalde aspecten - bijvoorbeeld de inschakeling van deskundigen - met 
het RBA afspraken ten aanzien van de wijze van toetsing en afsluiting 
worden gemaakt. 

Het wetsvoorstel schrijft daarbij niet voor dat toetsing moet plaats-
vinden. 

De inspectie en het RBA kunnen aan de hand van verslaglegging over 
de toetsing de kwaliteit beoordelen. 

2.7. Toezicht 

De algemene inspectietaken (bekend blijven met de toestand van het 
onderwijs, toezien op de naleving van de wet, rapporteren en adviseren 
aan onze minister en bijdragen aan de onderwijsontwikkeling) gelden 
voor het volledige terrein van het cursorisch beroepsonderwijs. De 
inspectie heeft dus toegang tot, respectievelijk recht op inlichtingen van 
alle instellingen (inclusief C(A)VV's, CBB's en particuliere opleidingsinsti-
tuten), bedrijven en natuurlijke personen, die cursorisch beroepson-
derwijs geven. 

De feitelijke taakuitoefening van de inspectie zal - zoals overigens ook 
bij de andere terreinen van het onderwijs het geval is - per onderwijs-
sector verschillen, en afhankelijk zijn van de aard van de voor de betref-
fende sector geldende regelingen. 

Zo zal bij het leerlingwezen en het deeltijds m.b.o. de nadruk meer 
liggen op het toezicht van de inspectie betreffende de afstemming 
tussen de door de minister vastgestelde eindtermen en de door het 
landelijk orgaan respectievelijk bevoegd gezag opgestelde examenpro-
gramma's. De inspectie beoordeelt daarbij tevens de uitvoering van de 
examenprogramma's aan de hand van het examenverslag. 

Verder is het ontbreken van landelijke eindtermen voor de opleidingen 
specifieke scholing mede bepalend voor het karakter van het toezicht van 
de inspectie op dat terrein. Het RBA beoordeelt de kwaliteit bij 
toewijzing van een opleiding en bij eventuele hernieuwde toewijzing. Dat 
betekent dat de kwaliteitsbevorderende en bewakende taak van de 
inspectie in het algemeen slechts aanvullend van aard zal zijn. 

De voorziene verschuiving van inspectietaken op bovengenoemde 
terreinen heeft tevens gevolgen voor de signalerende, stimulerende en 
evaluerende elementen die een onderdeel vormen van de algemene 
inspectietaken. Deze elementen zullen sterker dan voorheen het geval 
was op het terrein van het beroepsonderwijs, worden geaccentueerd. 

Bepaalde thema's zullen door de inspectie worden onderzocht op basis 
van systematische materiaalverzameling en gericht op specifieke 
evaluatie. 

Vanzelfsprekend is over deze thema-keuze door de inspectie 
afstemming gewenst met de evaluatiebehoefte van het CBA. 
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De Minister van Onderwijs en Wetenschappen zal - als bestuurslid van 
het CBA - zorgdragen voor deze afstemming. 

3. PLANNING VAN VOORZIENINGEN 

3 .1 . Leerlingwezen 

3.1 .1 . Motieven voor concentratie 

Vanaf de jaren zestig is het beleid van de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen gericht op concentratie van het beroepsbegeleidend 
onderwijs ( = de theoriecomponent van het leerlingwezen) in streek-
scholen. Doelstellingen van die concentratie zijn: 

- het scheppen van een eigen pedagogisch klimaat en versterking van 
deskundigheid van leraren; 

- optimalisering van het gebruik van materiële voorzieningen; 
-- verbreding van het opleidingsaanbod 
- versterking van de samenhang tussen inhoudelijk verwante oplei-

dingen. 
Momenteel wordt 83% van alle beroepsbegeleidend onderwijs 

verzorgd door streekscholen en deeltijds k.m.b.o. instituten. Voor een 
kwantitatief overzicht van de huidige situatie met betrekking tot het 
beroepsbegeleidend onderwijs wordt verwezen naar bijlage 2. 

Naast bovengenoemde onderwijskundige motieven worden in dit 
wetsvoorstel bestuurlijke uitgangspunten gehanteerd voor de voort-
zetting van het concentratiebeleid-beroepsbegeleidend onderwijs. 
Immers, uitgangspunten als grotere autonomie van instellingen, 
versterking van het management en grotere flexibiliteit, vooronderstellen 
verdere concentratie van beroepsbegeleidend onderwijs in scholen voor 
b.b.o. 

Deze bestuurlijke motieven worden uitgewerkt in een op normstelling 
berustende lump-sum bekostiging, alsmede in regelingen voor rechtspo-
sitie en inrichting voor het beroepsbegeleidend onderwijs. Daarmee 
wordt de bestuurlijke lijn van en afstemming met het middelbaar 
beroepsonderwijs doorgetrokken. 

Overwegingen van meer technische aard voor een concentratiebeleid 
zijn: 

- concentratie van b.b.o. opleidingen is noodzakelijk omdat scholen 
met een relatief geringe omvang over onvoldoende leraarlessen 
beschikken om specifieke opleidingen met weinig deelnemers blijvend en 
op verantwoorde wijze te verzorgen; 

- compensatie met leraarlessen van grotere vakrichtingen is onvol-
doende mogelijk en wordt beslist een probleem bij afnemende initiële 
instroom van leerlingen in de komende jaren; 

- een grote school voor b.b.o. kan wel voor kleine vakrichtingen 
voldoende leraarlessen vrijmaken; 

- locaties met relatief weinig leerlingen hebben ook een geringere 
ontwikkelingskracht: leraren missen de directe steun en inspiratie van 
collega's, die op hetzelfde gebied werkzaam zijn. Dit is zowel bij de 
voortdurende vernieuwing van leerstof als bij initiatieven tot aanbieding 
van nieuwe opleidingen, een nadeel van betekenis. 

3.1.2. Betrokkenheid van l.b.o. bij b.b.o. 

Naast beroepsbegeleidend onderwijs aan streekscholen en deeltijd-
k.m.b.o."instituten is de schoolcomponent van het leerlingwezen thans 
ook verbonden aan scholen voor l.b.o. en m.b.o. Het tweede overzicht in 
bijlage 2 van deze toelichting geeft daarvan een kwantitatief beeld. 
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Dit wetsvoorstel brengt wijziging in de bestaande situatie. Waar 
beroepsbegeleidend onderwijs thans bekostigd wordt op grond van 
artikel 75, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, valt het 
straks onder de regelingen van de Wet op het cursorisch beroepson-
derwijs. Aan de Adviesraad Voortgezet Onderwijs (ARVO) is verzocht 
om, uitgaande van de toepassing van de WCBO-systematiek, na te gaan 
onder welke voorwaarden en in welke mate het l.b.o. met 
b.b.o.-cursussen uitvoering kan blijven geven aan beroepsbegeleidend 
onderwijs. 

In zijn advies over de betrokkenheid van het l.b.o. bij het cursorisch 
beroepsonderwijs (juli 1988) komt de ARVO onder andere tot de 
volgende conclusies: 

- De vorming van een scholengemeenschap l.b.o.-b.b.o. wordt 
afgeraden: 

zij is noch in het belang van l.b.o., noch in het belang van b.b.o. Naast 
verschillen in doelgroep en doelstelling wordt gewezen op het smalle 
karakter van de koppeling. 

- Meer onderwijskundig effect wordt gezien in een koppeling l.b.o.-
b.b.o.-m.b.o., hetzij in de vorm van netwerken, hetzij via institutionele 
koppeling. 

- In het geval van scholengemeenschappen l.b.o.-b.b.o. wordt aanbe-
volen niet van de norm voor zelfstandig beroepsbegeleidend onderwijs af 
te wijken, vanwege de veelal beperkte omvang van het betrokken l.b.o. 
en het verschil in regelgeving. 

- Voor scholengemeenschappen l.b.o.-b.b.o.-m.b.o. wordt de schaal-
vergroting mede gewaarborgd door de SVM-procedure, waardoor een 
lagere opheffingsnorm voor het b.b.o.-deel verantwoord is. 

- De betrokkenheid van het l.b.o. bij de uitvoering van 
b.b.o.-cursussen kan ook tot uitdrukking komen via nevenvestiging of als 
uitvoeringslocatie. Het eerste langs de weg van het plan van spreiding en 
situering, op basis van criteria voor omvang en bereikbaarheid. De 
tweede vorm, optreden als uitvoeringslocatie, is echter primair een zaak 
van de betrokken besturen. 

- De overheid dient te bevorderen dat bij overdracht van 
b.b.o.-cursussen het betrokken personeel desgewenst over kan gaan 
naar de nieuwe school. Gewezen wordt op de mogelijkheid van een 
componentenfusie. Daaronder wordt een personeelsoverdracht verstaan 
na splitsing (in l.b.o.- en b.b.o.-deel), gevolgd door fusie (b.b.o.-deel 
wordt overgedragen aan een school voor b.b.o.). 

Uit dit advies blijkt, dat de Raad het beleid gericht op concentratie van 
beroepsbegeleidend onderwijs in scholen voor beroepsbegeleidend 
onderwijs onderschrijft. In feite worden twee varianten naar voren 
geschoven, waarin de betrokkenheid van het l.b.o. gestalte kan krijgen: 

a. koppeling l.b.o.-b.b.o.-m.b.o. via netwerk- of via scholengemeen-
schapsvorming 

b. als nevenvestiging of als uitvoeringslocatie, na overdracht. 

3.1.3. Beleidskader 

Hoofddoelstelling van beleid is een verdere concentratie van beroeps-
begeleidend onderwijs in zelfstandige scholen voor b.b.o. De huidige 
verscheidenheid in verschijningsvorm (streekscholen, deeltijd-k.m.b.o.-
instituten, al dan niet met volletijd-k.m.b.o., b.b.o.-cursussen van 
l.b.o./m.b.o., specifieke vakscholen en blokcursussen) vergt evenwel een 
gedifferentieerde uitwerking. 

Naast de mogelijkheid van zelfstandige scholen voor b.b.o. moet deze 
voldoende ruimte bieden voor de vorming van scholengemeenschappen. 
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Waar m.b.o. en b.b.o. in veel opzichten, zowel onderwijskundig als qua 
organisatie en bekostiging verwantschap vertonen c.q. op elkaar zijn 
afgestemd, verdient de totstandkoming van m.b.o.-b.b.o.-scholenge-
meenschappen beleidsmatige ondersteuning. Dat geldt ook voor de 
mogelijkheid om volletijd-deeltijd k.m.b.o."instituten te continueren in 
een scholengemeenschap m.b.o.-b.b.o., voor zover zij dat zelf wensen. 
Vervolgens is zorgvuldigheid vereist bij de overdracht van 
b.b.o. cursussen van l.b.o. aan scholen voor b.b.o. of m.b.o. 

Mede op basis van de ARVO-aanbevelingen, alsmede in aansluiting op 
ontvangen reacties van artikel 3-organisaties is het volgende beleids-
kader opgesteld: 

1. Via het plan van spreiding en situering per 1 augustus 1990 
omzetting van streekscholen en deeltijd-k.m.b.o."instituten in 
zelfstandige scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs, respectievelijk 
scholengemeenschappen b.b.o.-vormingswerk, voor zover zij voldoen 
aan de minimumnorm van 1800 leerlingen (per 1 augustus 1993) voor 
wie recht op autonome bekostiging bestaat. 

2. Eveneens via het plan van spreiding en situering kunnen per 1 
augustus 1990 scholengemeenschappen b.b.o. m.b.o. (al dan niet in een 
verticale scholengemeenschap met l.b.o.) gevormd worden. Een derge-
lijke scholengemeenschap is mogelijk voor zover de afzonderlijke delen 
beantwoorden aan de minimumnorm van 600 leerlingen voor m.b.o. en 
van 900 leerlingen voor b.b.o. 

Deze normen gelden eveneens bij de omzetting van een volletijd-
deeltijd k.m.b.o."instituut in een scholengemeenschap m.b.o.-b.b.o. 
(m.b.o.-b.b.o.-vormingswerk). Hierdoor kunnen deze combinaties hun 
bestaande eenheid, in organisatorische en onderwijskundige zin, conti-
nueren of voor aansluiting bij m.b.o. en/of b.b.o. kiezen. 

3. In het kader van het plan van spreiding en situering rust op streek-
scholen en deeltijd-k.m.b.o."instituten de verplichting om zich in te 
spannen voor de overname vóór 1 augustus 1990 van in de regio 
aanwezige b.b.o.-cursussen, thans nog verbonden aan l.b.o.-, c.q. 
l.b.o. m.b.o. scholen, niet zijnde specifieke vakscholen. 

Met bovenstaande regeling is de hoofdlijn geschetst, waarlangs de 
vorming van zelfstandige scholen voor b.b.o., alsmede van scholenge-
meenschappen plaatsvindt. Het is echter denkbaar, dat na de effectu-
ering van het plan van spreiding en situering, dus na 1 augustus 1990, 
niet in alle gevallen een oplossing is gevonden voor de overdracht van de 
in punt 3 bedoelde cursussen. Om die reden is in het overgangsrecht het 
volgende bepaald: 

a. Binnen een tijdsbestek van vijf jaar na inwerkingtreden van de wet 
dient overdracht van b.b.o.-cursussen aan scholen voor b.b.o., scholen 
voor m.b.o. of aan scholengemeenschappen b.b.o.-m.b.o. 
(•vormingswerk) plaats te vinden. 

Deze termijn is zodanig, dat de overdracht op zorgvuldige wijze in 
onderling overleg en met steun van de procescoördinatie kan worden 
voorbereid en uitgevoerd. Tot het overleg worden mede voorwaarden 
gerekend die de betrokken l b o . school aan overdracht van cursussen 
stelt. Omdat bij een dergelijke overdracht sprake is van splitsing (aan 
l.b.o.-zijde), gevolgd door fusie, zullen de voorwaarden met name 
betrekking hebben op de overname van personeel. Voorts zal de proces-
coördinatie worden verzocht de zorgvuldigheid van de overdrachtspro-
cessen te bewaken. 

b. De cursussen kunnen worden overgedragen aan zowel een 
b.b.o.-school (of scholengemeenschap b.b.o.-m.b.o.) of aan een school 
voor m b o . In het eerste geval ontstaat geen wezenlijk nieuwe situatie: 
de cursussen worden ingepast in de bestaande opzet en conform de 
WCBO-bepalingen bekostigd. 

Anders ligt het in geval van overdracht aan een school voor m.b.o. 
Deze is gebonden aan de volgende voorwaarden. Voorop staat dat er 
sprake moet zijn van een zekere verwantschap: cursussen die aansluiten 
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bij het m.b.o. programma-aanbod. Bovendien is uit een oogpunt van 
verdere concentratie van b.b.o. gewenst dat er sprake is van een zekere 
omvang (circa 250 b.b.o. deelnemers). 

Na overdracht verkrijgt de m.b.o. school voor de overgenomen 
cursussen recht op bekostiging. 

Uitbreiding van het overgenomen b.b.o. met andere cursussen is niet 
toegestaan. Wel kan de betrokken school voor m.b.o. ingevolge het 
overgangsrecht een verzoek indienen om de school met het cursuspakket 
om te zetten in een scholengemeenschap m.b.o.-b.b.o. Voorwaarde voor 
toekenning is de aanwezigheid van minimaal 900 b.b.o. deelnemers. 

In de volgende paragraaf wordt het beleidskader voor wat betreft de 
vorming van zelfstandige scholen voor b.b.o. en van scholengemeen-
schappen b.b.o.-m.b.o. nader toegelicht. 

3.1.4. Zelfstandige scholen voor b.b.o. 

Primair is het beleid erop gericht, dat er voor de schoolcomponent van 
het leerlingwezen een eigen voorziening tot stand komt. Dit wetsvoorstel 
biedt de wettelijke grondslag voor de omzetting van de huidige streek-
scholen in scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs. 

Als voorwaarde geldt een minimumnorm van 1800 leerlingen, voor wie 
recht op autonome bekostiging bestaat (dat wil zeggen leerlingen met 
leerovereenkomst en partieel leerplichtigen zonder leerovereenkomst). 
Deze norm is gerelateerd aan een prognose: in het verzoek tot omzetting 
dient het bevoegd gezag aannemelijk te maken, dat er op 1 augustus 
1993 tenminste 1800 leerlingen zullen zijn ingeschreven. 

Bij de gestelde norm wordt het volgende opgemerkt. Tot op zekere 
hoogte is het stellen van een minimumgrens een arbitraire zaak. Twee 
uitgangspunten van beleid verkleinen echter de marge van onzekerheid: 

1°. Voortzetting van het concentratiebeleid 
De normstelling dient zodanig te zijn, dat het in een regio aanwezige 

beroepsbegeleidend onderwijs gestimuleerd wordt zich in één of meer 
scholen voor b.b.o. te concentreren. Waar dit, vanwege geringere bevol-
kingsdichtheid of vanwege denominatieve omstandigheden, problemen 
oplevert, kan de gewenste concentratie langs de weg van fusievorming 
(met bijvoorbeeld een sectorale of multisectorale school voor m.b.o.) 
bereikt worden. 

2°. Stimuleren van schaalvergroting 
Schaalvergroting is geen doel op zich, maar middel om een netwerk 

van levenskrachtige scholen of scholengemeenschappen te doen 
ontstaan. Doel is scholen te krijgen met een breed draagvlak voor het 
kunnen uitvoeren van de nieuwe taken. 

Overwegingen met betrekking tot concentratie en schaalvergroting 
hebben ertoe geleid, vast te houden aan de in het eerdere ontwerp 
vermelde norm. Dat neemt niet weg, dat in een beperkt aantal gevallen 
en op grond van aantoonbare gegevens niet aan de norm voldaan kan 
worden. Te overwegen zou zijn om in dergelijke situaties afwijking van de 
norm toe te staan. Toch is deze lijn niet gevolgd. 

Ten eerste, omdat het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid van 
scholengemeenschapsvorming met een school voor m.b.o., waarbij een 
aangepaste norm voor het deel-beroepsbegeleidend onderwijs geldt. 
Hierbij is van belang dat de beoogde, verdere concentratie langs deze 
weg bereikt is. Een dergelijke scholengemeenschap heeft bovendien het 
voordeel, dat de regionale functie van het beroepsonderwijs wordt 
versterkt. Het draagvlak wordt immers in belangrijke mate verbreed, 
zowel qua aanbod van opleidingen als in kwantitatieve zin. 
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Ten tweede, omdat het wetsvoorstel in de overgangsbepalingen in 
verband met het plan van spreiding en situering de minister in staat stelt 
om in bijzondere gevallen af te wijken van de beoogde regeling. Het 
gebruik van deze bevoegdheid zou zich kunnen voordoen in het geval dat 
een noodzakelijke regionale fusie om denominatieve redenen onmogelijk 
is gebleken en overeenkomstig onderwijs van de verlangde richting zich 
op grote afstand, buiten de regio, bevindt. 

3.1.5. Scholengemeenschapsvorming 

Behalve voor zelfstandige scholen voor b.b.o. biedt het wetsvoorstel 
ruimte voor het vormen van een scholengemeenschap. In principe zijn 
vele combinaties denkbaar. Twee, waarschijnlijk veel voorkomende 
vormen zijn: 

- een scholengemeenschap b.b.o.-m.b.o. 
- een scholengemeenschap b.b.o. vormingsinstituut. 
Alvorens in te gaan op deze combinatiemogelijkheden, wordt 

opgemerkt, dat ook in het kader van scholengemeenschapsvorming het 
beleidsuitgangspunt, gericht op de continuering van het concentratie-
beleid, onverkort geldt. In het algemeen kan worden gesteld, dat - waar 
concentratie èn schaalvergroting door scholengemeenschapsvorming 
bereikt worden - aanpassing van de 1800-norm plaats vindt. 

Voor het geval dat het onderhavige wetsvoorstel later in werking treedt 
dan het wetsvoorstel-SVM, voorziet het overgangsrecht bij laatstge-
noemd wetsvoorstel in een basisbepaling die het mogelijk maakt toch 
reeds scholengemeenschappen m.b.o. b.b.o. en 
m.b.o.-b.b.o. vormingswerk tot stand te brengen. 

1. Scholengemeenschap b.b.o.-m.b.o. 

De eerste ervaringen in het proces sectorvorming en vernieuwing in 
het m.b.o. (SVM) wijzen op een ontwikkeling in de richting van multisec-
torale verbanden. Een dergelijke ontwikkeling in het voltijd-m.b.o. sluit 
goed aan bij het eveneens multisectorale karakter van het cursorisch 
beroepsonderwijs. Door een scholengemeenschap worden onderwijs-
kundig en organisatorisch bezien de voordelen van beide fusiepartners 
versterkt. Er ontstaat een breed draagvlak voor een zeer geschakeerd 
opleidingsaanbod met directe afstemming en aansluitingsmogelijkheden. 
Qua bekostiging, rechtspositie en inrichtingsvoorschriften is sprake van 
een gelijke opzet. Ingeschat wordt dat een dergelijke brede combinatie 
de concentratie van b.b.o. in de regio zal stimuleren. 

Uitgaande van de SVM-normstelling die op zich al schaalvergroting 
impliceert, wordt voor de betrokken b.b.o-school in geval van fusie de 
minimumgrens op 900 leerlingen gesteld. 

2. Scholengemeenschap b.b.o.-vormingswerk 

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid van een scholengemeenschap 
b.b.o.-vormingswerk. Deze optie is vooral van belang voor de deeltijd-
k.m.b.o. instituten (in 1987-1988 33 instellingen, met circa 70 000 
leerlingen) en samenwerkingsverbanden van streekscholen en 
vormingswerk. 

De deeltijd-instituten worden indien aan de norm van 1800 leerlingen 
kan worden voldaan via het plan van spreiding en situering in het 
overgangsrecht omgezet in scholengemeenschappen voor beroepsbege-
leidend onderwijs en vormingswerk. 

Als een instituut voor deeltijd-k.m.b.o. bij de invoering van de WCBO 
wordt ontbonden in de beide samenstellende delen, zijn er verschillende 
mogelijkheden. 
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Indien het b.b.o. deel, al dan niet met b.b.o.-cursussen van elders, aan 
de 1800-norm voldoet, kan het worden omgezet in een zelfstandige 
school voor b.b.o. 

Voldoet het aan de 900-norm, dan is fusie met een school voor m.b.o. 
mogelijk, al dan niet in combinatie met een l.b.o. school. 

Het vormingswerk-deel gaat als zelfstandig vormingsinstituut weer 
vallen onder de WVO en het Besluit vormingswerk voor jeugdigen (Stb. 
1970, 357). Voorzover het niet aan de daar gestelde getalsnorm voldoet, 
geldt dezelfde garantie als voor het geval van ontbinding is gegeven in 
de huidige regeling. 

3.1.3. Nevenvestiging en uitvoeringslocatie 

Overeenkomend met de voorgestelde SVM-regeling wordt ook in dit 
wetsvoorstel het begrip nevenvestiging formeel onderscheiden van de 
term uitvoeringslocatie. 

Slechts in uitzonderingsgevallen kan van nevenvestiging van scholen 
voor b.b.o. sprake zijn. Desbetreffende verzoeken worden in het kader 
van het plan van spreiding en situering beoordeeld. Bij honorering 
daarvan wordt de nevenvestiging als zodanig bekostigd. Bij deze uitzon-
deringsgevallen kan aan de volgende situaties worden gedacht. Indien in 
een regio het potentieel in relatie met de omvangsnorm het vestigen van 
een zelfstandige b.b.o. school niet rechtvaardigt, in die regio daardoor 
een substantiële vestiging dreigt te verdwijnen en daarmee de regio 
verstoken zou zijn van het b.b.o.-aanbod, is in die regio een nevenves-
tiging mogelijk van een hoofdvestiging in een aanpalende regio. Indien 
sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de vakspecifi-
citeit van een bestaande opleiding, naar aard en naar functie in de regio, 
kan daarin een reden worden gezien om deze niet te concentreren in de 
hoofdvestiging. 

Uitvoeringslocaties zijn echter geen zaak van de overheid, maar van 
het betrokken bevoegde gezag van de school. Ze worden derhalve niet 
(extra) bekostigd door de overheid. 

3.1.4. Afdelingen voor b.b.o. 

De overheid zal in beginsel niet langer afzonderlijke cursussen b.b.o., 
maar afdelingen voor b.b.o. toewijzen. Zo'n afdeling omvat verschillende, 
verwante opleidingen voor een bepaald beroepsgebied. Voor wat betreft 
de indeling wordt in beginsel de afdelingsstructuur voor het middelbaar 
beroepsonderwijs gehanteerd. In hoeverre deze indeling zoals 
opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting, nog wijziging c.q. 
aanvulling behoeft, specifiek voor het leerlingwezen, zal voorwerp van 
overleg zijn met de landelijke organen van het leerlingwezen. De 
afdelingsstructuur wordt vastgesteld bij algemene maatregel van 
bestuur. De toekenning van afdelingen geschiedt in eerste instantie op 
dezelfde wijze als de toekenning van scholen voor beroepsbegeleidend 
onderwijs. Dat wil zeggen dat bij de vaststelling van het plan van 
spreiding en situering tegelijkertijd bepaald wordt welke afdelingen tot 
een school voor b.b.o. behoren (zie titel F van artikel II van dit 
wetsvoorstel). Nadat dit plan is vastgesteld, zal toekenning van nieuwe 
afdelingen mogelijk zijn via een planprocedure. Een en ander wordt dus 
qua principe op een overeenkomstige wijze geregeld als voor het 
middelbaar beroepsonderwijs. De WCBO-procedure voorziet erin, dat 
zowel de Onderwijsraad als het landelijk orgaan en het RBA worden 
gehoord, alvorens de minister afdelingen toewijst. 

Binnen de budgettaire mogelijkheden en rekening houdend met een 
evenwichtige spreiding kunnen scholen en landelijke organen voortaan 
zelf bepalen aan welke opleidingen binnen een bepaalde afdeling in een 
regio, de meeste behoefte bestaat. 
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De scholen krijgen dus ook op dit punt meer autonomie. Een efficiënte 
aanpassing van het opleidingsaanbod aan verschuivende behoeften op 
de (regionale) arbeidsmarkt wordt daardoor mogelijk. 

Alleen waar het gaat om opleidingen met uitzonderlijk hoge materiële 
kosten, zal de minister invloed houden op de spreiding van afzonderlijke 
opleidingen in het leerlingwezen. 

3.2. Deeltijd-m.b.o. 

De spreiding van de verschillende vormen van deeltijds m.b.o is 
onevenwichtig (bijvoorbeeld, veel deeltijds m.e.a.o., weinig deeltijds 
m.t.o.), vertoont witte vlekken (in bepaalde gebieden ontbreken sommige 
opleidingen) en heeft op een verschillende wijze gestalte gekregen (deels 
toepassing van de planprocedure, deels toewijzing van cursussen 
volgens artikel 75 WVO). Ook de organisatievorm loopt uiteen: van 
zelfstandige dag/avondschool of afdeling van een school voor m.b.o. tot 
onderdeel van een hogeschool. 

Het wetsvoorstel voorziet niet langer in afzonderlijke scholen voor 
deeltijds m.b.o., maar geeft drie typen scholen een licentie om dit 
onderwijs uit te voeren: 

- scholen voor middelbaar beroepsonderwijs; 
- scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs; 
- scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (v.a.v.o.). 
Alleen bovengenoemde scholen kunnen het deeltijds m.b.o. van 

overheidswege bekostigd krijgen en hebben het recht om diploma's en 
certificaten m.b.o. te verstrekken. Alleen voor de instellingen voor hoger 
beroepsonderwijs te Haarlem en Tilburg die op vele plaatsen in 
Nederland m.d.g.o.opleidingen verzorgen, is hierop een uitzondering 
gemaakt. Ook zij krijgen daarvoor een licentie. 

Het RBA bepaalt in zijn regio welke school welke opleiding geeft. 
Voorwaarde voor toewijzing aan een school voor m b o . of b.b.o. is de 
aanwezigheid van een corresponderende afdeling die bekostigd wordt op 
basis van de Wet voortgezet onderwijs of de Wet op het cursorisch 
beroepsonderwijs. 

De redenen, waarom deeltijds m.e.a.o. (als afdeling administratie) als 
licentie ook aan toekomstige v.a.v.o.-scholen wordt toegekend, zijn de 
volgende: 

- het dag/avond-m.e.a.o. is tot bloei gebracht door het dag-/avond-
a.v.o./v.w.o. Van de ± 80 instellingen a.v.o./v.w.o. zijn er ± 45 die thans 
een afdeling dag-/avond-m.e.a.o. hebben; 

- via de v.a.v.o. operatie wordt het dag/avond-a.v.o./v.w.o. op nieuwe 
leest geschoeid. Het handhaven van de combinatie a.v.o./v.w.o. en 
deeltijds m.e.a.o. past binnen de functie en doelstellingen voor het 
toekomstig v.a.v.o. Daarbij wordt aangetekend, dat ook in de huidige 
voorstellen geen automatisch alleenrecht op deeltijds m.e.a.o. aan 
toekomstige v.a.v.o."instellingen wordt toegekend. Ook andere scholen 
zoals m.b.o.-scholen en b.b.o.-scholen krijgen een licentie, mits men 
deze afdeling toegewezen heeft gekregen. 

Deze opzet is om de volgende redenen gekozen: 
- verhoging van de doelmatigheid door gebruikmaking van onbenutte 

mogelijkheden van (bestaande) scholen met een verwante onderwijstaak; 
- ontwikkeling van een basisaanbod van deeltijds m.b.o. in elke regio, 

dat qua soort en omvang aansluit op de daar aanwezige opleidingsbe-
hoefte en snel kan voorzien in nieuwe opleidingsmogelijkheden. 
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3.3. Specifieke scholing 

Voor specifieke scholing kunnen in beginsel alle bestaande voorzie-
ningen worden ingeschakeld. Niet alleen de meest voor de hand liggende 
scholen, zoals scholen voor b.b.o., scholen voor m.b.o., scholen voor 
v.a.v.o., C(A)VV's, CBB's, maar ook andere WVO-scholen (waaronder 
l.b.o.), vormingsinstituten, (erkende) particuliere opleidingen, bedrijven of 
natuurlijke personen. 

Het RBA bepaalt in zijn regio, welke instelling welke opleiding in het 
kader van specifieke scholing uitvoert. Voor de toewijzing gelden criteria 
ten aanzien van prijs, kwaliteit en levertijd van de opleiding. De aanwe-
zigheid van een verwante afdeling is geen vereiste. 

Evenals voor het deeltijds m.b.o. geldt ook hier, dat de overheid geen 
opleidingen meer toekent. De toewijzing door de Arbeidsvoorzieningsor-
ganisatie verhoogt de arbeidsmarktrelevantie van de opleidingen. De 
gebruikmaking van bestaande voorzieningen vergroot de doelmatigheid. 

De behoefte aan opleidingen in het kader van specifieke scholing is 
zeer geschakeerd. Daarom mag het RBA heel uiteenlopende typen 
onderwijsinstellingen, maar ook bedrijven, inschakelen. Een en ander 
impliceert dat op regionaal niveau ook particuliere (erkende) opleiders 
door het RBA aangewezen kunnen worden als uitvoerende instellingen 
en dientengevolge een tegemoetkoming van de overheid kunnen krijgen. 
Een situatie die vergelijkbaar is met de tijdelijke regeling cursorisch 
ondernemersonderwijs. 

3.4. Agrarisch onderwijs 

Overeenkomstig de nota «Hoofdlijnen van beleid inzake de vorming 
van Agrarische Opleidingscentra», die in oktober 1987 door de Tweede 
Kamer is geaccepteerd, worden het agrarisch leerlingwezen, het deeltijds 
m.a.o. en de specifieke agrarische cursussen verbonden aan Agrarische 
Opleidingscentra (AOC's), die ten minste bestaan uit een verticale 
scholengemeenschap van lager en middelbaar agrarisch onderwijs. Tot 
deze scholengemeenschap zal dus ook behoren een school waaraan 
beroepsbegeleidend onderwijs in de sector landbouw wordt verzorgd. De 
minimum grootte van een AOC is: 

- 520 leerlingen in volledig dagonderwijs (400 middelbaar agrarisch 
onderwijs (m.a.o.), 120 lager agrarisch onderwijs (l.a.o); 

- 600 leerlingen in totaal (inclusief agrarisch beroepsbegeleidend 
onderwijs, deeltijd-middelbaar agrarisch onderwijs en specifiek cursus 
onderwijs, omgerekend naar full-time equivalenten). 

De instituten voor landbouwpraktijkonderwijs, die hoofdzakelijk een 
aanvullende functie op het dagonderwijs vervullen, krijgen een plaats in 
een algemene maatregel van bestuur ex artikel 61 WVO. Zij worden 
thans bekostigd volgens artikel 75 WVO. 

3.5. Vakscholen 

In lijn met het wetsvoorstel gericht op sectorvorming en vernieuwing 
van het middelbaar beroepsonderwijs zal ten aanzien van het vakgerichte 
cursorisch beroepsonderwijs een genuanceerd beleid worden gevoerd. 
Doel daarvan is de bijzondere kenmerken van dit onderwijs - vooral de 
sterke binding met het bedrijfsleven, zowel in bestuurlijk als in onderwijs-
inhoudelijk opzicht - binnen de nieuwe scholenstructuur te behouden en 
ook ruimte te bieden voor gedifferentieerde oplossingen. 

3.6. C(A)VV's en CBB's 

Uit een oogpunt van doelmatigheid moet worden voorkomen dat er 
twee gescheiden infrastructuren, één voor cursorisch beroepsonderwijs 
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en één voor scholing in het kader van het arbeidsvoorzieningsbeleid, met 
gedeeltelijk dezelfde activiteiten, blijven bestaan. 

Dit wordt gerealiseerd door een voorzieningenplanning, gericht op de 
totstandkoming, instandhouding en bekostiging van instellingen ten 
behoeve van scholing. Hiertoe worden alle instellingen gerekend die 
krachtens wettelijke regelingen (SVM, WCBO en VAVO) gevormd 
worden en de instellingen die onder het Centraal Bestuur Arbeidsvoor-
ziening (CBA) vallen. Dit laatste betreft de structuur van C(A)VV's en 
CBB's. De Minister van Onderwijs en Wetenschappen is verantwoordelijk 
voor de gehele voorzieningenplanning. Hij ziet toe op de spreiding van 
voorzieningen, daarbij afwegend of wijziging van de bestaande structuur 
noodzakelijk is. Ten aanzien van C(A)W's en CBB's geldt een specifieke 
verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen. 
Hierbij geldt dat in de besluitvorming nadrukkelijk rekening wordt 
gehouden met de wensen van het CBA. 

Ook het particulier initiatief dat zich vrijwillig aan kwaliteitscontrole 
heeft onderworpen via de Wet erkende onderwijsinstellingen wordt tot 
deze educatieve infrastructuur gerekend. Het valt echter niet onder de 
verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
met betrekking tot de voorzieningenplanning. Wel kunnen deze instel-
lingen op regionaal niveau zitting nemen in het regionaal educatief 
overleg en, hetzij via dit gremium, dan wel via een rechtstreekse offerte 
aan het RBA voor tegemoetkoming in de kosten van specifieke scholing 
in aanmerking komen. 

De C(AjVV's vormen ook in de toekomst een onderdeel van de Arbeids-
voorzieningsorganisatie. Gegeven de specifieke positie van en deskun-
digheid binnen deze instellingen zullen in elk geval voor een periode van 
vier jaar - na inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzieningswet -
waarborgen worden ingebouwd voor een optimaal gebruik van deze 
instellinger>.als flexibel scholingsinstrument. Binnen het CBA zal een 
volume-afspraak worden gemaakt die deze waarborgen schept. Deze 
volume-afspraak op jaarbasis voor de C(A)VV's behoort tot de compe-
tentie van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening. De volume-bepaling 
zal mede afhankelijk zijn van de vraag of en in hoeverre onderwijsinstel-
lingen kwalitatief en kwantitatief in staat zijn uitvoering te geven aan de 
specifieke scholingsvraag. De voorzieningenplanning voor de C(A)VV's is 
derhalve mede een afgeleide van afspraken over het volume. 

De CBB's, die vallen onder het bevoegd gezag van gemeenten, worden 
momenteel op basis van een subsidieregeling gefinancierd door de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze zullen - na een 
overgangsperiode die eindigt vier jaren na inwerkingtreden van de 
Arbeidsvoorzieningswet, WCBO en IKVE - niet meer als instelling door 
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gesubsidieerd kunnen worden. Op 
basis van evaluatie zal voor die tijd het CBA - in overleg met de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten - moeten besluiten of: 

- de CBB's door gemeenten worden voortgezet en dan eenzelfde 
positie innemen als andere scholen en instellingen. Dat betekent: via het 
regionaal educatief overleg in aanmerking komen voor bekostiging van 
opleidende activiteiten; 

- de CBB's als interne voorziening van de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie worden aangemerkt en conform de huidige afspraken rond 
C(A)VV's een volumegarantie krijgen. 

Deze positie van C(A)VV's en CBB's is overeengekomen, omdat het de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie op grond van dit wetsvoorstel niet langer 
zal zijn toegestaan om via instellingsgebonden subsidieregelingen, 
educatieve instellingen tot stand te brengen en in stand te houden c.q. 
uit te breiden. De intensieve inzet van de onderwijsinfrastructuur en de 
activiteitenplanning via het REO maken dit overbodig. 
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3.7. Evaluatie 

De reden voor de koppeling van de onderwijswetgeving met de Arbeids-
voorzieningswet is gebaseerd op drie motieven. 

Het eerste motief is dat met het oog op economisch herstel en 
verruiming van de werkgelegenheid, het kabinetsbeleid is gericht op 
extra scholingsinspanningen voor de eerdergenoemde doelgroepen. 

Het tweede motief is de wens van de overheid en sociale partners de 
onderwijsinfrastructuur over een breed terrein van scholing, intensief te 
benutten als uitvoerende voorzieningen. Belangrijk daarbij is dat de 
komende jaren know-how, deskundigheid, inventaris en gebouwen ter 
beschikking komen in verband met het autonoom dalen van de populatie 
jongeren als gevolg van demografische ontwikkelingen. De uitvoering 
van de scholing op deze wijze, heeft twee voordelen. In de eerste plaats 
worden de mogelijkheden voor uitvoering van een intensief scholings-
beleid, zowel kwantitatief als kwalitatief, sterk vergroot en in de tweede 
plaats wordt via het instrument scholing de werkgelegenheid binnen het 
voortgezet onderwijs structureel versterkt. 

Het derde motief heeft betrekking op de afstemmings- en plannings-
problematiek binnen het scholingscircuit, alsmede op de afstemming 
daarvan met andere deelterreinen van de volwasseneneducatie. 

Met de wederzijdse koppeling van Arbeidsvoorzieningswet, lnvoe-
ringswet KVE en dit wetsontwerp treden er nogal wat veranderingen op 
voor de uitvoerende instellingen en scholen. Hoewel de motieven en de 
voordelen voor deze koppeling evident zijn, is het zaak met name op het 
punt van de inzet van de gehele educatieve infrastructuur de vinger aan 
de pols te houden. Dit geldt zowel voor de afzonderlijke scholen binnen 
de oncterw//'sinfrastructuur en voor de CBB's, als voor de eigen voorzie-
ningen (C(A)VV's) van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De positie, 
taakstelling en functie van al deze uitvoerende instellingen zal zich de 
komende jaren wijzigen en dientengevolge opnieuw moeten uitkristalli-
seren. 

Vandaar dat in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel 
Arbeidsvoorzieningswet is aangegeven, dat het CBA de totale uitvoe-
ringsstrategie, uiterlijk binnen een termijn van vier jaar na het inwerking-
treden van de drie betrokken wetten (IKVE, WCBO en Arbeidsvoorzie-
ningswet, zal evalueren. Daarbij zal in elk geval door het CBA bezien 
worden of: 

- de onderwijsinstellingen en de C(A)VV's (zie het gestelde over 
vooraf gemaakte volume-afspraken, paragraaf 3.6) in staat blijken de 
nieuwe taakstelling adequaat uit te voeren; en/of het REO conform 
doelstellingen en producten een effectieve bijdrage levert aan een 
samenhangend uitvoeringsplan op dit beleidsterrein; 

- de CBB's als aparte instellingen kunnen functioneren, mede in het 
licht van de uitkomsten van de evaluatie van bovengenoemde aspecten, 
of als interne voorziening aangemerkt moeten worden; 

- de opleidingen van het leerlingwezen binnen het CBA-verband 
gebracht moeten worden en zo ja, of dit moet gebeuren conform het 
deeltijds m.b.o. dan wel op een aangepaste wijze; 

- de planprocedure voor wat betreft het cursorisch landbouwonderwijs 
en cursorisch ondernemersonderwijs wijziging behoeft. 

Uit de ontvangen reacties blijkt een zekere scepsis over de praktische 
werkbaarheid en effectiviteit van bepaalde onderdelen van de voorzie-
ningen- en activiteitenplanning. In hoeverre dergelijke veronderstellingen 
juist blijken, zal echter via de vastgelegde en hiervoor beschreven 
evaluatie duidelijk moeten worden. In punt 5 van de brief aan de Tweede 
Kamer (d.d. 17 oktober 1988), betreffende de samenhang in wetgeving, 
worden de evaluatie-artikelen van de IKVE (artikel 60j) en de Arbeids-
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voorzieningswet (artikel 97) op elkaar betrokken. Dit biedt de 
mogelijkheid om tot een qua tijd en aanpak geïntegreerde en omvattende 
evaluatie van voorzieningen- en activiteitenplanning te komen. Hoewel de 
feitelijke start van de evaluatie pas zal plaatsvinden binnen een termijn 
van vier jaar na het inwerkingtreden van de drie genoemde wetten, zullen 
vanwege het complexe karakter van het geheel eerder voorbereidingen 
voor het opstellen van een plan van aanpak getroffen worden. 

4. ACTIVITEITENPLANNING VOOR DEELTIJD-M.B.O. EN SPECI-
FIEKE SCHOLING 

4 .1 . Hoofdlijnen 

Het wetsvoorstel Invoeringswet-KVE regelt de activiteitenplanning voor 
alle deelterreinen van de volwasseneneducatie, waaronder het cursorisch 
beroepsonderwijs. Titel A van artikel II van dit wetsvoorstel bevat een 
aantal wijzigingen in de bepalingen van de voorgestelde invoeringswet 
over die activiteitenplanning. Doel van die wijzigingen is ten behoeve van 
het deeltijd-m.b.o. en specifieke scholing: 

- één planningsstructuur te creëren, aansluitend op de nieuwe organi-
satie voor de arbeidsvoorziening: CBA en RBA's, passend binnen de 
planningsstructuur voor de gehele volwasseneneducatie; 

- meer specifiek in dat kader een planningscyclus op te zetten, waarbij 
de beslissingen over de inzet van CBA- en overheidsmiddelen op 
hetzelfde moment en in onderlinge samenhang worden genomen; 

- een zodanige planningssystematiek te kiezen dat snel en effectief 
zowel op landelijk als regionaal niveau ingespeeld kan worden op 
behoeften en tevens een actief beleid gevoerd kan worden richting 
doelgroepen: bijvoorbeeld werklozen, allochtonen; 

- een Regionaal Educatief Overleg (REO) met een specifieke samen-
stelling voor het cursorisch beroepsonderwijs in het leven te roepen. 

De activiteitenplanning geldt uitdrukkelijk niet voor de opleidingen in 
het leerlingwezen (zie bijzondere positie, geschetst in hoofdstuk 1). 

De planningscyclus ziet er globaal als volgt uit. 

a. Op grond van de Arbeidsvoorzieningswet: 

- het CBA stelt, op basis van zijn eigen middelen voor de arbeidsvoor-
ziening en de budgetten die rijksoverheid gereserveerd heeft voor 
deeltijd-m.b.o. en specifieke scholing een meerjarig beleidskader en 
vervolgens een landelijk beleidsplan vast. 

Dat plan vermeldt welke budgetten voor cursorisch beroepsonderwijs 
per RBA beschikbaar zijn en welke prioriteiten voor de besteding van 
deze middelen gelden; 

- rekening houdend met het plan van het CBA, maken de RBA's 
vervolgens voor hun regio's regionale beleidsplannen, die voor het 
onderdeel cursorisch beroepsonderwijs in hoofdlijnen de regionale oplei-
dingsbehoeften en de globale verdeling van middelen (van rijksoverheid 
en CBA) aangeven; 

- het CBA toetst deze regionale beleidsplannen van de RBA's. 

b. Op grond van de Invoeringswet-KVE: 

- de RBA's leggen de vraag naar scholing voor aan Regionale Educa-
tieve Overleggen; 

- deze REO's stellen regionale ontwerp-educatieve plannen op, inhou-
dende welke instellingen tegen welk bedrag op welk moment welke 
opleiding(en) kunnen geven; 
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- de REO's zenden deze ontwerpplannen aan de RBA's die deze al of 
niet gewijzigd vaststellen; 

- overeenkomstig deze vastgestelde plannen verstrekken de RBA's uit 
eigen middelen en verstrekt de rijksoverheid uit 's Rijks kas de tegemoet-
komingen aan de desbetreffende instellingen in de regio's. 

4.2. Planning op landelijk niveau 

Het CBA is verantwoordelijk voor de opstelling van een landelijk kader 
voor de arbeidsvoorziening en bepaalt in dat verband de prioriteiten 
binnen de respectievelijke budgetten die door de rijksoverheid bestemd 
zijn voor deeltijds m.b.o. en specifieke scholing. 

Ten behoeve van en als voorbereiding op de besluitvorming in het CBA 
over de prioritering van activiteiten cursorisch beroepsonderwijs, komt 
de overheid met eigen voorstellen. 

De rijksoverheid zal vanuit haar verantwoordelijkheid voor doelgroepen 
met een zwakke arbeidsmarktpositie, waaronder etnische minderheden 
en herintredende vrouwen bijzonder aandacht besteden aan de deelname 
van deze groepen aan het cursorisch beroepsonderwijs. Hiermede sluit 
de regering aan op de doelstelling van de Arbeidsvoorzieningswet, 
waaraan het cursorisch beroepsonderwijs wordt verbonden. Daarbij heeft 
de regering als haar oordeel uitgesproken, dat uit rechtvaardigheidsover-
wegingen het arbeidsvoorzieningsbeleid een bijdrage moet leveren aan 
een evenredige deelname in het arbeidsproces van de onderscheiden 
bevolkingscategorieën. Uitgaande van de reguliere werking van «de 
educatieve markt» moet namelijk voorkomen worden dat bepaalde 
groepen niet voldoende binnen de bestaande scholingsvoorzieningen aan 
bod komen en hun kansen op de arbeidsmarkt verkleind worden. De 
voorstellen die de rijksoverheid voor deze aandachtsgroepen in het CBA 
zal inbrengen, kunnen betrekking hebben op specifieke maatregelen voor 
bedoelde aandachtsgroepen, zoals een suppletieregeling voor instel-
lingen voor cursorisch beroepsonderwijs om ten behoeve van deze 
doelgroepen aanvullende activiteiten te verrichten, (landelijke) bijdragen 
ten behoeve van positieve actieplannen die sectoraal in bepaalde regio's 
worden ingezet, en op (regionaal dan wel sectoraal) te bereiken streef-
cijfers ten aanzien van de deelname van specifieke aandachtsgroepen 
aan de voorzieningen. 

In haar voorstellen zal de overheid met name ook, naast de bijzondere 
doelgroepen, rekening houden met de tweede kansfunctie van het curso-
risch beroepsonderwijs. 

Alvorens de Minister van Onderwijs en Wetenschappen zijn voorstellen 
voorlegt aan het CBA, bespreekt hij deze in een consultatief overleg met 
het georganiseerde onderwijs, welke bespreking al dan niet tot wijziging 
van de voorstellen leidt. 

In het CBA vindt vervolgens besluitvorming plaats door het vaststellen 
van het landelijk meerjaren beleidskader en het landelijk beleidsplan. 

In de relatie CBA-rijksoverheid wordt een onderscheid gemaakt tussen 
budgetverantwoordelijkheid en inhoudelijke planningsverantwoorde-
lijkheid. De rijksoverheid legt de budgetten vast die zij ter beschikking 
stelt voor opleidende activiteiten cursorisch beroepsonderwijs. Voor de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen impliceert dit, dat er 
budgetten worden vastgesteld voor deeltijds m.b.o. en specifieke 
scholing. De Ministers van Economische Zaken en Landbouw en Visserij 
zullen budgetten vaststellen voor respectievelijk cursorisch ondernemers-
onderwijs en cursorisch landbouwonderwijs. 

Doordat de budgetbevoegdheid niet aan het CBA is overgedragen, 
wordt in elk geval een basisniveau tweede kans beroepsonderwijs 
(deeltijds m.b.o.) door de overheid gewaarborgd. Daarbinnen kan het 
CBA respectievelijk RBA wel prioriteiten vastleggen. Dit geldt eveneens 
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voor specifieke scholing. Zowel voor wat betreft het budget voor 
deeltijds m.b.o. als specifieke scholing is de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen voornemens, in het kader van de totstandkoming van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, meerjarenafspraken te maken met 
sociale partners. Na de instelling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie 
zullen binnen het CBA periodiek meerjarenafspraken worden gemaakt. 

4.3. Planning op regionaal niveau 

Het behoort tot de taken van de gemeenten en betrokken instellingen, 
een Regionaal Educatief Overleg (REO) in het leven te roepen. Uit een 
oogpunt van doelmatigheid komt dit overleg voor het deelterrein curso-
risch beroepsonderwijs bijeen in een specifieke samenstelling, in elk 
geval bestaande uit vertegenwoordigers van scholen of scholengemeen-
schappen: b.b.o., m.b.o., v.a.v.o. (deeltijds m.e.a.o.) alsmede van 
C(A)VV's en CBB's. 

Met het oog op de afstemming met andere terreinen van de volwasse-
neneducatie neemt ook een vertegenwoordiger van de basiseducatie, het 
vormings- en ontwikkelingswerk en het v.a.v.o. (voor zover niet vertegen-
woordigd door de combinatie met deeltijds m.e.a.o.) aan het REO deel. 

De samens:elling van het overleg voor cursorisch beroepsonderwijs 
per RBA-regio biedt mogelijkheden tot bundeling van specifieke deskun-
digheid in een werkbare omvang. De vertegenwoordiging uit de andere 
deelterreinen maakt de afstemming tussen de verschillende deelterreinen 
van de volwasseneneducatie mogelijk. Ook andere instellingen kunnen 
deel uitmaken van het REO. 

De voorbereiding van het regionaal educatief plan geschiedt als volgt: 
1. Het RBA omschrijft de opleidingsbehoefte voor de regio; 
2.a. Het REO formuleert ontwerpplannen die aangeven welke instel-

lingen, gegeven de scholingsvragen van het RBA tegen welk bedrag 
welke opleiding(en) kunnen geven; tevens kan het REO nagaan of er nog 
andere opleidingsbehoeften bestaan en deze in hun ontwerp-plannen 
opnemen; 

b. Tegelijkertijd kan het RBA aan instanties, die niet in het REO verte-
genwoordigd zijn, offertes voor bepaalde opleidingen vragen; 

3. Na ontvangst van de ontwerp-plannen van het REO en de eventuele 
offertes van andere instanties maakt het RBA een definitieve afweging 
en stelt de educatieve plannen al dan niet gewijzigd vast. Vaststelling 
geschiedt met inachtneming van de criteria prijs, kwaliteit en levertijd. 
Als daarbij wordt afgeweken van de ontwerp- plannen, vindt motivering 
plaats; 

4. Na vaststelling zendt het RBA het regionale educatieve plan aan de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen en aan het CBA. 

In deze opzet kunnen de werkprocedures kort zijn, neemt het REO het 
voortouw bij de ontwikkeling van een geschakeerd, samenhangend oplei-
dingsaanbod en is ook het REO betrokken in de signalering van de oplei-
dingsbehoeften. 

Het RBA weegt de voorstellen van instellingen tegen elkaar af, 
beoordeelt in dat verband niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit 
(inhoud) van de opleiding en kan aan zijn oordeel «sancties» verbinden: 
het kan een opleidingsvoorstel weigeren te honoreren of - op grond van 
onvrede over de kwaliteit bij uitvoering - het volgende jaar een andere 
school of instelling met het geven van een bepaalde opleiding belasten. 
Ook levertijd speelt een belangrijke rol, gelet op de noodzakelijke flexibi-
liteit, waarmee scholingsmogelijkheden aangeboden moeten kunnen 
worden. Op basis van deze criteria stelt het RBA het educatief plan al of 
niet gewijzigd, dan wel aangevuld vast. Het is dus nadrukkelijk de 
bedoeling, dat ook toekenningen aan instanties buiten het REO, 
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onderdeel uitmaken van het regionaal educatief plan, zoals dat wordt 
vastgesteld door het RBA. 

Uit het bovenstaande zou kunnen worden afgeleid, dat er jaarlijks 
slechts een eenmalig planningscontact is tussen RBA's en REO's met als 
resultaat in detail vastgestelde educatieve plannen. Dat is niet het geval. 
De planning op regionaal niveau vereist frequent overleg en samenspraak 
tussen RBA en REO, alsmede een regionaal educatief plan met de 
nodige ruimte voor nieuwe, bij vaststelling niet te voorziene, opleidings-
initiatieven. In dat verband wordt aansluiting gezocht bij de thans 
bestaande toewijzingsprocedures op regionaal niveau van middelen voor 
scholing in het kader van de arbeidsvoorziening: daarbij worden de 
middelen niet in één keer uitgegeven en blijven er middelen beschikbaar 
om acute scholingsvragen te honoreren en zich voordoende plaatsings-
mogelijkheden op de arbeidsmarkt met een snelle opleiding te benutten. 

Het RBA heeft de verplichting alle gewenste opleidingsactiviteiten met 
het REO te bespreken, ook waar het gaat om op korte termijn te reali-
seren scholingsactiviteiten. Voor individuele gevallen kan het RBA 
afspraken maken in het educatief plan of buiten het REO om plaatsing 
zoeken. Het REO gaat steeds na welke instelling(en) aan dit soort 
scholingsvragen kan (kunnen) voldoen en het meest geschikt voor de 
uitvoering is (zijn). 

Voor het regionaal educatief plan betekent een en ander dat er wel 
sprake is van een jaarlijkse voorlegging aan het REO en vaststelling door 
het RBA, maar dat daaraan een veelvuldig overleg tussen RBA en REO 
vooraf gaat en een deel van de bestemmingen slechts in globale zin 
wordt omschreven en pas in de loop van het jaar wordt ingevuld c.q. 
uitgevoerd. Ook voor deze tussentijdse aanbesteding RBA-REO geldt: 

a. Scholingsvraag wordt door RBA geformuleerd 
b. REO maakt een ontwerp; RBA kan ook niet-REO-instellingen om 

een offerte vragen 
c. RBA stelt vast op basis van prijs, kwaliteit en levertijd. 
Door de koppeling van RBA en REO kan de extra capaciteit, die 

vrijkomt in het voortgezet onderwijs als gevolg van de autonome daling 
van de populatie 16-19-jarigen, benut worden voor de uitvoering van 
scholingsactiviteiten. De Minister van Onderwijs en Wetenschappen is 
zich daarbij bewust van de noodzaak dat, wil de onderwijsinfrastructuur 
deze taakstelling goed kunnen uitvoeren, de betrokkenen in het kader van 
het REO actief en harmonisch moeten samenwerken. 

Het REO is met andere woorden de sleutel voor een adequaat functio-
nerende onderwijsinfrastructuur op het terrein van met name de speci-
fieke scholing. 

Deze nieuwe taakstelling is nog niet breed ingebed in de cultuur van 
het voortgezet onderwijs. Dit vereist extra inspanningen van de zijde van 
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de (samenwerkende) 
gemeenten om ook in dat opzicht het onderwijsveld toe te rusten en de 
voorwaarden te scheppen voor een goed functionerend REO. 

Met het oog daarop zijn reeds een aantal stappen gezet die preluderen 
op deze regionale samenwerking. Gedoeld wordt dan op: 

a. De coördinatiepunten-PBVE die specifiek voor het PBVE-beleid in 
regio's zijn opgezet en bij het inwerkingtreden van de WCBO zullen 
worden opgenomen in de organisatie van het REO. 

b. Het beleid dat gericht is op intensivering van de om- en bijscholing 
van werkloze of met werkloosheid bedreigde docenten en in 1988 heeft 
geresulteerd in de start van een tiental regionale projecten. 

c. Het in de toekomst verbinden van extra middelen aan het REO voor 
management", coördinatie- en curriculum-designtaken op regionaal 
niveau. 

Het toekennen van extra middelen voor deze taken maakt het mogelijk, 
dat de communicatie REO-RBA effectief en flexibel kan verlopen. 
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Zo ontstaat op regionaal niveau zowel een eenduidig aanspreekpunt 
voor het RBA, alsook voor eventuele derden die voor eigen rekening 
scholingsactiviteiten uitgevoerd willen hebben (contractactiviteiten). 

De gemeenten hebben het initiatief bij het tot stand brengen en 
samenstellen van het REO-cursorisch beroepsonderwijs, zoals zij dat ook 
hebben voor de andere deelterreinen van de volwasseneneducatie. 

Duidelijk is dat in het REO in feite potentiële concurrentieverhoudingen 
moeten worden omgezet in samenwerkingsrelaties. In vele reacties op 
het wetsvoorstel wordt op dit aspect gewezen. Vermeden moet worden, 
dat het RBA wordt geconfronteerd met concurrerende aanbiedingen in 
het ontwerp- educatief plan. Om die reden dient in REO-verband een 
eenduidige besluitvormingsbevoegdheid te worden vastgelegd. Tot de 
uitwerking daarvan zou kunnen behoren de benoeming van een onafhan-
kelijk voorzitter die in een dergelijk geval arbitragebevoegdheid heeft. 
Voorts wordt in dit verband nogmaals gewezen op de middelen die de 
overheid inzet ter versterking van de REO-organisatie. Daarnaast wordt 
evaluatie van de regionale structuur toegezegd, zodat tijdig aanvullende 
beleidsmaatregelen getroffen kunnen worden. 

4.4. Gebiedsindeling voor de activiteitenplanning 

De activiteitenplanning voor de gehele volwasseneneducatie sluit aan 
op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Op grond van deze 
wet kunnen gemeenten samenwerken. Gelet op de beoogde samenhang 
in de activiteitenplanning is gemeentelijke samenwerking van groot 
belang. Zoals in de memorie van toelichting bij de beoogde lnvoe-
ringswet-KVE is aangegeven, kunnen de betrokken gemeenten zelf 
bepalen of er één of twee echelons als formele samenwerkingseenheden 
voor de activiteitenplanning van de volwasseneneducatie worden 
gecreëerd. Als gekozen wordt voor twee planningsechelons betekent dit, 
dat er een planningsechelon is voor de meer kleinschalige basiseducatie 
en het plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk en een tweede voor 
c.b.o. en v.a.v.o. De beleidsbepalende, samenwerkende gemeenten 
dragen in dat geval borg voor onderlinge afstemming. Indien van twee 
planningsechelons wordt uitgegaan, valt het werkingsgebied voor de 
basiseducatie en het plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk samen 
met de samenwerkingsgebieden op grond van de WGR. 

Wat het werkingsgebied voor de activiteitenplanning van c.b.o. en 
v.a.v.o. betreft, wordt aangesloten bij de RBA-gebiedsindeling. Zodra 
deze definitief is bepaald, zal deze in de wetsvoorstellen met betrekking 
tot het c.b.o. en het v.a.v.o. worden vastgelegd. Voor een overzicht van 
de RBA-indeling wordt verwezen naar bijlage 5 bij de memorie van 
toelichting op het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet (20 569, nr. 4). 

Als voor één planningsechelon voor alle deelterreinen van de volwas-
seneneducatie wordt gekozen, geldt de regio-indeling conform de 
RB A-werkgebieden. 

Onverlet of voor een of twee echelons wordt gekozen, is het mogelijk 
om voor alle deelterreinen ter beleidsvoorbereiding een afzonderlijk 
regionaal educatief overleg in te stellen. Bij een dergelijke constructie ligt 
afstemming voor de hand door regelmatig overleg op bijvoorbeeld 
voorzittersniveau of door personele unies en/of door wederzijds contact 
en advies. 

4.5. Cursorisch agrarisch onderwijs 

Eerder is uiteengezet dat het cursorisch agrarisch onderwijs zal 
worden verbonden aan Agrarische Opleidingscentra (AOC's). 

Het cursorisch agrarisch onderwijs levert hierdoor in nauwe 
samenhang met overige activiteiten in het agrarisch voortgezet onderwijs 
een onmisbare bijdrage aan het functioneren van agrarische onder-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 122, nr. 3 33 



nemers en werknemers. Tevens vindt een afstemming met de activiteiten 
op het terrein van agrarische voorlichting en het onderzoek plaats. 

De planning van het agrarisch cursusonderwijs verloopt sinds jaren via: 
- Provinciale Overleg Organen Cursusonderwijs (P.O.O.Cs), waarin 

uitwisseling tussen onderwijs, voorlichting en onderzoek plaatsvindt; 
- Coördinatie Commissie Cursussen Landbouwonderwijs (C3LO), 

waarin op landelijk niveau een inbreng plaatsvindt van het agrarisch 
bedrijfsleven, agrarische jongeren- en vrouwenorganisaties, besturen- en 
lerarenorganisaties. 

Deze goedlopende structuur dient enerzijds te worden gehandhaafd. 
Anderzijds bestaat de behoefte tot afstemming van het aanbod op het 
gebied van het cursorisch agrarisch onderwijs met overige activiteiten 
die door het CBA worden vastgesteld. Deze afstemming zal plaatsvinden 
op het landelijk niveau tussen het CBA en de Minister van Landbouw en 
Visserij. Met het CBA zal omtrent besluiten over het aanwenden van 
middelen voor scholing op het gebied van het landbouwonderwijs 
overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij dienen te 
bestaan, met inachtneming van het bij of krachtens de WCBO bepaalde. 
De werkwijze bij het overleg tussen het CBA en de Minister van 
Landbouw en Visserij zal in hoofdlijnen als volgt verlopen: 

- de Minister van Landbouw en Visserij stelt het eigen budget van 
Landbouw en Visserij voor het deeltijds m.a.o. en de agrarische speci-
fieke scholing vast; 

- de C3LO brengt, gehoord de wensen van de P.O.O.C.'s, advies uit 
aan de Minister van Landbouw en Visserij over de besteding van dit 
budget en eventueel gewenste aanvullende middelen. Dit advies bevat 
een concept- plan van activiteiten voor cursorisch agrarisch onderwijs, te 
verbinden aan met name genoemde Agrarische Opleidingscentra; 

- de Minister van Landbouw en Visserij stelt een voorlopig plan van 
activiteiten voor cursorisch agrarisch onderwijs vast vanuit zijn verant-
woordelijkheid voor de besteding van het door hem ter beschikking 
gestelde budget. Hij legt dit voorlopig plan aan het CBA voor; 

- het CBA stelt dit plan uiterlijk binnen twee maanden na voorlegging 
vast. Het CBA kan wijzigingen in het plan aanbrengen in overeen-
stemming met de Minister van Landbouw en Visserij; 

- de Minister van Landbouw en Visserij stelt de middelen voor de 
uitvoering van activiteiten voor cursorisch agrarisch onderwijs ter 
beschikking van de in het plan opgenomen Agrarische Opleidingscentra; 

- het CBA en de Minister van Landbouw en Visserij dragen zorg voor 
afstemming met het overig cursorisch beroepsonderwijs. Tevens wordt 
bezien of extra middelen vanuit het CBA kunnen worden toegevoegd aan 
de door de Minister van Landbouw en Visserij ter beschikking gestelde 
middelen, gelet op het beleid met betrekking tot de arbeidsvoorziening. 

Indien bovenstaande procedure niet tot vaststelling leidt, kan de 
Minister van Landbouw en Visserij alsnog en in plaats van het CBA het 
plan vaststellen. 

Op het regionaal niveau vindt bij voorkeur overleg plaats tussen 
P.O.O.Cs en de RBA's. Tevens kunnen AOC's aan het REO deelnemen. 

Binnen de in paragraaf 3.7 van deze toelichting aangegeven evaluatie-
procedure zal ook de hierboven geschetste procedure worden 
geëvalueerd. 

4.6. Cursorisch ondernemersonderwijs 

Het cursorisch ondernemersonderwijs wordt verzorgd door cursusin-
stellingen die voornamelijk door branche-organisaties uit het midden- en 
kleinbedrijf worden bestuurd. Door deze brancheverbondenheid wordt 
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bereikt, dat dit ondernemersonderwijs optimaal is afgestemd op de 
kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van de branches aan adspirant-
ondernemers. 

Per 1 augustus 1988 is een Wet houdende grondslag voor een 
regeling tegemoetkomingen cursorisch ondernemersonderwijs, in 
werking getreden. Ingevolge de op die wet gebaseerde subsidieregeling 
komen instellingen, die door de desbetreffende branche-organisaties zijn 
aangewezen, voor subsidiëring in aanmerking. De middelen worden 
jaarlijks toegedeeld op voordracht van een landelijk overleg, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de centrale ondernemersorganisaties KNOV 
en NCOV en een beperkte vertegenwoordiging uit werknemersorgani-
saties. 

De subsidiëring van het cursorisch ondernemersonderwijs wordt als 
vorm van specifieke scholing in het thans voorliggende wetsvoorstel 
geregeld. Daarom vervalt de eerder genoemde Wet houdende grondslag 
voor een regeling tegemoetkomingen cursorisch ondernemersonderwijs 
op het moment van inwerkingtreden van het thans voorliggende 
wetsvoorstel. De incorporatie van het cursorisch ondernemersonderwijs 
in dit wetsvoorstel zal geschieden met behoud van de voor dit onderwijs 
ontwikkelde plannings- en bekostigingssystematiek. Dit onderwijs valt 
immers niet zonder meer in de algemene structuren van het cursorisch 
beroepsonderwijs in te passen, gelet op het bijzondere karakter als kwali-
teitsinstrument gericht op het verhogen van het peil van functioneren van 
ondernemers en niet zo zeer als instrument gericht op het toesnijden van 
het opleidingsaanbod op de behoeften van en de plaatsingsmogelijk-
heden op de arbeidsmarkt. 

Anderzijds bestaat de behoefte tot afstemming van het aanbod op het 
gebied van het cursorisch ondernemersonderwijs met overige activiteiten 
die door het CBA worden vastgesteld. Deze afstemming zal plaatsvinden 
op het landelijk niveau tussen de ministers die financiële middelen ter 
beschikking stellen voor het cursorisch ondernemersonderwijs. Met het 
CBA zal omtrent besluiten over het aanwenden van middelen voor 
scholing op het gebied van het cursorisch ondernemersonderwijs 
overeenstemming met deze ministers dienen te bestaan, met inacht-
neming van het bij of krachtens de WCBO bepaalde. De werkwijze bij het 
overleg tussen het CBA en deze ministers zal in hoofdlijnen als volgt 
verlopen: 

- de Ministers van Economische Zaken en Onderwijs en Weten-
schappen stellen ieder een eigen budget voor het cursorisch onderne-
mersonderwijs (co.o.) vast; daarbij zullen verdelingscriteria voor de 
bekostigingssystematiek worden vastgelegd. 

- het landelijk overleg brengt, gehoord de wensen van de onder-
scheiden branche-organisaties uit het midden- en kleinbedrijf, advies uit 
aan de ministers die financiële middelen ter beschikking hebben gesteld 
voor het co.o. over de besteding van het gezamenlijk budget en 
eventuele gewenste aanvullende middelen. Dit advies bevat een concept-
plan van activiteiten voor co.o. te verzorgen door met name genoemde 
opleidingsinstellingen. Tot opleidingsinstellingen worden gerekend de 
instellingen die door branche- en bedrijfstakken worden aangewezen en 
scholen binnen de onderwijsinfrastructuur. 

- de ministers die financiële middelen ter beschikking hebben gesteld, 
stellen een voorlopig plan van activiteiten voor co.o. vast vanuit hun 
verantwoordelijkheid voor de besteding van het door hen ter beschikking 
gestelde budget. Zij leggen dit voorlopig plan aan het CBA voor; 

- het CBA stelt dit plan uiterlijk binnen twee maanden na voorlegging 
vast. Het CBA kan wijzigingen in het plan aanbrengen in overeen-
stemming met ieder van de ministers die financiële middelen ter 
beschikking hebben gesteld; 
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- de ministers die financiële middelen ter beschikking hebben gesteld, 
stellen middelen voor de uitvoering van activiteiten voor co.o. ter 
beschikking van de in het plan opgenomen opleidingsinstellingen; 

- het CBA en de ministers die financiële middelen ter beschikking 
hebben gesteld, dragen zorg voor afstemming met het overig cursorisch 
beroepsonderwijs. 

Tevens wordt bezien of extra middelen vanuit het CBA kunnen worden 
toegevoegd aan de door deze ministers ter beschikking gestelde 
middelen, gelet op het beleid met betrekking tot de arbeidsvoorziening. 

Indien bovenstaande procedure niet tot vaststelling leidt, kunnen de 
ministers die financiële middelen ter beschikking hebben gesteld alsnog 
en in de plaats van het CBA het plan vaststellen. 

Binnen de aangegeven evaluatieprocedure (zie paragraaf 3.7) zal ook 
deze procedure worden geëvalueerd. 

4.7. Activiteitenplanning C(A)VV's en CBB's 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat voor de C(A)VV's een volume-
garantie binnen CBA-kaders zal worden overeengekomen. 

Voor CBB's blijft een subsidieregeling gehandhaafd tot uiterlijk vier 
jaar na inwerkingtreden van de Arbeidsvoorzieningswet, WCBO en IKVE. 
Voor wat betreft de uit te voeren activiteiten binnen beide financiële 
afspraken, gelden de normale voorschriften voor de activiteitenplanning. 

5. PERSONEEL 

De terugtredende rol van de overheid en de daarmee gepaard gaande 
versterking van de autonomie van de scholen en de organen van het 
leerlingwezen, de vergroting van de vrijheid van inrichting en besteding 
en de gewenste ruimte voor een eigen personeelsbeleid, vereisen een 
aantal aanpassingen van de rechtspositie. Een hoofdlijnennotitie 
daarover is medio 1988 aan het georganiseerd overleg met zowel de 
personeelsorganisaties als de besturenorganisaties aangeboden; dit 
overleg is echter nog niet afgerond. De beoogde rechtspositionele 
aanpassingen worden hieronder uiteengezet en toegelicht. 

5.1 . Scholen 

5.1.1. Leerlingwezen 

Aanpassing RPBO 

In het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110), 
verkort aangeduid met RPBO, zal een aangepaste rechtspositieregeling 
voor het personeel van de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs 
worden opgenomen. Daarbij zal zoveel mogelijk aansluiting bij de nieuwe 
regeling voor het m.b.o. (SVM) worden gezocht. 

Formatie 

Binnen bepaalde, vrij globale randvoorwaarden dient het bevoegd 
gezag zelf de omvang en de samenstelling van de formatie van de 
instelling vast te stellen, met inachtneming van het lump-sum bedrag dat 
aan de instelling ter beschikking wordt gesteld. Daarbij worden twee 
categorieën personeel onderscheiden: 

a. onderwijsgevend personeel (docenten); 
b. ondersteunend en beheerspersoneel (onder andere leden van de 

centrale directie en administratieve medewerkers). 
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Voor de categorie onderwijsgevend personeel zal een aantal 
zogenaamde normfuncties worden vastgesteld. Naast de normfuncties 
voor de centrale directie zal binnen de categorie ondersteunend en 
beheerspersoneel slechts een beperkt aantal normfuncties voor onder-
wijsondersteunend personeel gaan gelden. 

Normfuncties zullen uitsluitend betrekking hebben op functies die in de 
meeste instellingen zullen voorkomen. 

Als één van de mogelijke invullingen van de eigen verantwoordelijkheid 
op het terrein van het personeelsbeleid, krijgt het bevoegd gezag van een 
school de ruimte om naast de normfuncties, andere functies te vormen. 

Het bevoegd gezag is daardoor in staat zelf te bepalen in hoeverre de 
eigen onderwijssituatie een aangepaste invulling van functies vereist. 

Vanzelfsprekend dient het bevoegd gezag van de instelling bij het 
introduceren van nieuwe functies en het vaststellen van de daarbij 
behorende maximumschaal, zich te richten naar de bij de rijksoverheid 
gebruikelijke functiewaarderingssystematiek. 

Salarissysteem 

Naast een grotere beleidsvrijheid ten aanzien van de vaststelling van 
de formatie krijgt het bevoegd gezag ook de mogelijkheid in beperkte 
mate differentiatie aan te brengen in het salarissysteem. Dit is mogelijk 
doordat het bevoegd gezag in staat wordt gesteld regels op te stellen ten 
aanzien van het carrièrepatroon en de promotiecriteria en tevens de 
ruimte krijgt zelf, met inachtneming van in het RPBO vastgelegde 
criteria, extra periodieken en zonodig toelagen toe te kennen. 

Management 

De geïntroduceerde grotere beleidsvrijheid houdt in, dat meer dan 
voorheen door het bevoegd gezag en de directie van een school voor 
beroepsbegeleidend onderwijs zelf beslissingen moeten worden 
genomen op onderwijskundige, financiële, bestuurlijke en arbeidsvoor-
waardelijke terreinen. Een goede implementatie van deze ontwikkeling 
vereist onder meer een versterking van het management. 

Met het oog daarop wordt voorgesteld te komen tot een centrale 
directie die is vrijgesteld van het geven van lessen, op basis van drie 
formatieplaatsen. 

Ten einde het mogelijk te maken ook de stijgende bestuurslasten te 
beperken - de grotere beleidsvrijheid vraagt ook op dat niveau om extra 
inzet, kennis en vaardigheden - wordt het in dit wetsvoorstel aan het 
bevoegd gezag mogelijk gemaakt bepaalde taken en bevoegdheden te 
delegeren aan de centrale directie. 

Bij de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs kan, gezien de te 
verwachten schaalvergroting, het multisectorale karakter en de autono-
mieversterking, behoefte bestaan om tevens vorm te geven aan 
zogenaamd midden-management. Hierbij moet worden gedacht aan 
functies als afdelingscoördinator of sectordirecteur. 

Naar verwachting zal van deze mogelijkheid met name gebruik worden 
gemaakt in grotere instellingen. 

Met deze versterking van het management is een nadere invulling 
gegeven aan het ter zake gestelde in ue nota «Meer over management, 
versterking van het management van onderwijsinstellingen» (Kamer-
stukken II, 1984/1985, 19 132, nrs. 1-2). 

Gebonden weektaak 

Op dit moment is er sprake van een directe relatie tussen het aantal 
lessen van een docent en de omvang van het salaris. 
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In een onderwijssysteem, dat meer en meer wordt gekenmerkt door de 
hiervoor beschreven beleidsuitgangspunten en verder door nieuwe taken 
(specifieke scholing, contractactiviteiten), afwisselende werkvormen, 
verschillen in groepsgrootte en individueel sterk wisselende leerbe-
hoeften,is het niet gewenst deze directe relatie te handhaven. 

Wil de beoogde vergroting van beleids-, inrichtings- en bestedings-
vrijheid van het bevoegd gezag en een adequate uitvoering van het 
onderwijsleerproces daadwerkelijke gestalte krijgen, dan is een flexibel 
taaktoewijzingssysteem een noodzaak. 

Daarom zal een gebonden weektaak voor het gehele personeel van 
toepassing worden, want slechts daarbinnen is de hiervoor als wenselijk 
omschreven situatie te realiseren. 

Ontslagbescherming 

Binnen de condities, waarmee scholen voor beroepsbegeleidend 
onderwijs als gevolg van de in deze wet uitgezette beleidslijn te maken 
hebben, is het niet langer noodzakelijk te voorzien in een regeling voor 
deeltijdontslag. 

Die condities zijn onder meer: het gegeven dat slechts scholen van een 
redelijke omvang met de uitvoering van activiteiten kunnen worden 
belast; de ruimte voor besturen als gevolg van de nieuwe bekostigings-
systematiek en de keuzen die het bestuur heeft, gelet op de eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het formatiebeleid. 

Binnen deze condities heeft het bestuur meer mogelijkheden om 
gedwongen ontslag te voorkomen. 

In het verlengde daarvan dient de grotere vrijheid van het bestuur ten 
aanzien van het formatiebeleid, gepaard te gaan met een nieuwe 
ontslagbescherming voor het personeel. 

Er is gekozen voor een systematiek van ontslagbescherming conform 
het ARAR. Deze nieuwe ontslagbescherming houdt in dat eerst, wanneer 
het niet meer mogelijk is een personeelslid voldoende bij zijn functie 
passende werkzaamheden op te dragen, c.q. betrokkene niet met 
passende werkzaamheden binnen de instelling kan worden belast, tot 
ontslag wegens opheffing van de betrekking kan worden overgegaan. 

Vakantie 

In aansluiting op de keuze voor een gebonden weektaak zal voor 
onderwijsgevend personeel en directieleden een daarbij passende vakan-
tieregeling van toepassing zijn. 

Deze regeling doet meer recht aan een aantal eerder eerdergenoemde 
uitgangspunten, het verrichten van nieuwe taken (specifieke scholing, 
contractactiviteiten) en sluit ook beter aan bij in gang gezette inhoude-
lijke ontwikkelingen bijvoorbeeld op het terrein van open-leermogelijk-
heden. 

In die context is het niet langer gewenst de strikte koppeling tussen 
schoolvakanties en de vakanties van het personeel van de instelling te 
handhaven. 

Bij de vormgeving van de nieuwe regeling is deels aansluiting gezocht 
bij de ARAR-vakantieregeling en deels bij ontwikkelingen op het terrein 
van een vakantieregeling bij andere onderwijssectoren. 

Een en ander heeft geresulteerd in de inhoud van de ARAR-regeling, 
aangevuld met twee (aaneengesloten) vakantieperiodes rond Pasen en 
Kerstmis. 
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Benoembaarheids vereisten 

Conform de argumentatie die ten grondslag ligt aan de voorgenomen 
wijziging van de benoembaarheidsregeling voor het m.b.o., is er ten 
behoeve van de opleidingen in het kader van het leerlingwezen van 
afgezien een benoembaarheidsregeling per vak te ontwerpen. De nieuwe 
regeling voor de dagscholen voor m.b.o. wordt overgenomen. Deze 
benadering impliceert dat het bevoegd gezag verantwoordelijk wordt 
voor de beoordeling van de vakinhoudelijke bekwaamheid van een leraar. 
Een en ander past in het streven de autonomie van de instelling ten 
aanzien van uiteenlopende aspecten, te versterken. 

Tot leraar is benoembaar degene die met succes een opleiding tot 
leraar heeft gevolgd en degene die met succes een andere opleiding van 
tenminste h.b.o.-niveau heeft gevolgd en tevens een op het m.b.o. of 
leerlingwezen gerichte didactische scholing met succes heeft gevolgd. 
Nader zal worden bezien in hoeverre het mogelijk is degenen met een 
opleiding op m.b.o.- niveau of secundair leerlingwezen-niveau én een 
aantal jaren bedrijfservaring via een verkorte lerarenopleiding 
benoembaar tot leraar te maken. Voor een ieder zal bij de toelating tot 
de verkorte lerarenopleiding worden getoetst of men voldoet aan de 
vooropleidingseisen; in voorkomende gevallen zal van een vooroplei-
dingsonderzoek als bedoeld in artikel 25 van de WHBO gebruik moeten 
worden gemaakt. 

Het bestuur bepaalt op welk vakgebied een leraar werkzaam zal zijn. 
Het is mogelijk om gedurende twee jaren af te wijken van de benoem-
baarheidseisen. Dit is zowel gedaan om een betere vervulling van 
vacatures mogelijk te maken, als om scholen de gelegenheid te bieden 
om in het bedrijfsleven werkzame personen tijdelijk als leraar te 
benoemen. 

Mocht twee jaar te kort zijn, dan is in de wet de mogelijkheid geboden 
in bepaalde situaties voor een periode langer dan twee jaar van de 
benoembaarheidseisen af te wijken. 

Naast deze afwijkingsmogelijkheid zal de minister geen individuele 
benoembaarheidsverklaringen meer afgeven. 

Decentraal georganiseerd overleg 

In de wet is de bepaling opgenomen dat het bevoegd gezag verplicht 
is over te gaan tot het instellen van een georganiseerd overleg op decen-
traal niveau. Dit overleg betreft maatregelen van algemeen belang voor 
de bijzondere rechtstoestand van het personeel. 

Het bevoegd gezag krijgt de keuze dit overleg voor één afzonderlijke 
instelling te organiseren, of zich aan te sluiten bij een gezamenlijk over-
legorgaan van een aantal instellingen. In dat geval wordt overleg gevoerd 
over alle zaken die de desbetreffende instellingen aangaan. 

In aanvulling op de verplichting tot het voeren van georganiseerd 
overleg op decentraal niveau, wordt de mogelijkheid geboden om 
daarenboven in een overkoepelend overlegorgaan (het zogenaamde 
meso-georganiseerd overleg) te overleggen over uitsluitend die aangele-
genheden die van gezamenlijk belang zijn voor de bijzondere rechtstoe-
stand van het personeel verbonden aan de instellingen die participeren in 
het overkoepelend overlegorgaan. 

Wanneer het bevoegd gezag van een instelling kiest voor participatie 
in het overkoepelend overlegorgaan, wordt het bevoegd gezag vertegen-
woordigd door een tot de Commissie Besturenorganisaties toegelaten 
centrale. 

5.1.2. Deeltijds m.b.o. 

De opleidingen voor deeltijds m.b.o. kunnen worden verzorgd door de 
scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs, de dagscholen voor m.b.o. 
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en de scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (alleen 
deeltijds m.e.a.o.). 

In principe is de rechtspositieregeling die op het personeel van deze 
drie categorieën instellingen van toepassing is, ook van toepassing op 
deeltijds m.b.o. Dit met inachtneming van het volgende: 

- de benoembaarheidsvereisten gelden ook voor docenten belast met 
de uitvoering van deeltijds m.b.o.; 

- de voor het deeltijds m.b.o. geldende normfunctie voor docerend 
personeel, met de daaraan gekoppelde schaal 11 waardering, geldt als 
uitgangspunt. 

5.1.3. Specifieke scholing 

Specifieke scholing kan door elke instelling of organisatie worden 
verzorgd. Uitgangspunt voor de rechtspositie van het desbetreffende 
personeel is de rechtspositieregeling die van kracht is bij de met de 
uitvoering belaste organisatie/instelling. 

Voor het personeel van instellingen voor l.b.o. en dagscholen voor 
m.a.v.o., h.a.v.o. en v.w.o. en vormingsinstituten zullen in de geldende 
rechtspositieregelingen bepalingen worden opgenomen, die tegemoet 
komen aan de eisen die uitvoering van specifieke scholing stelt. 

Voor de inhoud hiervan zal worden aangesloten bij de nadere 
bepalingen die zijn getroffen in het kader van contractactiviteiten. 

Voor wat betreft de uit te voeren specifieke scholing dienen de aan de 
desbetreffende onderwijsinstellingen voorkomende leraarsfuncties en 
daarbij behorende schaalniveaus in acht te worden genomen. Aard en 
inhoud van specifieke scholing zullen immers aansluiten bij het voor het 
reeds aan de instelling bekostigde onderwijs vereiste werk-/denkniveau. 

Aan docenten die specifieke scholing verzorgen, worden geen 
benoembaarheidseisen gesteld. De overweging daarbij is dat voor dit 
deel van het cursorisch aanbod, gelet op de beschrijving ter zake, de 
kwaliteit van het aanbod door middel van het marktmechanisme wordt 
bewaakt. Aanbod van een mindere kwaliteit zal een volgende keer niet 
meer voor honorering in aanmerking komen. Deze overweging komt 
overeen met wat voor de benoembaarheidseisen in verband met 
contractactiviteiten is geregeld. 

5.2. Organen van het leerlingwezen 

Gegeven de verschillen in aard, taakstelling en bekostiging, moet er 
onderscheid worden gemaakt tussen de rechtspositie van landelijke en 
regionale organen. 

5.2.1. Landelijke organen 

Formatie 

Onder handhaving van het huidige declaratiestelsel worden aan lande-
lijke organen formatie-eenheden ter beschikking gesteld. Om tegemoet 
te komen aan de wens van de organen ten aanzien van een vergroting 
van de eigen bestedingsvrijheid, wordt voorgesteld de thans bestaande 
schotten tussen personeelscategorieën te laten vervallen. 

Gegeven de uit de normering voortvloeiende hoeveelheid 
formatie-eenheden per orgaan kan het bestuur zelf de concrete formatie 
van het landelijk orgaan vaststellen. 

In de herziene regelgeving zullen de volgende personeelscategorieën 
worden onderscheiden: 

a. consulenten; 
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b. ondersteunend en beheerspersoneel (waarin onder meer begrepen 
directie en administratieve medewerkers). 

Voor beide categorieën zal een aantal zogenaamde normfuncties 
worden vastgesteld, betrekking hebbend op functies die in het overgrote 
deel van de organen zullen voorkomen. 

Naast deze normfuncties krijgt het bestuur van een orgaan de ruimte 
om andere functies te vormen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 
het uitgangspunt van vergroting van de eigen verantwoordelijkheid en 
mogelijkheden om zelf te bepalen in hoeverre de eigen situatie een 
aangepaste invulling van functies vereist. 

Bij de introductie van nieuwe functies, alsmede de vaststelling van de 
bijbehorende maximumschaal, dient het bestuur van het orgaan de 
functiewaarderingssystematiek te volgen, zoals deze gebruikelijk is bij de 
rijksoverheid. 

Naast de reeds bestaande mogelijkheid tot uitbesteding ten behoeve 
van directie- en onderwijsondersteunende activiteiten, zal in principe ook 
voor consulentwerkzaamheden uitbesteding mogelijk worden. 

Ten slotte zal aan organen de mogelijkheid worden geboden tot het 
sparen van formatie-eenheden. 

Zoals aangekondigd in de rijksbegroting-1989 worden voorstellen 
ontwikkeld voor de vereenvoudiging van het personeelsvergoedings-
systeem. Deze kunnen eveneens leiden tot wijzigingen in het hier voorge-
stelde vergoedingensysteem, voor zover dat betrekking heeft op de 
omvang van de formatie. 

Salarissysteem 

Nader zal worden onderzocht, welke mogelijkheden aan besturen van 
landelijke organen kunnen worden geboden om, binnen de voorgestelde 
systematiek, een eigen salarisbeleid te voeren op de wijze als voor 
scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs. 

Management 

In hoeverre de grotere beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid 
versterking van het management noodzakelijk maakt, wordt nader onder-
zocht. 

Daarbij zal tevens worden bekeken in hoeverre introductie van midden-
managementfuncties bij grotere organen wenselijk en mogelijk is. Voorts 
zal door middel van een functie-onderzoek worden geëvalueerd, hoe de 
directiefuncties bij de landelijke organen zich in de afgelopen jaren 
hebben ontwikkeld. 

Op grond van de uitkomsten van deze evaluatie en de bezinning op de 
vraag welke eisen een grotere beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid 
aan het management stellen, zullen voorstellen voor het managements-
personeel worden ontwikkeld. 

Ontslagbescherming 

Gegeven de nieuwe systematiek van formatietoekenning door middel 
van eenheden is gekozen voor herziening van de ontslagbescherming. 

Aansluiting is gezocht bij de taakverminderingsregelingen, zoals deze 
gelden voor onderwijsondersteunend personeel in de huidige WVO en 
personeel in het kader van de Wet op de onderwijsverzorging (WOV), 
voor wie de formatietoekenning op dezelfde wijze plaatsvindt. De 
regeling biedt een voorziening voor die gevallen, waarin voor de functie 
van een personeelslid nog wel formatie-eenheden beschikbaar zijn, maar 
niet meer voldoende voor de gehele betrekkingsomvang. Indien het 
bestuur bij de vaststelling van de formatie constateert, dat voor een 
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belanghebbende door een vermindering van de eenheden formatief 
geheel geen werkzaamheden meer beschikbaar zijn, zal diens betrekking 
moeten worden opgeheven. 

Benoembaarheids vereisten 

De huidige benoembaarheidsregeling is gebaseerd op de bevoegdhe-
denregeling uit de WVO. 

In de praktijk is gebleken dat deze regeling, gelet op de taakstelling 
van de consulent die met die van een leraar verschilt, niet adequaat 
wordt geacht. In het wetsvoorstel wordt dan ook uitgegaan van een 
herziene benoembaarheidsregeling, die enerzijds qua systematiek en 
uitgangspunten aansluit bij de herziene benoembaarheidsregeling voor 
het b.b.o. en het deeltijds m.b.o. en die anderzijds tegemoet komt aan de 
bij de organen levende wensen. Tot consulent is benoembaar degene die 
met succes ten minste een opleiding op h.b.o.-niveau heeft gevolgd en 
tevens beschikt over een bij het consulentschap passende didactische 
scholing. 

Met het tweede vereiste wordt erkend dat ook een consulent over 
didactische en algemeen onderwijskundige vaardigheden dient te 
beschikken. 

Het bestuur mag van de bovengenoemde benoembaarheidsvoor-
waarden afwijken gedurende de eerste twee jaren van de benoeming. 
Voor een periode langer dan twee jaar moeten tussen de consulent en 
het bestuur afspraken worden gemaakt over de wijze waarop en binnen 
welke termijn aan de benoembaarheidsregeling wordt voldaan. 

Met deze afwijkingsmogelijkheid wordt ook aan de organen de 
mogelijkheid geboden mensen met praktijkervaring aan te trekken. In dit 
verband wordt nog nader onderzocht in hoeverre voor een bepaalde 
doelgroep, te weten mensen met een m.b. o-diploma of een diploma 
voortgezet leerlingwezen en met een aantal jaren praktijkervaring, een 
toegespitste opleiding op het consulentschap kan worden opgezet. 

5.2.2. Regionale organen 

Formatie 

Voor de bekostiging van de regionale organen voor het leerlingwezen 
wordt aangesloten bij de bekostigingssystematiek van de landelijke 
organen. Het budget dat bestemd is voor personele uitgaven wordt in de 
vorm van formatie-eenheden aan de regionale organen ter beschikking 
gesteld. Het declaratiestelsel blijft daarbij gehandhaafd. Gegeven deze 
hoeveelheid formatie-eenheden kunnen besturen zelf de kwantitatieve en 
kwalitatieve formatie van het regionaal orgaan vaststellen. Gegeven het 
uitgangspunt van vergroting van de bestedingsvrijheid wordt voorgesteld 
de schotten tussen de onderscheiden personeelscategorieën te laten 
vervallen. Ook bij de regionale organen worden twee categorieën 
personeel onderscheiden: 

a. consulenten 
b. ondersteunend en beheerspersoneel. 
Voor beide categorieën zullen zogenaamde normfuncties worden 

vastgesteld, betrekking hebbend op functies die in het overgrote deel van 
de regionale organen zullen voorkomen. Naast deze normfuncties krijgt 
het bestuur van een orgaan de ruimte om andere functies te vormen. Bij 
de introductie van nieuwe functies, alsmede de vaststelling van de bijbe-
horende maximumschaal, dient het bestuur van het regionaal orgaan de 
functiewaarderingssystematiek te volgen zoals deze gebruikelijk is bij de 
rijksoverheid. Naast het principe van uitbesteding conform de syste-
matiek voor landelijke organen (zie hiervoor) zal aan organen de 
mogelijkheid worden geboden tot het sparen van formatie-eenheden. 
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Salarissysteem 

Nader zal worden onderzocht welke mogelijkheden aan besturen van 
regionale organen kunnen worden geboden om, binnen een voorgestelde 
systematiek, een eigen salarisbeleid te voeren op de wijze als voor 
scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs. 

Ontslagbescherming 

Gegeven de nieuwe systematiek van formatietoekenning door middel 
van eenheden is gekozen voor herziening van de ontslagbescherming. 
Aansluiting is gezocht bij de taakverminceringsregelingen zoals deze 
gelden voor onderwijsondersteunend personeel in de huidige WVO en 
personeel in het kader van de WOV, voor wie de formatietoekenning op 
dezelfde wijze plaatsvindt. De regeling biedt een voorziening voor die 
gevallen, waarin voor de functie van een personeelslid nog wel 
formatie-eenheden beschikbaar zijn, maar niet meer voldoende voor de 
gehele betrekkingsomvang. Indien het bestuur bij de vaststelling van de 
formatie constateert dat voor een belanghebbende door een vermin-
dering van de eenheden formatief geheel geen werkzaamheden meer 
beschikbaar zijn, zal diens betrekking moeten worden opgeheven. 

Benoembaarheidsvereisten regionale consulenten 

De huidige op de bevoegdhedenregeling uit de WVO gebaseerde 
benoembaarheidsregeling wordt op grond van de taken op het gebied 
van de voorlichting niet langer adequaat geacht. 

Voorgesteld wordt dan ook een herziene benoembaarheidsregeling, 
waarin voor de regionaal consulent wordt volstaan met de vereiste van 
een opleiding gericht op studie- of beroepskeuze. Hieronder worden 
tevens opleiding in het kader van inservicetraining verstaan. 

6. BEKOSTIGING 

Voor de bekostigingssystematiek van het cursorisch beroepsonderwijs 
wordt, waar mogelijk, aansluiting gezocht bij de uitgangspunten voor de 
herziening van het bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs (Kamer-
stukken II, 1986/87, 19 848, nr. 1) en de uitgangspunten voor de SVM 
(Kamerstukken II, 1986/87, 19 790, nr. 6), alsmede op de SVM-Uitwer-
kingsnotitie- Bekostigingswijzer zoals deze op 14 juli 1988 aan de 
Tweede Kamer is aangeboden. Ook de medio 1987 gemaakte afspraken 
tussen de rijksoverheid en sociale partners met betrekking tot een 
geïntegreerde inzet van scholings- en onderwijsvoorzieningen zijn in acht 
genomen. 

6 .1 . Scholen 

6.1.1. Leerlingwezen 

a. De grondslag voor de bekostiging 

Uitgangspunt voor de bekostigingsgrondslag is een reële afweging van 
taken en middelen en een kostendekkende vergoeding. De kosten van de 
scholen zijn: 

1. huisvestingskosten; 
2. inrichtingskosten; 
3. materiële exploitatiekosten; 
4. personeelskosten. 
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Voor de eerste drie onderdelen worden programma's van eisen 
(p.v.e.'s) vastgesteld, die de grondslag voor deze bekostiging vormen. Elk 
programma van eisen is opgebouwd uit drie onderdelen: 

- een omschrijving van de in aanmerking genomen componenten 
waaruit de voorzieningen zijn opgebouwd; 

- de daarvoor noodzakelijk geachte bedragen; 
- de wijze waarop de voor elke voorziening vast te stellen vergoeding 

wordt berekend. 
De programma's van eisen voldoen aan de redelijke behoeften van een 

in normale omstandigheden verkerende instelling. 
De programma's voor scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs 

liggen in het verlengde van hetgeen voor het volledig dagonderwijs is 
ontwikkeld. 

Voor wat betreft huisvesting en (eerste) inrichting wordt rekening 
gehouden met alle onderwijsactiviteiten van de instelling. Dus: naast 
leerlingwezen mogelijk ook deeltijds m.b.o. en - bij aanwezigheid van 
een scholengemeenschap met een SVM-school - ook volletijd m.b.o. 

De componenten van de voorzieningen worden ondermeer bepaald 
door onderwijskundige, bouwkundige en technologische ontwikkelingen. 

De programma's van eisen zullen worden vastgesteld door de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen op advies van de normeringscom-
missie voor het voortgezet onderwijs (commissie Kolthoff). 

De minister kan voor 1 augustus van het betreffende jaar programma's 
van eisen bijstellen in verband met de loon- en prijsontwikkelingen. 

Vanwege de dynamische componenten in de programma's van eisen is 
het noodzakelijk dat permanente evaluatie plaats vindt. 

Voor het onderdeel personeelskosten 

De omvang van de personeelsformatie wordt vastgelegd in een 
algemene maatregel van bestuur. Deze geeft de normen voor de 
directies, het onderwijzend en het onderwijsondersteunend personeel 
aan. 

Het bekostigingssysteem bevat een stimulans tot vorming van grote 
scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs: waar mogelijk is er een 
lineaire relatie tussen taken en middelen. 

b. De wijze van bekostiging 

De vergoeding voor personele kosten en materiële exploitatie wordt 
voor een instelling per kalenderjaar bepaald. 

Dit gebeurt op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, soort 
beroepsonderwijs en een aantal gebouwspecifieke kenmerken. 

Voor het leerlingwezen blijft de autonome bekostiging gehandhaafd. 
De bekostiging is gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen met 
leerovereenkomst en partieel leerplichtige leerlingen zonder leerovereen-
komst. Als teldatum blijft 1 november gehandhaafd. Met dien verstande 
dat de hoogte van de financiële vergoeding gerelateerd wordt aan de 
telling per 1 november van het voorgaande kalenderjaar. Als zich -
landelijk gezien - grote fluctuaties mochten voordoen in het aantal 
deelnemers, kan de minister een correctiefactor toepassen op de voor 
dat kalenderjaar geldende bekostiging. 

Het totaal van de vergoeding voor personele uitgaven en voor de 
materiële exploitatie wordt als één geheel in de vorm van een lump-sum 
aan de school verstrekt. 

Dit laatste houdt in dat er geen sprake is van een scheiding tussen de 
vergoeding van de personele kosten en die van de materiële exploitatie, 
omdat een instelling vrij is om middelen van de ene kostensoort naar de 
andere kostensoort over te hevelen en om bijdragen te reserveren voor 
periodieke grote uitgaven. 
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Tevens is een school vrij in de overheveling van overschotten of 
tekorten op de lumpsum voor het leerlingwezen en indien aanwezig: 
deeltijds m.b.o. en middelbaar beroepsonderwijs. 

De middelen die beschikbaar worden gesteld voor huisvestingsinveste-
ringen en eerste inrichting kunnen aan de lump-sum voor de scholen 
worden toegevoegd, zij het dat de school wel eerst dient te voldoen aan 
de eisen met betrekking tot de aanwending van de vergoeding. 

c. Rekening en verantwoording 

Na afloop van het kalenderjaar dient de school een rekening en verant-
woording in bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 

Uitgangspunt is dat over het totaal van onderwijsactiviteiten die de 
school of scholengemeenschap verricht, één rekening en verantwoording 
wordt opgesteld op basis van nadere aanwijzingen in de definitieve 
bekostigingsregeling. Deze rekening en verantwoording dient vergezeld 
te gaan van een goedkeurende accountantsverklaring. 

d. De financieringsstromen 

De financiering van de theoriecomponent van de opleidingen in het 
kader van het leerlingwezen geschiedt uit de begroting voor Onderwijs 
en Wetenschappen. Er blijft een directe bekostigingsrelatie bestaan 
tussen het ministerie en de school. 

Het RBA kan additionele middelen voor het b.b.o. verstrekken, bijvoor-
beeld voor extra docenten voor doelgroepen met zwakke arbeidsmarkt-
positie. 

Over de omvang van middelen worden afspraken gemaakt tussen de 
instelling en het RBA. Hiervoor geldt geen landelijke norm. 

6.1.2. Deeltijds m.b.o. 

a. De grondslag voor bekostiging 

Ook voor het deeltijds m.b.o. worden programma's van eisen voor 
huisvesting, (eerste) inrichting en materiële exploitatie samengesteld en 
wordt een norm voor de personele formatie vastgesteld. Deze worden 
eveneens afgeleid van het middelbaar beroepsonderwijs. 

b. Wijze van bekostiging 

De vergoeding voor personele kosten en materiële exploitatie 
geschiedt per kalenderjaar. 

Dit gebeurt op basis van het aantal ingeschreven deelnemers, soort 
beroepsonderwijs en een aantal gebouwspecifieke kenmerken. 

Ten opzichte van het leerlingwezen bestaat er een essentieel verschil 
bij de bepaling van het aantal deelnemers. Niet het aantal ingeschreven 
deelnemers is bepalend, maar het aantal deelnemers dat in het regionaal 
educatief plan van het RBA is opgenomen. Dat is het kader voor budget-
financiering . Dit systeem wordt geïntroduceerd om de activiteiten-
planning van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie mogelijk te maken en 
het totaal aan kosten voor de rijksoverheid beheersbaar te houden. 

c. Bestedingsvrijheid en verantwoording 

Voor het deeltijds m.b.o. geldt een soortgelijke bestedingsvrijheid en 
procedure voor rekening en verantwoording als bij het leerlingwezen. 
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d. De financieringsstromen 

Er is sprake van een rechtstreekse financiering van overheid naar de 
instellingen die volgens het RBA-plan deeltijds m.b.o. verzorgen. 

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie beslist niet alleen over de 
toewijzing van de middelen van Onderwijs en Wetenschappen die zijn 
opgenomen voor deeltijds m.b.o., maar kan ook uit eigen middelen extra 
plaatsen voor deelnemers inkopen. In dat geval is er ook een financiële 
relatie tussen RBA en uitvoerende instelling. 

Daarbij gelden niet de landelijk vastgestelde bekostigingsnormen voor 
het deeltijds m.b.o. Wel dient door de instelling een kostendekkende 
kostprijs in rekening te worden gebracht. 

6.1.3. Specifieke scholing 

a. De grondslag voor de tegemoetkoming 

Voor de specifieke scholing wordt geen landelijke norm van de 
personele formatie en worden geen programma's van eisen voor de 
materiële exploitatie vastgesteld. 

Voor elke activiteit beslist de instelling samen met het RBA welke 
materiële middelen en welke personele formatie noodzakelijk zijn. 

Bij deze beslissing spelen onder andere mee: 
- de aanwezigheid van kennis, middelen en ruimte bij de instelling; 
- de specifieke groep deelnemers waarvoor de activiteit bestemd is 

(behoefte aan extra begeleiding). 

b. De wijze van tegemoetkoming 

Voor specifieke scholing geldt het systeem van budgetfinanciering. Zo 
blijven de kosten voor de rijksoverheid beheersbaar. De rijksoverheid 
keert het bedrag, dat het RBA en de instelling zijn overeengekomen, aan 
de instelling uit. Het RBA kan het bedrag bepalen na vergelijking van 
verschillende offertes. 

De wet biedt ook mogelijkheden tot gedeeltelijke vergoeding van 
specifieke scholing. Daarvan zal vooral sprake zijn bij scholing van 
werknemers in bedrijven. 

c. Bestedingsvrijheid 

Ter voorkoming van concurrentievervalsing tussen het bekostigde en 
particuliere opleidingscircuit mogen de specifieke scholingsactiviteiten 
niet gefinancierd worden uit middelen die de school ontvangt voor de 
verzorging van andere vormen van bekostigd onderwijs. 

Uitgangspunt bij de vaststelling door het bestuur van de tarieven voor 
de specifieke scholing is dat deze activiteiten in zijn totaliteit voor de 
instelling kostendekkend zijn. Dit brengt met zich mee dat zowel de 
directe kosten als de indirecte kosten in principe doorberekend moeten 
worden aan het RBA. Uiteraard heeft het bestuur bij de tariefstelling wel 
de mogelijkheid rekening te houden met bijdragen van derden (bedrijven 
of deelnemers), met eerdere voor deze activiteiten verworven inkomsten, 
inkomsten uit contractactiviteiten, of met buiten het bekostigde 
onderwijs opgebouwde reserves. 

d. Rekening en verantwoording 

De besteding van middelen voor specifieke scholing maakt deel uit van 
de totale rekening en verantwoording van het programma-aanbod van de 
instelling. 
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e. Financieringsstromen 

De financiering van de specifieke scholing geschiedt uit overheidsmid-
delen en/of CBA-middelen. Overheid en RBA keren het bedrag aan de 
instelling uit. 

6.2. Organen van het leerlingwezen 

De wet introduceert een nieuwe bekostigingssystematiek voor de 
organen van het leerlingwezen. Doel daarvan is tegemoet te komen aan 
de wens van de organen tot een grotere bestedingsvrijheid en ruimte 
voor een eigen personeelsbeleid. 

6.2.1. Landelijke organen 

De omvang van de landelijke organen loopt sterk uiteen. Toepassing 
van een lump-sum-financiering zou schadelijk werken voor de kleine(re) 
organen. Daarom is de keus gevallen op een bekostigingssysteem, dat de 
ruimte voor een eigen personeelsbeleid vergroot, maar het onderscheid 
tussen de personele en materiële middelen handhaaft. 

Basis voor de bekostiging wordt een beschrijving op basis van normen 
van taken en middelen van een landelijk orgaan. De normen betreffen 
zowel de personele formatie als de materiële exploitatie. De omvang van 
de vergoeding wordt bepaald door het aantal leerovereenkomsten, 
leerbedrijven, opleidingen, als ook door gebouwspecifieke kenmerken. 

De organen kunnen de kosten declareren volgens het l/S-systeem en 
kunnen ook eenheden die niet gedeclareerd worden, verzilveren. Dit 
geeft hen mogelijkheden tot: 

- uitbesteding van werkzaamheden; 
- opbouw van financiële reserves voor latere jaren. 

6.2.2. Regionale organen 

Voor de regionale organen zal op landelijk niveau op de begroting van 
onderwijs en wetenschappen een budget voor de personele kosten 
worden bepaald. Dit budget zal op basis van nader te ontwikkelen criteria 
verdeeld worden over de afzonderlijke regionale organen. De wijze van 
bekostiging is voor het overige dezelfde als die voor landelijke organen. 

7. INVOERINGSPROCES 

7 .1 . Samenhang herschikking b.b.o. en m.b.o. 

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet 
onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar 
beroepsonderwijs (SVM-wet) voorziet in een herschikkingsoperatie van 
de scholen voor m.b.o. 

Het ligt in de bedoeling eenzelfde operatie te doen uitvoeren voor de 
streekscholen en de instituten voor deeltijd-kort-m.b.o., met als beoogd 
eindresultaat: een netwerk van levenskrachtige scholen voor beroepsbe-
geleidend onderwijs. Hoewel volledige koppeling van beide herstructure-
ringsoperaties niet beoogd wordt, zal zoveel mogelijk naar afstemming 
gestreefd worden. Belangrijkste motief daarvoor is de mogelijkheid van 
scholengemeenschapsvorming van scholen voor beroepsbegeleidend 
onderwijs en m.b.o.-scholen. Gelet op deze inzet van het beleid is 
afstemming qua tijd en qua procescoördinatie van groot belang. 
Daarnaast zal het ontwikkelingsbeleid, gericht op inhoudelijke 
vernieuwing en versterking van het management, voor beide operaties 
onderling worden afgestemd door middel van één samenhangend kader. 
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7.2. Plan van spreiding en situering 

Het streven is erop gericht om vóór 1 maart 1990 via een aangepaste 
planprocedure een plan van spreiding en situering voor cursorisch 
beroepsonderwijs vast te stellen. De overdracht van b.b.o.-cursussen, 
thans nog verbonden aan l.b.o.- en m.b.o.-scholen, dient uiterlijk per 1 
augustus 1990 te geschieden. Waar nodig kan de institutionele integratie 
per 1 augustus 1991 afronding vinden. 

Alle streekscholen en instituten voor deeltijd kort-m.b.o., waarvan 
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij op 1 augustus 1993 
tenminste 1800 leerlingen in het leerlingwezen tellen, krijgen op het 
desbetreffende spreidingsplan een plaats als zelfstandige school voor 
beroepsbegeleidend onderwijs dan wel als scholengemeenschap 
b.b.o.-vormingswerk. De bestaande streekscholen en instituten voor 
deeltijd kort-m.b.o. komen alleen voor plaatsing op het spreidingsplan in 
aanmerking, als zij medewerking hebben willen verlenen aan de 
overdracht van opleidingen in het leerlingwezen, thans verbonden aan 
scholen voor l.b.o. en m.b.o. Scholen die niet aan de getalsvoorwaarde 
voldoen, komen vanaf 1 augustus 1990 niet meer voor bekostiging uit 's 
Rijks kas in aanmerking en zullen hun onderwijs van jaar tot jaar moeten 
afbouwen. 

Na deze eenmalige, verkorte planprocedure - in het kader waarvan 
beroep mogelijk is - kunnen nieuwe scholen voor beroepsbegeleidend 
onderwijs alleen bij wet worden gesticht, conform de regeling voor h.b.o. 
en m.b.o. 

In het plan wordt aangegeven welke afdelingen aan de school voor 
b.b.o. worden verbonden. 

Voor de toewijzing van nieuwe afdelingen b.b.o. nadien gaat een 
planprocedure gelden, waarbij de landelijke organen van het leerling-
wezen en het RBA een adviserende rol vervullen. De toekenning van 
afdelingen b.b.o. is gebonden aan de planprocedure-termijnen. Er zullen 
nader te ontwikkelen stichtingsnormen gelden. 

Naast zelfstandige scholen voor b.b.o. biedt dit wetsvoorstel ruimte 
voor de vorming van scholengemeenschappen. Cursorisch beroepson-
derwijs in een school voor b.b.o. kan in principe verbonden worden met: 

- een m.b.o.-school nieuwe stijl, zowel sectoraal als multisectoraal 
- een l.b.o.-school of scholengemeenschap l.b.o./l.b.o. 
- een scholengemeenschap (v.w.o.)a.v.o./l.b.o. 
- een scholengemeenschap l.b.o./m.b.o. nieuwe stijl 
- een vormingsinstituut. 
Plaatsing op het spreidingsplan geschiedt, voor zover de betrokken 

fusiepartners voldoen aan de bepalingen met betrekking tot opheffing en 
omzetting op grond van de WVO en de beoogde wijziging daarvan in 
verband met de SVM-herschikkingsoperatie. In geval van scholenge-
meenschapsvorming met het volletijd m.b.o., eventueel verbreed met 
een of meer scholen voor l.b.o. (c.q. scholengemeenschappen l.b.o.-l.b.o. 
of a.v.o.-l.b.o.), geldt als ondergrens voor de school voor b.b.o. 1350 
leerlingen. 

In hoofdstuk 3 over de planning van onderwijsvoorzieningen is uitge-
breid op de mogelijkheden van scholengemeenschapsvorming ingegaan. 

7.3. Deeltijd-m.b.o. 

De Arbeidsvoorzieningswet, Invoeringswet-KVE en WCBO brengen 
grote veranderingen in de organisatie en bekostiging van het deeltijd-
m.b.o. 
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Tot het moment van inwerkingtreden van de WCBO houden de 
scholen, die thans met de uitvoering van deeltijd-m.b.o. opleidingen zijn 
belast, aanspraak op rechtstreekse bekostiging door het Rijk. Het streven 
is erop gericht met ingang van 1 augustus 1990 de beoogde verande-
ringen te realiseren. Vanaf dat tijdstip: 

- komen zelfstandige scholen voor deeltijd-m.b.o. en opleidingen 
deeltijd-m.b.o., verbonden aan andere scholen als zodanig niet langer 
voor bekostiging door het Rijk in aanmerking; 

- bepalen de educatieve plannen, vastgesteld door de RBA's welke 
scholen (voor b.b.o., m b o . , v.a.v.o. en in twee gevallen: h.b.o.) welke 
opleidingen deeltijd-m.b.o. gaan verzorgen en welk budget (van 
Onderwijs en Wetenschappen, respectievelijk de Arbeidsvoorzieningsor-
ganisatie) zij daarvoor ontvangen. (Dit laatste gaat in per 1 januari 1991; 
in de overgangsperiode van 1 augustus 1990 tot 1 januari 1991 beslist 
de minister.) 

Aldus luidt het basisprincipe. Er is - gegeven het feit dat daarbinnen 
sprake zou kunnen zijn van abrupte beëindiging van de bekostiging van 
bepaalde opleidingen - behoefte aan een overgangsregeling ten behoeve 
van bestaande opleidingen. Thans is sprake van veertien zelfstandige 
scholen voor deeltijd-m.b.o. Indien mocht blijken dat per 1 maart 1990 
één of meer van deze scholen er niet in slaagt/slagen om tot een fusie te 
geraken met een school of scholengemeenschap voor b.b.o., m.b.o. 
en/of v.a.v.o., gaat het volgende gelden: 

a. Een aanvrage van omringende onderwijsinstellingen ter verkrijging 
van een deeltijd-m.b.o. opleiding wordt pas gehonoreerd als op 
genoegzame wijze, ter beoordeling door de minister, gebleken is dat de 
aanvragers zich op voldoende wijze hebben ingespannen om tot een 
fusie met de in die regio gevestigde zelfstandige school voor deeltijd-
m.b.o. te komen. 

b. Als aan de inspanningsverplichting in alle redelijkheid is voldaan en 
geen overname of fusie is gevolgd, vervalt met ingang van het eerstvol-
gende cursusjaar de bekostigingsbasis voor de zelfstandige school voor 
deeltijd-m.b.o. 

c. Aan leerlingen die per 1 augustus 1989 ingeschreven zijn als 
leerling aan een zelfstandige school voor deeltijd-m.b.o., wordt de 
garantie geboden, dat zij aan die school of aan de school of scholenge-
meenschap waarin de zelfstandige school voor deeltijdm.b.o. is 
opgegaan, c.q. een licentie voor die opleiding heeft verkregen, de 
opleiding kunnen afronden. 

d. Ten aanzien van het personeel van de zelfstandige school voor 
deeltijd-m.b.o. zal een nadere regeling worden getroffen, waarbij een 
stringente herbenoemingsregeling in de rede ligt. 

Met het oog op deze individuele bekostigingsgarantie, met een looptijd 
van maximaal vijf jaar, oormerkt het RBA een daartoe toereikend deel 
van het budget-deeltijd-m.b.o. 

7.4. Specifieke scholing 

De bestaande cursussen worden in beginsel bekostigd tot het moment, 
waarop de eerste educatieve plannen, vastgesteld door de RBA's in 
uitvoering worden genomen. Conform het eerdervermelde streven is dit 
per 1 januari 1991. 

Op dat moment kunnen scholen, die thans met de uitvoering van deze 
cursussen belast zijn, voor het daarna volgende jaar: 

- in aanmerking komen voor voortzetting van de bekostiging van (een 
deel van) hun huidige cursussen, 

- aanspraak maken op bekostiging van nieuwe (andere) cursussen, of 
- de bekostigingsbasis voor specifieke scholingsactiviteiten geheel 

verliezen. 
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7.5. Inpassing Primaire Beroepsgerichte Volwasseneneducatie 
(PBVE) 

Het PBVE-beleid is gericht op: 
- Arbeidsmarktrelevante scholing voor volwassenen, waarbij 

bijzondere aandacht wordt gegeven aan minder kansrijke doelgroepen: 
volwassenen met een geringe vooropleiding en met een zwakke positie 
op de arbeidsmarkt. In eerste instantie gaat het om werklozen van 18 
jaar en ouder met specifieke aandacht voor allochtonen en (herintre-
dende) vrouwen. 

- Het aanbieden van een programma dat bestaat uit een samen-
hangend pakket van oriëntatie op een beroepsopleiding, voor- en neven-
schakeling voor een beroepsopleiding en beroepskwalificerende 
programma's die zowel theorie- als praktijkonderdelen bevatten. 

- Een zodanige koppeling van maatregelen, voorzieningen en infra-
structuren, zowel vanuit het departement van Onderwijs en Weten-
schappen, als vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat de 
slagkracht van het scholings- en werkgelegenheidsbeleid wordt vergroot. 

De kern van het instrument PBVE is het vergroten van de toeganke-
lijkheid van geflexibiliseerde reguliere opleidingen voor werklozen. 
Daartoe zijn in de huidige situatie additionele middelen beschikbaar die, 
bepaald door de regionale arbeidsmarktsituatie, op regionaal niveau 
worden ingezet. 

De wet biedt de mogelijkheden voor continuering van dit beleid. Op 
basis van algemene richtlijnen van het CBA kan op regionaal niveau een 
scholingsaanbod worden gepland dat bestaat uit combinaties van delen 
van reguliere programma's en specifieke activiteiten, bekostigd uit de 
beschikbare middelen voor specifieke scholing. In dit verband kunnen 
ook schakelactiviteiten door v.a.v.o. instellingen verzorgd worden. 

Ook verbetering van randvoorwaarden voor specifieke doelgroepen 
kunnen door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie of het Rijk worden 
gefinancierd. 

Met name wordt hierbij geacht aan kinderopvangmogelijkheden en 
vergoeding van of tegemoetkoming in de reiskosten. 

7.6. Toekomst deeltijd-kort-m.b.o. 

De huidige instituten voor deeltijd kort-m.b.o. kunnen afhankelijk van 
de uitkomst van de herschikkingsoperatie uiterlijk per 1 augustus 1990 
een school voor beroepsbegeleidend onderwijs vormen. Veelal zal een 
dergelijke school een scholengemeenschap vormen met een vormingsin-
stituut (bedoeld in het Besluit vormingswerk voor jeugdigen). In principe 
is zelfs mogelijk dat de combinatie wordt verbreed met een m.b.o.-
instelling. 

Aan een scholengemeenschap b.b.o.-vormingswerk kunnen 
programma's worden verzorgd, die uit een samenhangend geheel van 
beroepsbegeleidend onderwijs en vormingswerk bestaan. Dit 
wetsvoorstel maakt het derhalve mogelijk dat de huidige deeltijd-
k.m.b.o."instituten na omzetting in een scholengemeenschap 
b.b.o.-vormingswerk in programmatische zin het werk kunnen voort-
zetten. Dit houdt in, dat er voor jongeren tot 19 jaar, naast 
b.b.o.-cursussen schakelprogramma's en programma's gericht op 
persoonlijke en maatschappelijke vorming kunnen worden aangeboden. 

Uit het voorgaande is duidelijk dat scholengemeenschapsvorming 
programmatisch gezien veel mogelijkheden biedt om de brug- en 
zorgfunctie relief te geven. Een scholengemeenschap 
b.b.o.-vormingswerk (één of meer instituten) kan juist in dit opzicht 
belangrijk bijdragen aan het toegankelijk maken van beroepsopleidingen 
voor vroegtijdige schoolverlaters en allochtone leerlingen. In vergelijking 
met een zelfstandige school voor b.b.o. kan een dergelijke scholenge-
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meenschap programma's in het kader van leerwerkplaatsen en 
doe-projecten ontwikkelen en extra accenten leggen op voorschakeling. 

Naast de mogelijkheid van scholengemeenschapsvorming is 
ontbinding van het instituut voor deeltijd-m.b.o. mogelijk. Het b.b.o. deel 
kan dan bijvoorbeeld een zelfstandige school voor b.b.o. vormen of 
fuseren met een school voor m.b.o. Het vormingswerk-deel zou kunnen 
worden voortgezet als zelfstandig vormingsinstituut. Ook in dat geval 
blijft overigens de aanvullende schakelfunctie van het vormingswerk 
gehandhaafd. Met het oog hierop is samenwerking met het b.b.o., 
ongeacht de bestuurlijke relatie, wenselijk. In aansluiting op de Beleids-
notitie-Vormingswerk zal in een uitwerkingsnotitie nader worden 
ingegaan op de wijze van bekostiging in geval van scholengemeen-
schapsvorming, alsmede op aspecten als vergrote autonomie en schaal-
vergroting voor zelfstandig vormingswerk in verband met de wenselijk 
geachte samenwerking met scholen voor b.b.o. en m.b.o. In geval van 
scholengemeenschapsvorming wordt gestreefd naar een systematiek, 
waarbij in beginsel voor bekostiging en rechtspositie aangesloten wordt 
op de bestaande regeling. 

Hiernaast moet gewezen worden op de positie van deeltijd-k.m.b.o.-
instituten, waaraan een volletijd variant is verbonden. Thans betreft dit 
een twintigtal instellingen. Het beleid is erop gericht, dat dergelijke 
combinaties, voor zover zij daarvoor zelf opteren, in stand blijven. De 
gestelde norm van 900 leerlingen stelt de betrokken scholen in staat om 
de combinatie te continueren in een scholengemeenschap m.b.o.-b.b.o. 

8. ONTWIKKELINGSBELEID 

Dit wetsvoorstel beoogt een samenhangend kader voor alle vormen 
van cursorisch beroepsonderwijs. Voorstellen voor de voorzieningen- en 
activiteitenplanning, in combinatie met een nieuwe systematiek voor 
bekostiging, rechtspositie en inrichting leggen een basis voor een nieuwe 
opzet van het deeltijd-beroepsonderwijs. Hiermee komt het doel - een 
essentiële bijdrage te leveren aan het scholingsbeleid van de regering -
binnen bereik. Door de inbedding in de structuur van de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie enerzijds en de vergrote eigen verantwoordelijkheid 
binnen kwantitatief en kwalitatief versterkte instellingen anderzijds, krijgt 
de ontwikkeling van cursorisch beroepsonderwijs, zowel als initiële 
leerweg en als tweede kans-onderwijs, een duidelijke impuls. 

Niet te scheiden, maar wel te onderscheiden zijn drie hoofdlijnen in het 
ontwikkelingsproces: 

a. het proces van schaalvergroting en bestuurlijke vernieuwing 
b. het proces van inhoudelijke vernieuwing 
c. het proces van regionale samenwerking. 

Voor het proces van schaalvergroting en bestuurlijke vernieuwing biedt 
het wetsvoorstel richtlijnen inzake herschikking en concentratie, onder-
steund door aangepaste voorwaarden met betrekking tot bekostiging en 
rechtspositie. Om schaalvergroting te bevorderen, is voorzien in stimu-
lansen voor de versterking van het gehele schoolmanagement. De kosten 
van deze versterking worden gedekt door een herschikking van middelen 
binnen de nieuwe bekostiging, alsmede door het aanwenden van nog te 
realiseren opbrengsten van de beoogde schaalvergroting. 

Zoals eerder is opgemerkt, zal er qua tijd en procescoördinatie zoveel 
mogelijk naar afstemming met de SVM-herschikkingsoperatie worden 
gestreefd. Binnen de vastgestelde eindtermen en voorschriften met 
betrekking tot certificering en examinering krijgen de scholen een grotere 
inrichtingsvrijheid. Die kan benut worden voor programmatische 
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vernieuwing en voor het (verder) ontwikkelen van een cursusaanbod dat 
nauw is afgestemd op de arbeidsmarktbehoeften op korte of langere 
termijn. 

Dit proces van onderwijskundige vernieuwing zal van overheidswege 
worden bevorderd. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn: 

- Verbetering van de aansluiting tussen onderwijs, beroepspraktijk en 
arbeidsmarkt 

- Snellere doorwerking van technologische ontwikkelingen in 
leerplannen, apparatuur en deskundigheid van docenten 

- Flexibilisering van programma's en examens 
- Verdere professionalisering van het management 
Het realiseren van emancipatorische doelstellingen, zoals een 

verhoging van de deelname van vrouwen, ook van technische oplei-
dingen en vergroting van het aantal leerlingen uit etnische minderheids-
groepen dat met succes een beroepsopleiding afrondt. 

Op een aantal onderdelen is al sprake van ontwikkelingen. Gewezen 
kan worden op o.a. activiteiten in het kader van modulering, van ontwik-
keling van nieuwe examenprogramma's, van informatietechnologie. In 
het Ontwikkelingsplan-leerlingwezen zijn dergelijke ontwikkelingen voor 
de korte termijn nader uitgewerkt. 

Dit vernieuwingsbeleid zal worden voortgezet en geïntensiveerd. Het 
ligt voor de hand, gezien de veelsoortige relaties met het volletijd 
middelbaar beroepsonderwijs, dat naar nauwe afstemming met het 
SVM- vernieuwingsproces wordt gestreefd. 

Zoals al vermeld in de memorie van toelichting bij het 
SVM-wetsvoorstel, wordt ernaar gestreefd om begin 1989 een samen-
hangend ontwikkelingsplan op te stellen. Dit ontwikkelingsplan, waarvoor 
de beleidslijnen via een concept-beleidsnotitie worden voorbereid, 
beoogt een kader voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in de 
jaren negentig. 

9. FINANCIEEL KADER 

Voor het geheel aan voorstellen geldt het uitgangspunt van budgettaire 
neutraliteit. 

Gelet op de driedeling in het wetsvoorstel, te weten deeltijds m.b.o., 
leerlingwezen en specifieke scholing, betekent dit: 

a. dat de middelen die thans onder het regiem van autonome finan-
ciering aan deeltijds m.b.o. worden besteed, ter beschikking blijven voor 
deze opleidingsactiviteiten en vervolgens in een landelijk budget worden 
vastgelegd; 

b. dat de middelen die thans aan specifieke scholing worden besteed 
(cursorisch ondernemersonderwijs, additionele middelen PBVE, 
cursussen niet-leerlingwezen) worden opgehoogd door een interne 
verschuiving op de begroting van Onderwijs en Wetenschappen. Dit als 
gevolg van de aanscherping van de autonome financiering van het 
leerlingwezen (namelijk geen autonome financiering meer voor deel-
nemers zonder leeroverkomst met uitzondering van partieel leerplich-
tigen). Het geheel wordt vervolgens in een landelijk budget vastgelegd; 

c. dat de autonome financiering van het leerlingwezen blijft gehand-
haafd. Wel zal op korte termijn opnieuw interdepartementaal overleg 
worden gevoerd over de aanbevelingen, vervat in het rapport van een 
werkgroep van de Stichting van Arbeid inzake flexibilisering van het 
leerlingwezen; 

d. dat de autonome financiering van de landelijke organen eveneens 
blijft gehandhaafd; 
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e. dat voor de regionale organen ten aanzien van de personele kosten 
wordt aangesloten bij de bekostigingssystematiek van de landelijke 
organen; 

f. dat voor de middelen ten behoeve van coördinatie-, management-
en curriculum-designtaken, een landelijk budget wordt vastgesteld dat 
via een verschuiving op de rijksbegroting wordt gerealiseerd. 

Het wetsvoorstel heeft, uitgedrukt in financiële termen, betrekking op 
het geheel aan middelen dat thans wordt besteed aan het leerlingwezen, 
de landelijke en regionale organen, de primaire beroepsgerichte volwas-
seneneducatie, het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en de overige 
cursussen ex artikel 75 van de WVO. Deze middelen zijn in de ontwerp-
begroting 1989 geraamd op de artikelen: 

Artikel 05.02 (leerlingwezen) 448,1 min. 
artikel 05.03 (PBVE) 30,3 min. 
artikel 05.04 (dt-mbo) 41,8 min. 
artikel 05.05 (cursus beroepsonderw.) 19,3 min. 
artikel 05.07 (VAVO) 46,0 min. 

585,5 min. 

Bij de nadere uitwerking van de wijze van bekostiging zal nauwkeurig 
worden aangegeven, welke budgetten dit exact betreft, mede omdat 
voor delen van de WCBO budgetfinanciering wordt voorgesteld. 

In dit totaalbedrag zijn niet begrepen de kosten die samenhangen met 
de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving en de daarmee gemoeid 
gaande overgangsregelingen. 

Voor wat betreft de kosten van de overgangsregeling kan worden 
opgemerkt, dat deze - anders dan bij de SVM-operatie waaraan een 
bezuinigingstaakstelling is verbonden - beperkt blijven tot de conse-
quenties van de beoogde herschikkingsoperatie als gevolg van de hogere 
opheffingsnorm en tot mogelijke consequenties als gevolg van de 
invoering van het gemiddelde personeelslasten model. 

Ingeschat wordt, dat - tezamen met een budget voor stimulering - de 
kosten voortvloeiend uit de overgangsproblematiek, met uitzondering van 
de huisvestingskosten, een bedrag van f 10 min. vergen. Dit bedrag 
wordt endogeen gefinancierd door het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. 

Naast de introductie van budgetfinanciering voor delen van de WCBO 
is het aspect van kostenbeheersing binnen het deel van de WCBO, dat 
een autonome financiering zal kennen, een van de hoofdpunten bij de 
beschrijving van de voor deze sector geldende bekostigingswijze. 

Voor deze sector (het bbo) zal een genormeerd stelsel van vergoeding 
gaan gelden, waarbij de onderbouwing is gebaseerd op de vergoeding 
van alle noodzakelijke kosten, welke een onder normale omstandigheden 
verkerende school moet maken voor het verzorgen van het onderwijs. Dit 
in tegenstelling tot de huidige situatie bij het leerlingwezen, dat te 
typeren is als een declaratiestelsel. Wat betekent, dat globaal gesproken 
het Rijk alle uitgaven, die een school doet, vergoedt. Met de introductie 
van normen komt daarin verandering. Voor de personele kosten krijgt de 
school een vergoeding, die is afgeleid van de normen voor onderwijs, 
management en beheer. De normering voor de materiële kosten is 
onderbouwd aan de hand van programma's van eisen. Daarmee staan 
vooraf te «hoeveelheden» voor zowel personeel als materieel vast. 
Eveneens vooraf staan de «prijzen» vast. Voor de personele kosten is dit 
de gemiddelde personeelslast, bij de materiële kosten de bedragen zoals 
vastgesteld in de programma's van eisen. De enige bijstellingen in de 
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loop van het vergoedingsjaar zijn derhalve het gevolg van loon- en prijs-
ontwikkelingen. 

Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat het aspect van kosten-
beheersing bij het wetsvoorstel WCBO de aandacht en invulling krijgt die 
het verdient. 

10. OPZET VAN DE WET 

Het onderhavige voorstel van wet is om drie redenen complex. De 
eerste reden ligt in de materie van de wet, het cursorisch beroepson-
derwijs, zelf. De tweede reden is dat de totale regeling van het curso-
risch beroepsonderwijs verdeeld is over het onderhavige wetsvoorstel, 
het voorstel van Invoeringswet KVE en, in mindere mate, het voorstel van 
Arbeidsvoorzieningswet. De derde reden ligt in de omstandigheid dat het 
onderhavige wetsvoorstel in feite uitgaat van de aanwezigheid van 
substantiële stukken wetgeving die het Staatsblad nog niet hebben 
bereikt, maar pas in het stadium van voorbereiding verkeren. 

Mede in antwoord op opmerkingen die daarover in verschillende 
adviezen zijn gemaakt, volgt hieronder een uiteenzetting over een en 
ander. 

10.1 . Structuur van de wet 

10.1.1. Hoofdindeling 

De hoofdindeling van het wetsvoorstel is de indeling in drie artikelen, 
die voorzien zijn van romeinse cijfers. Artikel I bevat de eigenlijke Wet op 
het cursorisch beroepsonderwijs, artikel II het overgangsrecht en artikel 
III regelt de inwerkingtreding van de verschillende bepalingen. 

De keuze voor deze indeling is vooral ingegeven door twee overwe-
gingen. In de eerste plaats wordt erdoor bereikt dat de eigenlijke WCBO 
één doorlopend geheel vormt, en niet na het hoofdstuk over het toezicht 
wordt onderbroken door een omvangrijk overgangsrecht. In de tweede 
plaats maakt de bundeling van het overgangsrecht in een afzonderlijk 
artikel het mogelijk om het overgangsrecht op de meest geëigende wijze 
te ordenen. 

Een gevolg van deze hoofdindeling is dat de inhoudsopgave van de 
eigenlijke WCBO een plaats heeft gekregen binnen artikel I en dat binnen 
artikel II de - meer summiere - inhoudsopgave van het overgangsrecht is 
geplaatst. (Artikel III behoeft geen inhoudsopgave.) 

10.1.2. Artikel I. De WCBO 

A. Algemeen 

Het hoofdstramien van de WCBO komt overeen met dat van de WVO. 
Dat wil zeggen dat na het gebruikelijke hoofdstuk I (algemene 
bepalingen) eerst de voorschriften over het onderwijs worden gegeven 
(hoofdstuk II) en vervolgens de voorschriften omtrent planning en bekos-
tiging (hoofdstuk III), waarna wordt afgesloten met de gebruikelijke 
hoofdstukken IV en V (toezicht en slotbepalingen). De gedachte om als 
hoofdbeginsel voor de ordening van de WCBO de driedeling leerling-
wezen, deeltijds m.b.o. en specifieke scholing te hanteren, is afgewezen. 
Dan immers zou onvoldoende recht worden gedaan aan de samenhang 
tussen de drie delen van het cursorisch beroepsonderwijs. Bovendien is 
aldus de regelgeving voor de scholen voor b.b.o. in de WCBO gemakke-
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lijker te leggen naast de, zo veel mogelijk overeenkomstige, regelgeving 
voor de scholen voor m.b.o. in de WVO. 

B. Hoofdstuk II. Onderwijs 

Binnen hoofdstuk II wordt de genoemde driedeling duidelijk gevolgd. 
Zie de titels 2, 3 en 4, die achtereenvolgens betrekking hebben op het 
leerlingwezen, het deeltijds m.b.o. en de specifieke scholing. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met titel 5, die betrekking heeft op de vierde 
vorm van onderwijs waarop de WCBO betrekking heeft, namelijk de 
contractactiviteiten. 

Titel 1 van hoofdstuk II heeft een inleidend karakter. Het bevat als het 
ware de structuurschets van het cursorisch beroepsonderwijs, zowel naar 
de vormen van onderwijs als naar de uitvoerende instanties. Wat betreft 
de vormen van onderwijs worden de drie soorten opleidingen (leerling-
wezen, deeltijds m.b.o. en specifieke scholing) onderscheiden, alsmede 
de mogelijkheid van contractactiviteiten. Tevens wordt aangegeven dat 
de opleidingen zijn geordend in sectoren en afdelingen. Wat betreft de 
uitvoerende instanties wordt bepaald wie de uitvoering kan verzorgen 
van onderscheidenlijk de praktijkcomponent leerlingwezen, de theorie-
component leerlingwezen, het deeltijds m.b.o. en de specifieke scholing. 
Tevens wordt aangegeven dat scholengemeenschappen mogelijk zijn. 

Titel 2 betreft het leerlingwezen. Met betrekking tot het leerlingwezen 
regelt de WCBO niet alleen de theoriecomponent (die tot op heden 
onder de WVO valt), maar ook de praktijkcomponent, inclusief de 
organen van het leerlingwezen (tot op heden geregeld in de WLW). Daar 
komt bij dat de theoriecomponent, het beroepsbegeleidend onderwijs, 
niet meer wordt gebracht onder de summier geregelde cursusvorm, maar 
wordt ondergebracht in reguliere scholen voor b.b.o. Deze beide 
gegevens leiden ertoe dat in titel 2 veel onderwerpen moeten worden 
geregeld, zodat deze titel omvangrijk en vrij ingewikkeld van structuur is. 

In de eerste paragraaf van titel 2 (paragraaf 1) zijn de voorschriften die 
de opleidingen leerlingwezen betreffen, bijeen geplaatst. Ze hebben 
betrekking op de kenmerken van de opleidingen, op de diverse oplei-
dingen die kunnen worden onderscheiden, op het ingangsniveau van en 
de toelating tot de opleidingen, op de eindtermen die bepalend zijn voor 
de opleidingen en op de examens waarmee de opleidingen worden 
afgesloten. Zo weinig mogelijk wordt in deze paragraaf gesproken over 
de instellingen die de opleidingen verzorgen. 

Paragraaf 2 heeft betrekking op een typerend kenmerk van het 
leerlingwezen, de leerovereenkomst, en op de verplichtingen die daaruit 
voor de patroon voortvloeien. Daarna volgen in paragraaf 3 enkele 
bepalingen met betrekking tot de leerlingen. 

Het leerlingwezen kent naast de patroon - die ten behoeve van de 
praktijkcomponent geen bekostiging uit 's Rijks kas ontvangt - nog drie 
typen instellingen die wel uit 's Rijks kas worden bekostigd: de scholen 
voor b.b.o. die de theoriecomponent verzorgen, de landelijke organen die 
de eindtermen ontwikkelen, betrokken zijn bij de afsluiting van de 
leerovereenkomsten, de examenprogramma's vaststellen en de examen-
commissies instellen, en de regionale organen. Paragraaf 4 bevat de 
voorschriften voor de scholen, paragraaf 5 die voor de organen. 

Titel 2 wordt afgesloten met twee paragrafen die de voorschriften met 
betrekking tot het personeel bevatten. Paragraaf 6 betreft het personeel 
van de scholen, paragraaf 7 dat van de organen. 

Titel 3 regelt het deeltijds m.b.o. Wezenlijk voor een goed begrip van 
deze regeling zijn de twee volgende gegevens: 

- de WCBO regelt het deeltijds m b o . als een eigenstandige vorm van 
onderwijs, maar kent nadrukkelijk geen instellingen voor deeltijds m.b.o.; 
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het deeltijds m.b.o. wordt gekoppeld aan scholen die uit anderen hoofde 
reeds bestaan en voor bekostiging in aanmerking komen; 

- de scholen waaraan het deeltijds m b o . wordt gekoppeld, bestaan 
niet alleen uit de scholen voor b.b.o. die in de WCBO worden geregeld, 
maar ook uit twee schooltypen die in de WVO worden geregeld, namelijk 
de scholen voor m.b.o. en de scholen voor v.a.v.o. 

Uit deze twee gegevens vloeit voort dat titel 3 in de eerste plaats de 
voorschriften bevat die betrekking hebben op de opleidingen deeltijds 
m.b.o. Deze voorschriften zijn te vergelijken met die van de eerste 
paragraaf van titel 2 (de opleidingen leerlingwezen). 

In de tweede plaats bevat titel 3 enkele bepalingen die nodig zijn in 
verband met de koppeling van het deeltijds m.b.o. aan de drie genoemde 
schooltypen. Het betreft met name bepalingen over aanvulling van de 
schoolwerkplannen, over de deelnemers aan het deeltijds m.b.o. en over 
het personeel dat het deeltijds m.b.o. verzorgt. Voor het overige zijn -
binnen het kader van hoofdstuk II - geen voorschriften omtrent het 
deeltijds m.b.o. nodig. 

Titel 4 bevat een beperkt aantal voorschriften met betrekking tot de 
specifieke scholing. 

Titel 5 geeft de voorschriften die gelden wanneer een school of orgaan 
contractactiviteiten verricht. 

C. Hoofdstuk III. Planning en bekostiging 

De structuur van hoofdstuk III komt overeen met die van titel III van de 
WVO, zoals die zal luiden na de inwerkingtreding van de wetsvoorstellen 
Regeling herziening van het bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs en 
Regeling optimalisering gebruik onderwijsgebouwen. 

Omdat beoogd wordt dat inhoudelijk een zo groot mogelijke overeen-
komst bestaat met name tussen de bekostiging van de scholen voor 
b.b.o. en de scholen voor m.b.o., lijkt het wenselijk de hoofdindeling voor 
beide wetten hieronder in schema te brengen. Dit te meer omdat de 
WCBO conform de aanwijzingen voor de wetgevingstechniek andere 
benamingen voor de rubrieken hanteert dan de WVO. 

Schema: 

WCBO WVO 
Hfdst. III. Planning en bekostiging Titel III. Aanvang, wijze en 

beëindiging der bekostiging 
Titel 1. Algemeen 
Titel 2. Planning Afd. I. Aanvang der bekostiging 
Titel 3. Voorziening in de Afd. I A. Voorziening in de 
huisvesting huisvesting en inrichting 
Titel 4. Grondslagen en wijze van Afd. II. Grondslagen en wijze der 
de bekostiging bekostiging 

Afd. III. Beëindiging der 

Titel 5. Overige bepalingen 
bekostiging 

Uit dit schema komt één belangrijk verschil in structuur naar voren. De 
WVO kent een afzonderlijke afdeling (III) voor de beëindiging van de 
bekostiging. In de WCBO is dit onderwerp meegenomen in titel 2, die 
dan ook niet «Aanvang van de bekostiging», maar «Planning» is gedoopt. 
Ds redenen hiervan zijn dat het voor twee van de drie vormen van curso-
risch beroepsonderwijs, te weten het deeltijds m.b.o. en de specifieke 
scholing, in verband met de activiteitenplanning niet zinvol is om 
aanvang en beëindiging van de bekostiging structureel van elkaar te 
scheiden, en dat het voor het overige zeker zo overzichtelijk is om de 
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enkele bepalingen omtrent de beëindiging meteen in deze titel op te 
nemen. 

In titel 2 (planning) van hoofdstuk III wordt eerst de planning van 
scholen en afdelingen behandeld. Het betreft de scholen en afdelingen 
b.b.o. en de afdelingen deeltijds m.b.o. Scholen voor deeltijds m.b.o. zijn 
er immers niet, en met betrekking tot de specifieke scholing is er in het 
geheel geen sprake van voorzieningenplanning. 

Vervolgens komt de planning van de opleidingen aan de orde. Omdat 
de planning van de opleidingen in het leerlingwezen een zaak is van de 
landelijke organen, scholen voor b.b.o. en patroons, beperkt de regeling 
zich tot de opleidingen deeltijds m.b.o. en de opleidingen specifieke 
scholing. De regeling in de WCBO beperkt zich vervolgens tot een 
verwijzing naar de KVE, omdat daar de activiteitenplanning wordt 
geregeld. 

Tenslotte volgen de bepalingen omtrent de planning van de organen 
van het leerlingwezen. 

Titel 3 (voorziening in de huisvesting) van hoofdstuk III is verdeeld in 
drie afdelingen. 

De eerste afdeling heeft betrekking op de scholen voor beroepsbege-
leidend onderwijs. (Met de huisvesting van de praktijkcomponent van de 
opleidingen leerlingwezen heeft de WCBO geen bemoeienis). Ten 
aanzien van de huisvesting van scholen voor b.b.o. is aansluiting gezocht 
bij de Regeling optimalisering gebruik onderwijsgebouwen. 

De tweede afdeling betreft de huisvesting van de organen voor het 
leerlingwezen. 

Omdat er geen scholen voor deeltijds m.b.o. zijn, zijn er geen 
voorschriften nodig omtrent de huisvesting ervan. Het deeltijds m b o . is 
echter wel ingedeeld in afdelingen en iedere school voor b.b.o., m b o . 
en v.a.v.o. weet welke afdelingen deeltijds m.b.o. zij bij wijze van licentie 
in huis heeft. Ter zake van de huisvesting van die afdelingen wordt in 
afdeling 3 verwezen naar de desbetreffende bepalingen voor de scholen 
voor b.b.o., m.b.o. onderscheidenlijk v.a.v.o. 

Met betrekking tot de huisvesting van specifieke scholing en con-
tractactiviteiten bevat de WCBO geen voorschriften. Indien een school 
dergelijke activiteiten zal verrichten, zal zij zelf voor adequate huisvesting 
moeten zorgen en de kosten daarvan in de prijsstelling moeten 
betrekken. 

Het hoofdstramien van titel 4 (grondslagen en wijze van de bekosting) 
is gebaseerd op de indeling van het cursorisch beroepsonderwijs in 
leerlingwezen, deeltijds m b o . en specifieke scholing. Het leerlingwezen 
is daarbij overigens beperkt tot het beroepsbegeleidend onderwijs en de 
organen, omdat de praktijkcomponent niet krachtens de WCBO wordt 
bekostigd. Dit resulteert in de eerste vier afdelingen van deze titel, die 
achtereenvolgens betrekking hebben op het beroepsbegeleidend 
onderwijs, de organen van het leerlingwezen, het deeltijds m.b.o. en de 
specifieke scholing. Daarna volgt nog de afdeling, gewijd aan de con-
tractactiviteiten. Dit hoofdstramien ligt in de rede, omdat de grondslag 
en wijze van bekostiging voor elk van de vijf onderwerpen een eigen 
karakter heeft. 

De eerste afdeling, die het beroepsbegeleidend onderwijs betreft, 
volgt de opbouw van afdeling II (grondslagen en wijze der bekostiging) 
van titel III van de WVO, zoals deze zal luiden na de inwerkingtreding van 
het wetsvoorstel Regeling herziening van het bekostigingsstelsel voort-
gezet onderwijs. 

Dus, na enkele algemene bepalingen worden eerst de voorschriften 
omtrent de grondslagen van de genormeerde bekostiging gegeven, 
vervolgens die omtrent de wijze van bekostiging en ten slotte volgen 
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enkele overige bepalingen inzake de bekostiging. Wat betreft de inhoud, 
sluit de bekostiging van het b.b.o. aan bij die van de scholen voor m.b.o. 
ingevolge de WVO. Op een andere plaats in deze memorie is uiteengezet 
hoe het bekostigingsstelsel in elkaar zit. 

Eveneens elders in deze memorie is ingegaan op het bekostigings-
stelsel voor de organen van het leerlingwezen, dat is neergelegd in de 
tweede afdeling van titel 4. 

De afdeling betreft de bekostiging van het deeltijds m.b.o. Evenals in 
titel 3 van hoofdstuk II het geval is, omvat de afdeling enkele bepalingen 
omtrent de bekostiging van het deeltijds m.b.o. als zodanig en enkele 
bepalingen die verband houden met de koppeling ervan aan scholen voor 
b.b.o., m.b.o. onderscheidenlijk v.a.v.o. Over de inhoud van het bekosti-
gingsstelsel voor het deeltijds m.b.o. wordt elders in deze memorie 
voldoende gezegd. 

Met betrekking tot afdeling 4 (specifieke scholing) is het van belang op 
te merken dat de eerste vijf artikelen betrekking hebben op alle speci-
fieke scholing, en dat het laatste artikel alleen specifieke scholing betreft 
die door scholen wordt verzorgd. En dan niet alleen door scholen in de 
zin van de WCBO (de scholen voor b.b.o.), maar ook door alle scholen en 
inrichtingen in de zin van de WVO. 

Ten slotte volgen in afdeling 5 enkele bekostigingsvoorschriften die 
gelden wanneer scholen voor b.b.o. of organen van het leerlingwezen 
contractactiviteiten verrichten. 

10.1.3. Artikel I I . Het overgangsrecht 

Artikel II bestaat uit acht titels, genummerd van A tot en met H. De 
eerste vijf daarvan omvatten wijzigingen van de (Invoeringswet) KVE, de 
Arbeidsvoorzieningswet en de WVO, alsmede intrekking van de WLW en 
de Wet grondslag regeling cursorisch ondernemersonderwijs. Het gaat 
hier om voorstellen die wezenlijke onderdelen vormen van de onder-
havige wetgevingsoperatie. De (l)KVE en de Arbeidsvoorzieningswet 
bevatten delen van de regeling die voor het cursorisch beroepsonderwijs 
gaan gelden. De WLW en de wetgeving met betrekking tot het curso-
risch ondernemersonderwijs (co.o.) moeten vervallen, nu het leerling-
wezen en het co.o. onder het cursorisch beroepsonderwijs gaan ressor-
teren. En de WVO moet worden aangepast, omdat het deeltijds m b o . , 
het beroepsbegeleidend onderwijs en de overige cursussen voor 
beroepsonderwijs daaruit verdwijnen. 

Daarna volgt in titel F het eigenlijke invoeringsrecht, gegroepeerd 
volgens de indeling: leerlingwezen, deeltijds m.b.o. en specifieke 
scholing. 

Titel G bevat louter technische wijzigingen van andere wetten, die 
voortvloeien uit de invoering van de WCBO. 

In titel H ten slotte volgen enkele slotbepalingen van het overgangs-
recht. 

10.2. WCBO, (l)KVE en Arbeidsvoorzieningswet 

Zoals eerder in deze memorie is uiteengezet, bevatten de lnvoe-
ringswet KVE en de Arbeidsvoorzieningswet belangrijke delen van de 
regelgeving omtrent het cursorisch beroepsonderwijs. Op deze plaats 
wordt nader ingegaan op de juridisch-technische samenhang van deze 
wetsvoorstellen met het onderhavige wetsvoorstel. 

10.2.1. De Arbeidsvoorzieningswet 

Vooraf dient erop te worden gewezen dat titel B van artikel II enkele 
wijzigingen aanbrengt in de Arbeidsvoorzieningswet. 
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In artikel 1 van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet wordt het 
begrip «scholing» omschreven als: iedere beroepsgerichte educatieve 
activiteit die tot doel heeft volwassenen dan wel jeugdigen ten aanzien 
van wie de leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969 
(Stb. 1971, 406), is geëindigd, kennis, inzicht, vaardigheden en beroeps-
houdingen te doen verwerven, die van belang zijn voor hun positie op de 
arbeidsmarkt of voor de uitoefening van hun beroep. 

Deze brede omschrijving omvat alle beroepsonderwijs/beroepsedu-
catie, voor zover niet gericht op personen die nog volledig leerplichtig 
zijn. In vergelijking met het traditionele begrip scholing is er sprake van 
enerzijds een verbreding, anderzijds een verenging. Het traditionele 
begrip omvat de opleidingen die uit de begroting van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid geheel of gedeeltelijk worden 
gefinancierd, alsmede de stimulerende activiteiten ten behoeve van (de 
deelname aan) die opleidingen (bij voorbeeld tegemoetkomingen in de 
kosten die deelnemers aan opleidingen maken). 

De verbreding is, dat het nu niet uitsluitend betreft de beroepsgerichte 
opleidingen die onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid ressorteren, maar iedere beroepsgerichte educatieve activiteit 
ten behoeve van de doelgroep. In het bijzonder worden met deze 
verbreding opleidingen onder het begrip scholing gebracht, die onder het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen vallen, en opleidingen die 
ressorteren onder andere ministeries. Daaronder worden niet begrepen 
de opleidingen die de overheid inricht voor de opleiding van het eigen 
overheidspersoneel. 

De verenging is, dat het begrip scholing in de wet nu uitsluitend doelt 
op de opleidingen. Dus niet meer op de stimulerende activiteiten rond 
die opleidingen (flankerend beleid). 

In artikel 3 van de Arbeidsvoorzieningswet staat de taak van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie aangegeven: het bevorderen van een 
doelmatige en rechtvaardige aansluiting van de vraag naar en het aanbod 
van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. 

In artikel 4 wordt bepaald dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie onder 
meer zorg draagt voor: 

- de bevordering van scholing, alsmede het stimuleren en coördineren 
van activiteiten van derden ter zake; 

- het bekend blijven met de ontwikkeling van het leerlingwezen en het 
in overleg met Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsvoorstellen daaromtrent. 

Uit deze artikelen blijkt dat scholing een belangrijk instrument van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie is om haar taak te vervullen, en dat de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie in dat kader ook bevoegd is tot stimule-
rende activiteiten rond scholing (flankerend beleid). 

Sluitstuk vormt artikel 98, dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de 
bevoegdheid geeft om subsidie te verlenen, voor zover dit bijdraagt tot 
de verwezenlijking van haar taak. Subsidie wordt slechts verleend 
krachtens een regeling die door het CBA of een RBA is vastgesteld. Met 
betrekking tot scholing kunnen CBA en/of RBA's dus subsidie verlenen 
ten behoeve van de educatieve activiteiten, de opleidingen, of voor 
flankerend beleid, of voor beide. Het kan gaan om gedeeltelijke of 
volledige subsidiëring. 

Naast de hierboven genoemde algemene bepalingen bevat het 
wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet een aparte afdeling, gewijd aan 
scholing (Afdeling 3 van hoofdstuk III). Voor de samenhang met de 
WCBO is met name het eerste van de twee artikelen van deze afdeling 
van wezenlijk belang (artikel 96). 

De term «scholing» in artikel 96 heeft een andere, meer beperkte 
reikwijdte dan die in artikel 4. Deze beperking is niet in afdeling 3 zelf 
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opgenomen, maar in het vijfde lid van artikel 1. Voor wat afdeling 3 van 
hoofdstuk III betreft, wordt niet onder scholing verstaan: 

- het hoger onderwijs in de zin van de WWO, de WHBO en de WOU, 
en het onderwijs aan dagscholen voor beroepsonderwijs in de zin van de 
WVO; 

- het leerlingwezen in de zin van de WLW, alsmede die cursussen 
voor beroepsbegeleidend onderwijs die zonder leerovereenkomst door 
partieel leerplichtige leerlingen worden gevolgd. 

Aldus omvat het begrip «scholing» in afdeling 3 in feite het deeltijds 
middelbaar beroepsonderwijs en de specifieke scholing, dus het curso-
risch beroepsonderwijs minus het leerlingwezen. 

Het eerste lid van artikel 96 bepaalt dat de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie scholing op twee wijzen bevordert: 

- door het nemen van besluiten over het uit eigen middelen geheel of 
gedeeltelijk financieren van scholing; 

- door het nemen van besluiten over het aanwenden van middelen die 
de rijksoverheid uitdrukkelijk voor scholing beschikbaar stelt. 

De eigen middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn de 
middelen waarover deze organisatie beschikt op grond van haar 
inkomsten, bedoeld in artikel 36 van het wetsvoorstel. Deze inkomsten 
bestaan onder meer uit de rijksbijdrage die jaarlijks aan de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie wordt betaald. De middelen die de rijksoverheid 
uitdrukkelijk voor scholing beschikbaar stelt, behoren niet tot de 
inkomsten, bedoeld in artikel 36. Zij staan op de begroting van de diverse 
ministeries, geoormerkt voor scholing. 

Dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie besluiten neemt over de eigen 
middelen, ligt voor de hand. Deze besluiten betreffen zowel de hoogte 
van het budget als de aanwending ervan. Nieuw is dat de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie ook besluiten neemt over de aanwending van de door 
de diverse ministeries voor scholing beschikbaar gestelde budgetten. 

Het tweede lid van artikel 96 bepaalt dat de Arbeidsvoorzieningsorga-
nisatie bij de uitoefening van haar taken c.q. bevoegdheden ingevolge 
het eerste lid gehouden is aan de regels die met betrekking tot scholing 
in de zin van deze afdeling zijn neergelegd in de Kaderwet Volwasse-
neneducatie en in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs. De 
samenhang tussen deze wetten en de Arbeidsvoorzieningswet komt hier 
het meest expliciet tot uitdrukking. 

Ten slotte bepaalt het derde lid van artikel 96 dat voor scholing geen 
middelen als bedoeld in het eerste lid beschikbaar kunnen worden 
gesteld dan volgens de procedure, voorzien in de KVE en WCBO. Het is 
dus zowel voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie als voor de rijks-
overheid onmogelijk - want in strijd met een uitdrukkelijk wettelijk 
voorschrift - om scholing te bekostigen buiten de KVE en de WCBO om. 

Een punt voor bijzondere aandacht is de verhouding tussen de regels 
van de KVE en de WCBO en de subsidieregeling die het CBA c.q. RBA 
ingevolge artikel 98 moet vaststellen, wanneer het gaat om subsidie uit 
de eigen middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Uiteraard 
dient de subsidieregeling de regels van de KVE en de WCBO in acht te 
nemen. Om alle mogelijke misverstanden uit te sluiten, wordt een en 
ander uitdrukkelijk aan artikel 99 toegevoegd. (Zie titel B van artikel II 
van het onderhavige wetsvoorstel). In het verlengde daarvan wordt de 
reikwijdte van artikel 107 ook uitgebreid tot de regels omtrent scholing in 
de KVE en de WCBO. 

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, kan de Arbeidsvoorzieningsorga-
nisatie niet alleen middelen aanwenden voor scholing, maar ook voor 
stimulerende activiteiten rond scholing (flankerend beleid). Om terzake 
samenwerking en medefinanciering mogelijk te maken van de Arbeids-
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voorzieningsorganisatie en de rijksoverheid, bevat ook de WCBO een 
basis voor flankerend beleid, namelijk in artikel 3.5.1 Aldus kan bijvoor-
beeld het gezamenlijke flankerend beleid dat thans vorm krijgt in het 
kader van de PBVE, ook in het kader van de Arbeidsvoorzieningswet en 
de WCBO worden voortgezet. 

Artikel 122 van het wetsvoorstel Arbeidsvoorzieningswet bepaalt dat 
de artikelen 96 en 97 in werking treden op een bij wet te bepalen tijdstip. 
Het spreekt voor zich dat vooral artikel 96 pas kan werken na de inwer-
kingtreding van de KVE en de WCBO. Daarom wordt de inwerkingtreding 
van deze artikelen geregeld in het overgangsrecht van de WCBO. Zie titel 
B van artikel II van het onderhavige wetsvoorstel. 

10.2.2. De (l)KVE 

Vooraf dient erop te worden gewezen dat titel A van artikel II enkele 
belangrijke wijzigingen aanbrengt in de (l)KVE. 

Uit artikel 1 van de (l)KVE blijkt dat het cursorisch beroepsonderwijs 
een van de vier deelterreinen is, waarop de KVE betrekking heeft. In dit 
artikel 1 wordt meteen verwezen naar hoofdstuk 3, titel 4, van de (l)KVE. 
Maar de desbetreffende titel is slechts een voorlopige, in het kader van 
het overgangsrecht WCBO zal deze titel zijn definitieve invulling krijgen. 
Derhalve moet dus worden gekeken naar titel A van artikel II van het 
onderhavige wetsvoorstel. Daaruit blijkt dat de abstracte omschrijving 
van artikel 46 (l)KVE wordt vervangen door een concrete opsomming. 
Het cursorisch beroepsonderwijs in de zin van de KVE bestaat derhalve 
uit het cursorisch beroepsonderwijs van de WCBO. 

Van groot belang voor een helder inzicht in de betekenis van de KVE 
voor het cursorisch beroepsonderwijs is het daaropvolgende artikel 47. 
Daarin worden namelijk belangrijke delen van de KVE buiten toepassing 
verklaard voor wat betreft het leerlingwezen, een van de drie onderdelen 
van het cursorisch beroepsonderwijs. Een van de belangrijkste uitzonde-
ringen betreft de planning. Wanneer in de (l)KVE sprake is van planning 
(en van daaruit voortvloeiende aanspraken op bekostiging) van activi-
teiten op het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs, betreft dat niet de 
opleidingen leerlingwezen, maar alleen de opleidingen deeltijd-m.b.o. en 
specifieke scholing. 

Zoals uit de voorgaande paragraaf blijkt, correspondeert dit precies 
met het begrip scholing in artikel 96 van de Arbeidsvoorzieningswet. 

Het feit dat artikel 96 van de Arbeidsvoorzieningswet bepaalt dat de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie eigen middelen kan aanwenden voor 
deeltijd-m.b.o. en specifieke scholing alsmede beslissingsbevoegd is ter 
zake van de aanwending van rijksmiddelen daarvoor, betekent voor de 
KVE: 

a. dat naast financiering uit de overheidskas ook financiering uit de 
eigen middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie uitdrukkelijk als 
mogelijkheid moet worden vermeld; en 

b. dat het CBA en de RBA's in het kader van de planning van de activi-
teiten uitdrukkelijk de instanties worden die de besluiten nemen waaruit 
de aanspraken op bekostiging voortvloeien. 

De feitelijke bekostiging zelf wordt niet in de (l)KVE geregeld, maar in 
enerzijds de WCBO, anderzijds de Arbeidsvoorzieningswet (waarbij beide 
wetten over en weer naar elkaar verwijzen). 

Uit het feit dat de RBA's voor wat betreft de regionale planning de 
besluitvormende instanties zijn, volgt voor de KVE dat de werkgebieden 
van de RBA's voor in elk geval het deelterrein cursorisch beroepson-
derwijs de planningsregio's vormen. 
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Een en ander is in de KVE vooral neergelegd in de artikelen 14 tot en 
met 16 en 19 en 20, zoals die ingevolge titel B van artikel II van het 
onderhavige wetsvoorstel worden aangepast. 

Een speciaal punt van aandacht vormt de verhouding tussen de 
planning van de KVE en de planning van de Arbeidsvoorzieningswet. 

De KVE onderscheidt een landelijk plan VE (artikel 17 e.v.) en regionale 
educatieve plannen (artikel 14e e.v.). De Arbeidsvoorzieningswet onder-
scheidt een (ontwerp van een) algemene landelijke begroting en een 
landelijk meerjaren beleids(kader/)plan (artikel 41 e.v. en artikel 50 e.v.), 
regionale begrotingen en regionale meerjaren beleidsplannen van de 
RBA's (artikel 45 e.v.) en een eigen begroting en meerjaren beleidsplan 
van het CBA (artikel 49). 

De begrotingen en beleidsplannen van de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie hebben betrekking op het beleid dat de organisatie met de eigen 
middelen wil voeren. Het landelijk plan VE, dat door de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen wordt vastgesteld, is in dit opzicht 
volstrekt volgend en verwijst dus naar de desbetreffende documenten 
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. 

Het landelijk plan VE heeft betrekking op het beleid dat de rijks-
overheid ten laste van 's Rijks kas wil voeren. De budgetten en randvoor-
waarden voor de uit 's Rijks kas te bekostigen activiteiten op het 
deelterrein cursorisch beroepsonderwijs horen dus in dit plan thuis. 
Vervolgens is echter de beslissing over de aanwending van deze 
budgetten, voor zover het deeltijd-m.b.o. en specifieke scholing betreft, 
overgedragen aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De besluiten over 
de aanwending zal de Arbeidsvoorzieningsorganisatie uiteraard - dat is 
ook precies de bedoeling - nemen in nauwe verwevenheid met de 
besluiten over de aanwending van de eigen middelen voor scholing. De 
defintieve besluitvorming over beide geldstromen wordt op regionaal 
niveau uiteindelijk neergelegd in de regionale educatieve plannen die 
door de RBA's worden vastgesteld, en, voor het daarvoor in aanmerking 
komende deel, op landelijk niveau door het CBA. 

Voor de verdere toelichting op de (l)KVE zij verwezen naar andere 
hoofdstukken van het algemeen deel van deze memorie, alsmede naar de 
toelichting op titel A en artikel F.2 van artikel II van het onderhavige 
wetsvoorstel. 

10.3. Samenhang met wetgeving in voorbereiding 

Het onderhavige wetsvoorstel gaat in feite uit van de aanwezigheid van 
substantiële stukken wetgeving die het Staatsblad nog niet hebben 
bereikt, maar pas in het stadium van voorbereiding verkeren. Dit geldt 
niet alleen voor de Arbeidsvoorzieningswet en de Invoeringswet KVE, die 
hierboven zijn besproken. Het geldt ook voor enkele belangrijke 
voorstellen tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs. 

Wat betreft de wijziging van de WVO gaat het in het bijzonder om de 
volgende voorstellen: 

- het voorstel van wet tot wijziging van de WVO, in verband met de 
herziening van het bekostigingsstelsel voor de scholen voor v w o . , a.v.o., 
I.b.o. en m b o . (Regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet 
onderwijs) (Kamerstukken II, 1987/1988, 20 616); 

- het voorstel van wet tot wijziging van de WVO inzake sectorvorming 
en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs (Kamerstukken II, 
1987/1988, 20 646); en 

- het voorstel van wet tot wijziging van de WVO, in verband met de 
herziening van de regels voor de avondscholen en dag-avondscholen 
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voor v.w.o. en a.v.o. (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). 
Daarnaast is nog van belang: 
- het voorstel van wet tot wijziging van de WVO en de WLW inzake 

niet ten laste van 's Rijks kas komende cursussen en werkzaamheden 
(contractactiviteiten) (Kamerstukken I, 1988-1989, 20 483); 

Van deze wetsvoorstellen tot wijziging van de WVO is alleen het 
wetsvoorstel v.a.v.o. nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. 

De vooronderstelde aanwezigheid van formeel niet aanwezige stukken 
leidt ten minste tot een viertal problemen: 

- die delen van het onderhavige wetsvoorstel die deze wetgeving 
vooronderstellen, zijn voor de lezer moeilijk te plaatsen en te volgen; 

- tussentijdse wijzigingen in de vooronderstelde wetgeving zullen 
noodzakelijkerwijs vaak doorwerken naar het onderhavige wetsvoorstel; 

- indien een of meer van de vooronderstelde stukken wetgeving niet 
worden aanvaard, wordt onduidelijk hoe het met het onderhavige 
wetsvoorstel verder moet; en 

- voor discussie vatbaar is, in hoeverre in het onderhavige 
wetsvoorstel voorbehouden in verband met de vooronderstelde 
wetgeving moeten worden gemaakt. 

Aan een en ander wordt op de volgende wijze tegemoetgekomen: 
- in de artikelsgewijze toelichting wordt zo duidelijk mogelijk naar de 

vooronderstelde stukken wetgeving verwezen. Bovendien wordt er, wat 
de WVO betreft, naar gestreefd om tussentijds bij wijze van dienstver-
lening aan alle belanghebbenden een complete wettekst te publiceren, 
waarin alle voorgestelde relevante wijzigingen zijn verwerkt; 

- eventuele wijzigingen in de vooronderstelde wetgeving zullen 
nauwkeurig worden bijgehouden en de wijzigingen in het onderhavige 
wetsvoorstel, waartoe zij aanleiding geven, zullen tot tijdens de behan-
deling in de Tweede Kamer worden aangebracht; 

- indien voorgestelde wetgeving van majeure betekenis (zoals de 
Arbeidsvoorzieningswet, de Invoeringswet KVE, de herziening bekosti-
gingsstelsel v.o., het SVM voorstel en het v.a.v.o.-voorstel) niet worden 
aanvaard, zal ook voor het onderhavige wetsvoorstel nieuw politiek 
beraad nodig zijn. Op de uitkomsten daarvan kan thans uiteraard niet 
worden vooruitgelopen; 

- in artikel I van het onderhavige wetsvoorstel (de eigenlijke WCBO) is 
afgezien van het maken van formele voorbehouden, in artikel II (het 
overgangsrecht) niet. Daarop wordt hieronder nader ingegaan. 

Indien een wetsvoorstel (B) pas van kracht kan worden, nadat een 
ander wetsvoorstel (A) in werking is getreden, wordt dit vaak als volgt in 
de aanhef aangegeven: «Indien het bij koninklijke boodschap van .... 
ingediende wetsvoorstel A tot wet is verheven en in werking is getreden, 
....»; en dan volgt wetsvoorstel B. 

In het onderhavige wetsvoorstel zou een dergelijke aanhef voor het 
gehele artikel I kunnen worden geplaatst, onder vermelding van in elk 
geval de vijf hierboven genoemde majeure wetsvoorstellen (Arbeidsvoor-
zieningswet, Invoeringswet KVE, herziening bekostigingsstelsel v.o., SVM 
en v.a.v.o.). Daarvan is afgezien. Het onderhavige wetsvoorstel kan 
immers op inhoudelijke gronden niet ongewijzigd doorgaan, wanneer een 
van deze wetsvoorstellen het niet haalt. Zoals reeds is gezegd, is dan 
nieuw politiek beraad zonder meer noodzakelijk. Bovendien gaat het te 
ver om deze voorbehouden voor de gehele WCBO te laten gelden. Een 
alternatief is om formele voorbehouden te maken bij die voorschriften 
van de WCBO, die expliciet verwijzen naar nog niet formeel aanwezige 
andere wetten of voorschriften in andere wetten. Ook daarvan is 
afgezien. De WCBO zou daardoor volstrekt onleesbaar worden. Het is zo 
al moeilijk genoeg. Daarom worden formele voorbehouden alleen 
gemaakt in het overgangsrecht, de titels A, B en D van artikel II, waar het 
gaat om wijzigingen van de KVE, de Arbeidsvoorzieningswet en de WVO. 
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11. ADVIEZEN 

11.1. Algemeen 

Op 11 maart 1988 is het wetsvoorstel in het kader van de zogenaamde 
artikel 3-procedure voorgelegd aan bijna vijftig onderwijsorganisaties en 
instanties, waaronder de betrokken adviesorganen. Per 1 september 
1988 waren circa dertig kommentaren binnengekomen. Tweederde van 
de reacties richtte zich op één punt of op enkele aspecten van het 
wetsvoorstel. Dit verschil heeft ertoe geleid, dat na de analyse in 
paragraaf 11.2 van de meer algemene kommentaren, nog opmerkingen 
gemaakt worden over een aantal specifieke thema's, voor zover deze 
daarvoor al niet aan de orde kwamen. 

In veel reacties wordt gesteld, dat het wetsvoorstel zich moeilijk laat 
bekommentariëren als gevolg van de verwevenheid met andere, veelal 
nog in voorbereiding zijnde wetten. Omdat wijzigingen in andere 
wetsvoorstellen van invloed zullen zijn op de WCBO, tekenen verschil-
lende organisaties een voorbehoud aan bij het uitgebrachte advies. 
Andere beperken zich om die reden tot de hoofdzaken. Een vooraf-
gaande Hoofdlijnennotitie cursorisch beroepsonderwijs zou het 
wetsvoorstel een sterkere basis hebben gegeven. Nu, aldus een aantal 
organisaties, is het voorstel van wet op onderdelen vaag en/of tegen-
strijdig. Ook daardoor is het moeilijk om de effecten van de beoogde 
wetgeving in te schatten. 

In het algemeen wordt positief gereageerd op het in één wettelijk 
kader brengen van het deeltijd-beroepsonderwijs (met uitzondering van 
het hoger onderwijs) en op het intensief benutten van de versterkte 
onderwijsinfrastructuur voor de scholing van werkzoekenden, met 
werkloosheid bedreigden en van werkenden. De noodzaak van een 
betere afstemming op de arbeidsmarkt wordt onderschreven. Het 
merendeel van de kritiek spitst zich daarom toe op de vraag in hoeverre 
het uitgangspunt van de arbeidsmarktrelevantie ongewenst geachte 
verschuivingen teweegbrengt in de positie van het leerlingwezen, vooral 
als initieel onderwijs, en van deeltijd-m.b.o. als tweede kans-onderwijs. 
In veel kommentaren klinkt beduchtheid door voor een arbeidsmarktge-
richte accentuering met consequenties voor de toegankelijkheid en de 
inrichting. 

11.2. Adviezen van Onderwijsraad, Sociaal-Economische Raad 
en Raad voor de Volwasseneneducatie 

11.2.1. Advies van de Onderwijsraad 

De Onderwijsraad heeft in zijn advies van 24 juni 1988, kenmerk O.R. 
689 Alg., gereageerd op het voorstel van wet. Uit het advies blijkt, dat de 
Raad een regeling van de beroepsgerichte volwasseneneducatie van 
groot belang acht, maar ten aanzien van verschillende onderdelen van 
het wetsvoorstel kritisch en vooralsnog afwachtend reageert. Dit 
vanwege de constatering, dat de consequenties van het voorstel van wet 
nauwelijks zijn te overzien door de samenhang met en afhankelijkheid 
van andere wetsontwerpen, alsmede door de vele verwijzingen naar 
algemene maatregelen van bestuur. 

Hieronder wordt op een aantal opmerkingen van de Onderwijsraad 
ingegaan. Enkele komen ook op desbetreffende plaatsen in de memorie 
van toelichting aan de orde. 
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a. De spanning tussen arbeidsmarktgerichtheid en ontwikkeling van 
cursorisch beroepsonderwijs (als deelterrein van de volwassenenedu-
catie) 

Cursorisch beroepsonderwijs, als deelterrein van de volwassenenedu-
catie, dient afgestemd te zijn op de behoeften van de deelnemers. De 
Raad vindt dat de ontwikkeling in die richting niet bemoeilijkt mag 
worden door de aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt en door de 
koppeling met de structuur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De 
opmerkingen van de Raad over mogelijke dominantie van de arbeids-
marktgerichtheid in het beleid inzake cursorisch beroepsonderwijs, 
vormden aanleiding om de memorie van toelichting aan te vullen met 
een verduidelijking van de twee basiskenmerken van cursorisch beroeps-
onderwijs: 

- Als beroepsgerichte volwasseneneducatie: 
een theoretische en praktische voorbereiding op de uitoefening van 

beroep of functie in samenhang met een doelgericht bevorderen van 
persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk functioneren. Primair is 
dus een beroepskwalificatie. Wel één die toegesneden is op de verande-
ringstendensen in de wereld van arbeid en beroep. In dat opzicht hangt 
de ontwikkeling van het leerlingwezen en het deeltijd-m.b.o. nauw samen 
met die van het middelbaar beroepsonderwijs. 

- Als een gezamenlijke inspanning van overheid en sociale partners 
om de gebundelde middelen voor scholing in te zetten via aansluiting bij 
de beoogde wet op de arbeidsvoorziening. 

Ontwikkeling enerzijds en een aanzienlijke verruiming van beschikbaar 
budget voor scholing anderzijds geven het cursorisch onderwijs een 
meerwaarde in vergelijking met de huidige situatie. 

Een betere afstemming op de arbeidsmarkt en de koppeling aan de 
structuur van de arbeidsvoorziening mogen niet uitgelegd worden als een 
terzijde zetten van algemene vorming. Niet het aanbod van bijvoorbeeld 
het leerlingwezen wordt in het voorstel van wet gewijzigd, maar de 
inbedding daarvan in een nieuw en samenhangend kader voor de 
beroepsgerichte volwasseneneducatie. Het bezwaar van strijdigheid 
tussen arbeidsmarktgerichtheid en ontwikkeling als een essentieel 
onderdeel van de volwasseneneducatie wordt dan ook niet gedeeld. 

b. De benaming cursorisch beroepsonderwijs 

Onder verwijzing naar de eerder gebezigde benaming als beroepsedu-
catie stelt de Raad dat met de introductie van de nieuwe term de relatie 
met de overige deelterreinen verzwakt wordt. Dat kan leiden tot een 
geleidelijke inperking van de brede doelstelling. De opmerkingen van de 
Raad hebben aanleiding gegeven om in hoofdstuk 1 nader op het begrip 
cursorisch beroepsonderwijs in te gaan. 

Het voorstel van de Raad om de benaming cursorisch beroepson-
derwijs alleen te gebruiken als soortnaam en de streekschool te 
benoemen als school voor beroepsbegeleidend onderwijs, is overge-
nomen. 

c. De participatiemogelijkheden van specifieke doelgroepen 

De Raad vreest dat het voorstel van wet onvoldoende mogelijkheden 
biedt om de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de overheid te effec-
tueren voor deelname van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie. 
Gewezen wordt op het mogelijk wegvallen of verminderen van oplei-
dingen en cursussen die niet direct beroepsgericht zijn. De Raad pleit 
voor meer aandacht voor de problematiek van aansluiting en 
doorstroming. 
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De opmerkingen van de Raad (in combinatie met aie van een aantal 
onderwijsorganisaties) gaven aanleiding om een nadere toelichting te 
geven op beleidsruimte en mogelijkheid van prioritering (hoofdstuk 1, 
paragraaf 7). Hierbij wordt opgemerkt, dat zowel het voorstel van wet op 
de arbeidsvoorziening als dit ontwerp in essentie gericht zijn op groepen 
met een zwakke arbeidsmarktpositie. 

d. Voorzieningenplanning 

De Raad vraagt zich af in hoeverre een beleid inzake een evenwichtige 
planning mogelijk is, gezien de verschillen in de systematiek van planning 
en bekostiging tussen de vier deelterreinen van de volwasseneneducatie, 
alsmede binnen het geheel van cursorisch onderwijs. Stichting van 
scholen zou voorts niet bij wet, maar volgens een in de wet opgenomen 
planprocedure, moeten geschieden. De Raad is het eens met het 
concentratiebeleid voor het beroepsbegeleidend onderwijs, zoals in het 
voorstel van wet geschetst. Wel is de Raad van mening, dat de argumen-
tatie voor een norm van 1800 weinig overtuigend is. Enige terughou-
dendheid op dit punt is gewenst. Ten eerste omdat per regio een 
adequaat voorzieningenniveau gehandhaafd moet worden. Ten tweede 
omdat de bekostigingsregeling en RBA-gebiedenindeling nu nog niet 
vaststaan. 

Verder merkt de Raad op, dat vanwege de verstrekkende bevoegd-
heden van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie geen waarborgen mogelijk 
zijn voor de continuering c.q. realisering van een goed gespreid en 
evenwichtig geheel van voorzieningen voor deeltijd-m.b.o. Gelet op de 
ook initiële functie van het deeltijd-m.b.o. bepleit de Raad handhaving 
van de autonome financiering voor dergelijke opleidingen. 

Naar aanleiding van de kritische opmerkingen van de Raad over de 
planning van voorzieningen op landelijk en regionaal niveau is in het 
eerste hoofdstuk van de memorie van toelichting verduidelijkt dat de 
centrale overheid verantwoordelijkheid blijft houden voor de voorzienin-
genplanning, zowel voor het leerlingwezen als voor het deeltijd-m.b.o. 
Het beoogde plan van spreiding en situering, alsmede het voorstel inzake 
stichting bij wet, vormen voldoende garantie voor een evenwichtige 
verdeling. De eigen verantwoordelijkheid van de overheid voor het 
handhaven van een basisniveau voor de tweede kansfunctie van het 
cursorisch beroepsonderwijs, ook voor het deeltijd-m.b.o., blijkt uit de 
budgetreservering en uit de meerjarenafspraken die hieromtrent met de 
sociale partners zijn gemaakt. Om die reden wordt autonome financiering 
van het deeltijd-m.b.o., zoals bepleit, niet overgenomen. 

De opmerkingen van de Raad over de normstelling en over de positie 
van het l.b.o. in relatie met cursorisch beroepsonderwijs vormden mede 
aanleiding om de voorstellen aan te passen. In dit verband wordt 
verwezen naar paragraaf 3.1.3 van deze toelichting. 

e. Activiteitenplanning 

De Onderwijsraad spreekt haar zorg uit over de overheersende rol van 
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Hij constateert, dat de voorstellen 
geen recht doen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zoals aanbevolen door de 
commissie-Wagner. De Raad dringt met klem aan op een evenwichtige 
beslissingsstructuur voor de activiteitenplanning. 

In reactie daarop kan gesteld worden dat de bestaande, gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het leerlingwezen gehandhaafd is. Alleen het 
deeltijd-m.b.o. en de specifieke scholing vallen onder de activiteiten-
planning van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Verder wordt 
opgemerkt, dat de gekozen structuur geënt is op een scheiding van 
vraag- en aanbodkant. Waar aan de aanbodzijde, in dit geval de onder-
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wijsinstellingen, flexibiliteit door verruimde vrijheid van inrichting en 
vergrote autonomie mogelijk is, zijn de voorwaarden geschapen voor een 
functionele infrastructuur voor de regionale educatieve markt. Hoewel de 
verantwoordelijkheden gescheiden zijn, kan slechts de optelsom tot het 
doel van een sluitend educatief plan leiden. In dit verband kan ook 
gewezen worden op het beschikbaar stellen van extra middelen aan het 
REO (o.a. voor curriculumontwikkeling), waardoor niet alleen de commu-
nicatie met het RBA effectiever kan verlopen, maar waardoor ook meer 
initiërend en beïnvloedend samengewerkt kan worden. 

f. Bekostiging 

Terecht constateert de Raad dat een volledige beoordeling van de 
artikelen over de bekostiging pas goed mogelijk is door een nadere 
toelichting in de vorm van een bekostigingswijzer-WCBO met de status 
van een concept-beleidsnotitie. Deze notitie zal in samenhang met het 
voorstel van wet worden uitgebracht. 

g. Inrichting en kwaliteit 

De Raad vreest dat de smalle doelstellingen van het scholingsbeleid, 
vooral gericht op de bestrijding van de werkloosheid en de bevordering 
van het economisch herstel, het onderwijs in de leeftijdscategorie 
16-20-jarigen inhoudelijk zullen reduceren tot functiegerichte oplei-
dingen, zonder veel aandacht voor aspecten van een - ook in het 
bedrijfsleven gewaardeerde - brede vorming. Ook hier wordt opgemerkt 
dat het voorstel van wet gericht is op meer samenhang in het geheel van 
vraag en aanbod, niet op inperking van het programma. 

De opmerkingen van de Raad over de summiere aandacht voor het 
ontwikkelingsbeleid worden erkend. Verwezen wordt naar hoofdstuk 8 in 
de toelichting. 

h. Huisvesting 

In het advies van de Onderwijsraad (en van enige besturenorgani-
saties) wordt gewezen op het feit, dat de huisvestingsbepalingen uit de 
Regelgeving Optimaal Gebruik Onderwijsgebouwen (ROGO), die 
onverkort in de WCBO zijn overgenomen, onvoldoende aansluiten op de 
uitgangspunten van diezelfde WCBO. De Onderwijsraad in het bijzonder 
wijst op de te verwachten complexe overlegstructuren, de noodzaak van 
op elkaar aansluitende huisvestings- en planningstermijnen en de 
gewenste waarborgen voor autonomie en flexibiliteit van de instellingen. 

De huisvestingsregeling is nader bezien op mogelijkheden van een 
betere aansluiting tussen huisvestings- en planningstermijnen. Daarbij is, 
in het kader van het dereguleringsstreven, tevens onderzocht of vermin-
dering van het aantal bepalingen mogelijk was zonder de uitgangspunten 
van ROGO, eenvoudige herbestemmingsprocessen over de onderwijs-
sectoren heen en inschakeling van het locale bestuur, aan te tasten. 

Deze heroverweging heeft geleid tot een vereenvoudigde huisvestings-
regeling (ROGO-WCBO), die het inzicht op locaal niveau in locale en 
regionale mogelijkheden tot huisvesting, de centrale beslissingen ten 
aanzien van de huisvesting, de autonomie van de schoolbesturen (ook in 
financieel opzicht), de regionale planning van onderwijsactiviteiten (RBA, 
REO), en de landelijke spreiding van voorzieningen in een samenhangend 
geheel combineert. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 122, nr. 3 67 



11.2. Advies van de Sociaal-Economische Raad 

a. Algemeen 

Aan de SER is gevraagd in het bijzonder aandacht te schenken aan de 
afstemming van het cursorisch beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en 
op de positie van de sociale partners daarbij. Het advies is namens de 
Raad voor de Commissie Onderwijszaken vastgesteld. Het is toegespitst 
op de effecten van de planningssystematiek en op wijzigingen ten 
opzichte van de Wet op het leerlingwezen. Dit tegen de achtergrond van 
met de sociale partners gemaakte afspraken in 1987. 

b. Doelstellingen en reikwijdte 

De commissie constateert met instemming, dat de aanbeveling van de 
SER om meer aandacht te schenken aan de beroepsgerichte volwasse-
neneducatie, is gehonoreerd. Zij tekent daarbij aan dat een grotere 
arbeidsmarktgerichtheid nooit ten koste mag gaan van de primaire 
functie van scholen, n.l. het geven van initieel onderwijs. Ook dient het 
nastreven van sociaal-culturele doelstellingen binnen de volwassenen-
educatie een waardevol element te blijven. 

c. Activiteitenplanning op landelijk niveau 

De commissie acht de procedure op regionaal niveau ingewikkeld en 
tijdrovend. Vooralsnog krijgt het REO het voordeel van de twijfel. Wel 
wordt aangedrongen op een zodanige ondersteuning, dat het als 
deskundig apparaat snel en adequaat kan inspelen op de vraag naar 
scholing. Evaluatie van de regionale structuur na enkele jaren wordt 
bepleit. Voorts dient de REO-indeling op de RBA-regio's te worden 
afgestemd op straffe van onwerkbare situaties. 

In reactie hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 2, paragraaf 4, waar 
die extra inspanningen van de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, gericht op het ontstaan van een functionele, regionale samen-
werkingsstructuur, geëxpliciteerd worden.Tijdige evaluatie zal leren of en 
in hoeverre aanvullende beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn. 

Voor wat betreft de samenhang in de gebiedsindeling wordt verwezen 
naar hoofdstuk 4, paragraaf 4 van deze toelichting. 

e. Voorzieningenplanning 

Positief staat de commissie ten opzichte van het voorgestelde concen-
tratiebeleid. De norm van 1800 leerlingen wordt echter arbitrair 
genoemd. Geadviseerd wordt om in de gevallen waar de bereikbaarheid 
problemen oplevert, scholengemeenschappen b.b.o.-m.b.o. te vormen, 
waarbij voor de b.b.o-school een lagere norm gehanteerd kan worden. 
Een zelfde constructie acht de commissie verdedigbaar in geval de 
school voor m.b.o. niet aan de SVM-norm kan voldoen. De koppeling 
m.b.o.-b.b.o. dient ook mogelijk te zijn als bedrijfstakken dit vanwege 
onderwijskundige en doelmatigheidsoverwegingen wensen. Afstemming 
van de herschikkingsoperaties qua tijd en qua opzet wordt daarom nodig 
geacht. 

De commissie vindt, dat de planning van deeltijd-m.b.o. via het 
verstrekken van licenties op gespannen voet staat met het in gang 
gezette concentratiebeleid. Scheiding van duaal en niet-duaal onderwijs 
dient voorop te staan. Vanwege de samenhang in programma en om 
versnippering tegen te gaan, wordt de koppeling van deeltijd-m.b.o. aan 
het overeenkomstige voltijd-m.b.o. bepleit. 

De aanbevelingen van de SER (en van vele andere organisaties) 
hebben aanleiding gegeven om de wenselijkheid en mogelijkheid van 
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scholengemeenschappen b.b.o.-m.b.o. te accentueren. Verwezen wordt 
naar hoofdstuk 3 (paragraaf 3.5) van deze toelichting, uitgewerkt in het 
overgangsrecht. 

Ten aanzien van het deeltijd-m.b.o. wordt opgemerkt, dat het 
wetsvoorstel juist uit een oogpunt van bereikbaarheid ruimte biedt voor 
het verbinden van deeltijd-m.b.o.-opleidingen aan zowel m.b.o. en 
v.a.v.o. (deeltijd-m.e.a.o.), als aan scholen voor b.b.o. Het bezwaar van 
mogelijke versnippering wordt niet gedeeld: de opzet van de regionale 
structuur biedt voldoende garantie voor een evenwichtige spreiding en 
afstemming. 

f. Leerlingwezen 

De commissie onderstreept het belang van het leerlingwezen, maar 
mist in het aanbod de mogelijkheid voor oriëntatie en schakeling. 

Gewezen wordt op de aanbevelingen van de Stichting voor de Arbeid 
in het rapport «Samen voor Werk» (1987), waarin adequate opstap- of 
schakelcursussen worden voorgesteld. 

Zij bepleit voorts de mogelijkheid van autonome financiering voor 
leerlingen voor wie nog niet direct een opleidingsplaats beschikbaar is. 
Dit onder bepaalde condities. 

Bij de taken voor de landelijke organen plaatst zij kanttekeningen: 
- de controletaak op de naleving van de leerovereenkomst wordt 

gemist; 
- het wordt onjuist geacht dat voor de ontwikkeling van de eindtermen 

het bedrijfstakgewijze overleg moet worden geraadpleegd; 
- de inschakeling bij de verwerving van stageplaatsen voor het 

deeltijd-m.b.o. is oneigenlijk; 
- er is onvoldoende aanleiding om de leerovereenkomst door de 

school te laten mede-ondertekenen. 
Tenslotte meent de commissie dat vanuit een oogpunt van efficiëntie 

een nadere bezinning op de taak en functie, alsmede samenhang tussen 
de regionale, intermediaire voorzieningen wenselijk is. 

Met betrekking tot de opmerkingen van de SER over oriëntatie en 
schakeling wordt gesteld, dat via de regionale activiteitenplanning 
nauwgezet kan worden afgestemd op gebleken behoeften: zie paragraaf 
1.7 van deze toelichting. 

Wat de autonome financiering van het leerlingwezen betreft, wordt, 
gelet op de hoofddoelstelling daarvan, vastgehouden aan de bekosti-
gingsbasis: leerlingen met leerovereenkomst en partieel leerplichtigen 
zonder leerovereenkomst. 

De inbedding van het leerlingwezen in het geheel van cursorisch 
beroepsonderwijs is mede van invloed op de taken van de landelijke 
organen. Wijzigingen hierin moeten tegen die achtergrond bezien 
worden. 

Voor wat betreft de wenselijkheid van nadere bezinning op de 
regionale ondersteuningsstructuur, wordt verwezen naar paragraaf 2.1 
van deze toelichting. 

11.3. Advies van de Raad voor de Volwasseneneducatie 

a. Algemeen 

De Raad heeft gekozen voor een advies over de hoofdlijnen van het 
voorstel van wet. Dit vanwege de vele verwijzingen naar andere wetge-
vingsprojecten en ontbrekende informatie, zoals over de financiële 
onderbouwing. 

De RVE stemt in met het doel om de onderwijsinfrastructuur in te 
zetten voor de scholingsvraag. Gemist worden maatregelen ter onder-
steuning van de ontwikkeling van die structuur. Ook ontbreekt volgens de 
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Raad een heldere argumentatie voor het verschil in planning en bekos-
tiging tussen de drie deelterreinen. Onjuist acht de Raad, dat een aantal 
activiteiten buiten de WCBO vallen (cursorisch ondernemersonderwijs) of 
waarvoor aparte afspraken zijn gemaakt (CAVV/CBB). 

In reactie op de verwijzing naar de complexiteit van het wetsvoorstel, 
wordt opgemerkt dat in hoofdstuk 1 van deze toelichting overeen-
komsten en verschillen in de voorzieningen- en activiteitenplanning voor 
de drie typen van cursorisch beroepsonderwijs beargumenteerd worden. 

b. Leerlingwezen 

De Raad vindt het niet duidelijk, waarom de planning niet aan de 
arbeidsvoorziening is overgedragen. In dat geval zou de planning van 
theorie- en praktijkcomponent in een hand liggen. Ook wordt gevreesd, 
dat het leerlingwezen zich alleen gaat richten op personen die een baan 
hebben weten te vinden. Het beleid om leertrajecten in PBVE-verband te 
ontwikkelen, wordt doorkruist door het geheel van oriëntatie en 
schakeling onder te brengen bij de specifieke scholing. 

De Raad stemt in met het gevolgde concentratiebeleid, maar de norm 
behoeft nuancering. Scholen voor l.b.o. zouden niet zelfstandig op het 
terrein van cursorisch beroepsonderwijs moeten opereren. De Raad 
bepleit overdracht van activiteiten aan scholen voor b.b.o. De Raad 
vraagt zich af, waarom geen koppeling tussen landelijke organen en het 
bedrijfstaksgewijze overleg is aangebracht. De Raad vindt, dat de lande-
lijke organen, ook voor het deeltijd-m.b.o., als sectoraal service-centrum 
zouden moeten fungeren. 

Op verschillende plaatsen in deze memorie van toelichting (onder 
andere in hoofdstuk 1) wordt nadrukkelijk gewezen op het handhaven 
van de bestaande verantwoordelijkheidsstructuur voor het leerlingwezen. 
Overdracht aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt niet overwogen. 
Ten aanzien van het PBVE-beleid wordt opgemerkt, dat de inpassing 
daarvan in de regionale activiteitenplanning op adequate wijze aansluit 
bij het op regionaal niveau entameren van beroepsgerichte programma's 
voor groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie. Met betrekking tot 
het concentratiebeleid en het l.b.o. wordt verwezen naar paragraaf 1 en 
2. 

c. Regionale structuur 

De Raad doet de aanbeveling om het onderscheid tussen vraag en 
aanbod strakker vorm te geven. De scheiding heeft consequenties voor 
de vertegenwoordiging: partijen die in het RBA zijn vertegenwoordigd, 
moeten niet ook in het REO zitting krijgen. Het REO zou zich moeten 
ontwikkelen tot een contactpunt voor alle aanbod. Een dergelijke ontwik-
keling zou door het project «Intensivering scholing» ondersteund moeten 
worden. Het REO dient ook taken te krijgen in de organisatie van ontwik-
keling en ondersteuning. 

Volgens de Raad dreigt op het regionale niveau een ware proliferatie 
van afzonderlijke instellingen die zich op vrijwel dezelfde materie richten. 
De regionale organen, educatieve centra, COA zouden moeten worden 
samengevoegd met het RBA of met het REO. 

De opmerkingen van de Raad (en van andere organisaties) over de 
samenstelling en functie van het REO vormden aanleiding om in het 
overgangsrecht een regeling te treffen voor en in de memorie van 
toelichting (zie onder andere paragraaf 4.3) een overzicht te bieden van 
werkwijze en vertegenwoordiging. Voor wat betreft de regionale onder-
steuningsstructuur (zie ook SER-kommentaar) wordt verwezen naar 
paragraaf 2.1. 
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d. Deeltijd-m.b. o. 

De Raad bepleit synchronisatie van de SVM- en WCBO-operatie. Wil 
het deeltijd-m.b.o. uitgroeien tot een volwaardig aanbod voor volwas-
senen, dan zal ook hier een ontwikkelingsbeleid nodig zijn. Zoals uit 
paragraaf 7.1 blijkt, wordt volledige koppeling van de noodzakelijke 
herschikkingsoperatie in het kader van SVM en WCBO niet beoogd. Wel 
zal zoveel mogelijk naar afstemming worden gestreefd. 

Voorts wordt de noodzaak van een ontwikkelingsbeleid, overigens voor 
alle scholen voor b.b.o., erkend. Met het oog hierop wordt in deze 
memorie van toelichting de hoofdlijn daarvan geschetst (zie hoofdstuk 
8). Daaruit blijkt tevens dat ernaar wordt gestreefd om in 1989 een 
samenhangend ontwikkelingsplan op te stellen. 

e. Voorzieningenplanning 

De Raad stelt voor om een grotere samenhang na te streven tussen 
instellingen voor basiseducatie, v.a.v.o., C(A)VV, CBB en cursorisch 
onderwijs. Gestreefd zou moeten worden naar de vorming van grote 
samenwerkingsverbanden vanaf de instroom basiseducatie tot en met de 
uitstroom van het middelbaar beroepsonderwijs. De Raad denkt daarbij 
aan maximaal één samenwerkingsverband per RBA-regio met een 
netwerk van uitvoeringslocaties. 

In reactie hierop wordt gesteld, dat dit wetsvoorstel voldoende 
mogelijkheden biedt cm op regionaal niveau naar keuze van betrokken 
scholen tot meer samenhang, al dan niet in de vorm van institutionele 
integratie, te komen. 

11.4. Overige adviezen 

Hierna wordt een overzicht gegeven van kernpunten uit de overige 
adviezen. Waar deze in het voorgaande al aan de orde kwamen, wordt 
volstaan met korte typeringen. 

a. Reikwijdte 

In het merendeel van de kommentaren wordt de reikwijdte van het 
wetsvoorstel onderschreven. Veelal wordt aangedrongen op versterking 
van de samenhang met het voltijd-m. b. o. Wat de relatie met het l b o . 
betreft, bestaat er voorkeur voor een accentuering van het concentratie-
beleid: het cursorisch beroepsonderwijs zou een spilfunctie voor het 
beroepsbegeleidend onderwijs moeten krijgen. De meningen zijn 
verdeeld over het deeltijd-m.b.o. In diverse adviezen wordt gepleit voor 
koppeling aan het m.b.o.-nieuwe stijl. 

De ontvangen kommentaren zijn geen aanleiding geweest om de 
reikwijdte in essentie te wijzigen. Wel is de relatie met het l.b.o. enerzijds 
en met het voltijds m.b.o. anderzijds in wetsvoorstel en de memorie van 
toelichting verduidelijkt. 

b. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leerlingwezen 

In veel kommentaren wordt gewezen op een verschuiving in de tot 
dusver gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven 
voor het leerlingwezen. Naar aanleiding van deze reacties is in het 
wetsvoorstel de bepaling over de bestuurssamenstelling van de landelijke 
organen gewijzigd. 

c. Norm 

In nagenoeg alle adviezen wordt de voorgestelde norm gekwalificeerd 
als te hoog en qua berekening niet corresponderend met de feitelijke 
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situatie. Het laatste wordt erkend. Desondanks wordt vastgehouden aan 
de 1800-norm voor afzonderlijke scholen voor beroepsbegeleidend 
onderwijs, omdat de effecten daarvan het concentratiebeleid versterken 
en er voor betrokken scholen voldoende fusiemogelijkheden openstaan. 
Mede met het oog hierop is voor scholengemeenschappen een aange-
paste normstelling uitgewerkt. 

d. Autonome financiering 

In het leerlingwezen worden planning en bekostiging gebaseerd op en 
het aantal leerlingen voor wie een leerovereenkomst is afgesloten en op 
partieel leerplichtigen zonder leerovereenkomst. Veel organisaties 
bepleiten het meebekostigen van leerlingen die niet of nog niet in het 
bezit zijn van een leerovereenkomst. De verschuiving van de teldatum 
naar 1 september wordt niet reëel geacht. Naar aanleiding van deze 
opmerking is de teldatum op 1 november gesteld. 

e. Positie deeltijd-k. m. b. o. instituten 

Diverse kommentaren gaan in op de consequenties van het 
wetsvoorstel voor de deeltijd-k.m.b.o. instituten en het vormingswerk. 
Gevraagd wordt om verduidelijking en door sommige organisaties om 
een garantie voor voortbestaan. Naar aanleiding hiervan is in paragraaf 
3.1.3 en 7.6 van de memorie van toelichting nader ingegaan op de 
situatie en het perspectief voor de instituten en samenwerkingsver-
banden. 

f. Programma aanbod 

In het merendeel van de reacties wordt de vrees uitgesproken, dat het 
aanbod vanwege de nieuwe structuur gaandeweg elementen van 
algemene vorming zal verliezen. Ook wordt gewezen op mogelijke 
effecten van een verschuiving van de financieringswijze voor 
programma's in de sfeer van oriëntatie en schakeling. Zoals al hiervoor is 
opgemerkt, wordt deze zienswijze niet gedeeld. 

g. Licentieverstrekking voor deeltijd-m.b.o. 

Enkele organisaties bepleiten een verbinding van alle vormen van 
deeltijd-m.b.o. met voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. De 
meeste echter zijn voorstander van een meer stringente koppeling van 
voltijd- en deeltijd-m.b.o. Een licentieverstrekking op basis van slechts 
één criterium zou versnippering in de hand werken. De reacties hebben 
geen aanleiding gegeven om het wetsvoorstel aan te passen. De gekozen 
opzet geeft scholen meer armslag, wat aansluit bij het streven naar 
versterkte instellingen met vergrote autonomie. 

h. Tijdpad 

Vrij algemeen wordt aangedrongen op herziening van het tijdschema, 
zo mogelijk met behoud van de optie van een met elkaar samenhan-
gende SVM-CBO-herschikkingsoperatie. Zowel in hoofdstuk 1 als in 
hoofdstuk 7 van deze memorie van toelichting wordt opgemerkt, dat veel 
belang wordt gehecht aan wederzijdse afstemming: qua tijdpad, proces-
coördinatie en ontwikkelingsbeleid. 

/'. Bekostiging, personeel en huisvesting 

In veel kommentaren wordt verwezen naar het overleg inzake m.b.o.-
bekostiging en wordt om die reden een terughoudend standpunt 
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ingenomen. Verschillende organisaties bepleiten, dat de bekostiging 
voorziet in meer uitvoeringslocaties. Op dit punt is er verschil met het 
volletijd-m.b.o. 

Hiervoor is al opgemerkt dat parallel aan het wetsvoorstel een bekosti-
gingswijzer verschijnt, waarin een nadere uitwerking van de bekosti-
gingssystematiek wordt gegeven. 

12. DEREGULERING 

12.1. Algemeen 

Het onderhavige wetsvoorstel heeft betrekking op het cursorisch 
beroepsonderwijs, onderscheiden in leerlingwezen, deeltijds m.b.o. en 
specifieke scholing. Het gaat niet om een volstrekt nieuwe regeling van 
een beleidsterrein dat tot op heden niet of nauwelijks is geregeld, maar 
om een andere regeling in de plaats van de bestaande regelingen. Deze 
bestaande regelingen zijn: de Wet op het leerlingwezen, belangrijke 
onderdelen van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet grondslag 
regeling tegemoetkomingen cursorisch ondernemersonderwijs en 
regelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
vooral de Kaderregeling scholing. 

Waarom het onderhavige wetsvoorstel noodzakelijk c.q. wenselijk is en 
welke doelstellingen ermee worden beoogd, is elders in deze memorie 
uitgebreid uiteengezet. 

Belangrijk voor een goed begrip van het onderhavige wetsvoorstel is 
het gegeven, dat het wetsvoorstel is ingebed in een groter geheel. 
Gewezen moet worden op de sectorvorming en vernieuwing van het 
(voltijds) middelbaar beroepsonderwijs en de herziening van het bekosti-
gingsstelsel van onder meer dat onderwijs, op de invoering van de 
mogelijkheid dat scholen contractactiviteiten voor derden verzorgen, en 
op de voorgenomen wijzigingen van de regelgeving inzake het voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs. Daarnaast moet worden gewezen op 
de Kaderwet Volwasseneneducatie en de voorgestelde wijziging daarvan 
in de Invoeringswet Kaderwet Volwasseneneducatie. Tenslotte moet 
worden gewezen op de voorgestelde Arbeidsvoorzieningswet. 

De genoemde wetsvoorstellen zijn elders in deze memorie besproken. 
Uit een oogpunt van deregulering valt op te merken dat de decentrali-
satie als een rode draad door dit alles heenloopt: versterking op velerlei 
wijze van de autonomie van de betrokken instellingen (functionele decen 
tralisatie) en verschuiving van verantwoordelijkheden naar regionale 
samenwerkingsverbanden (territoriale decentralisatie). Decentralisatie 
niet zozeer omwille van de decentralisatie, maar om te bereiken dat het 
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie met meer samenhang en 
meer slagvaardigheid hun aanbod kunnen afstemmen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt. 

12.2. Normstelling, bestuursinstrumenten, bestuurlijke lasten 

Met betrekking tot de normstelling en delegatie dient met name 
aandacht te worden gegeven aan de verschillen met de huidige 
regelingen. 

Wat betreft het leerlingwezen in algemene zin en de praktijkcom-
ponent wordt nauw aangesloten bij de Wet op het leerlingwezen. Maar 
niet meer de minister stelt de totaalprogramma's vast en niet meer de 
minister stelt de commissies in, belast met de examinering. Het begrip 
totaalprogramma is als zodanig vervallen en de genoemde taken worden 
neergelegd bij de landelijke organen. Uit hoofde van zijn verantwoorde-
lijkheid voor de deugdelijkheid van het onderwijs stelt de minister in de 
plaats daarvan de eindtermen formeel vast. Zij worden echter ontwikkeld 
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en voorgesteld door de landelijke organen. Wat betreft de theoriecom-
ponent van het leerlingwezen is sprake van grote veranderingen. Onder 
het huidige regieme van de Wet op het voortgezet onderwijs gaat het om 
cursussen, waarvan de nadere regeling geheel aan de minister is gedele-
geerd, hetgeen heeft geresulteerd in een veelheid van ministeriële 
regelingen en circulaires. In de WCBO worden het scholen, waarvoor de 
belangrijkste regels in de wet zelf worden neergelegd. Voor het overige -
zoals dat ook bij de scholen voor voortgezet onderwijs het geval is -
wordt verwezen naar nadere regels, vooral in algemene maatregelen van 
bestuur. In vergelijking met de Wet op het voortgezet onderwijs is sprake 
van een vermindering van nadere regels. Zo komen er op basis van 
globale regels in de wet geen algemene maatregelen van bestuur voor de 
toelating tot het cursorisch beroepsonderwijs, voor de inrichting van het 
onderwijs en voor de bewijzen van bekwaamheid van de leraren. 

Wat betreft het deeltijds m b o . geldt hetzelfde. Ook worden de 
examenprogramma's voor het deeltijds m.b.o. niet meer vastgesteld door 
de minister, maar door de scholen. Wel stelt de minister - evenals bij het 
leerlingwezen - voor het deeltijds m b o . de eindtermen vast, op voorstel 
van het branche/bedrijfstakgewijze overleg onderwijs-bedrijfsleven. 

Wat betreft de specifieke scholing, voor zover dat voorheen cursussen 
in de zin van de WVO waren, bevat de WCBO een summiere inhoudelijke 
regeling, dus iets meer dan de WVO, maar wordt voor het overige 
afgezien van nader door de minister te geven voorschriften. 

De door de WCBO geïntroduceerde nieuwe beleidsinstrumenten zijn 
vooral de vaststelling door de minister van de eindtermen voor het 
leerlingwezen en het deeltijds m.b.o., en de planning van het deeltijds 
m.b.o. en de specifieke scholing. Over de vaststelling van de eindtermen 
- waarbij overigens wordt aangesloten bij het wetsvoorstel inzake het 
voltijds m b o . - is hierboven reeds gesproken. Wat betreft de planning 
van het deeltijds m.b.o. en de specifieke scholing wordt aangesloten bij 
de Invoeringswet KVE en de Arbeidsvoorzieningswet. Het gaat hier 
immers om volwasseneneducatie in de zin van de KVE en om scholing in 
de zin van de Arbeidsvoorzieningswet. 

In het overgangsrecht is voorzien in een eenmalig plan van spreiding 
en situering De opzet daarvan is gelijk aan die bij het voltijds m.b.o. en 
bij het v.a.v.o. 

De mogelijkheid van het uitvoeren van contractactiviteiten komt 
overeen met het wetsvoorstel inzake contractactiviteiten in het kader van 
de WVO en de WLW. 

Op de middellange termijn zullen de bestuurlijke lasten afnemen. Het 
cursorisch beroepsonderwijs zal dan worden verzorgd door krachtige, 
meer autonome instellingen, die over het algemeen worden bekostigd via 
een lump sum-uitkering op basis van normen. Er zullen in de eerste jaren 
na de invoering van deze wet nog werkzaamheden voortvloeien uit het 
feit dat volgens een geheel nieuwe structuur wordt gewerkt waarin 
onderlinge afstemming van activiteiten centraal staat. Er zij op gewezen 
dat de in de vorige volzin bedoelde werkzaamheden niet voortvloeien uit 
de WCBO maar uit het samenstel van de (l)KVE, de WCBO en Arbeids-
voorzieningswet. 

De vermindering van de bestuurlijke lasten voor de centrale overheid 
op middellange termijn zal gevolgen hebben voor de personele bezetting 
van het departement van Onderwijs en Wetenschappen. Personele 
gevolgen worden voor de provincies en gemeenten niet voorzien. 

Met de invoering van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs 
wordt ook een concentratie van personeel tot stand gebracht, maar de 
invoering zal geen gevolgen hebben voor het totaal aantal personeels-
leden dat in het cursorisch beroepsonderwijs werkzaam zal zijn. 
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12.4. Handhaving en rechtsbescherming 

De handhaving van het onderhavige wetsvoorstel geschiedt met name 
door het toezicht op de naleving door de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen c.q. de Minister van Landbouw en Visserij via de onder 
hen ressorterende inspectie. Daaraan is toegevoegd het toezicht van de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor zover het de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie betreft, bedoeld in artikel 107 van de 
Arbeidsvoorzieningswet. 

Anders dan de Wet op het leerlingwezen en de Wet op het voortgezet 
onderwijs staat de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs niet op de 
zogenaamde negatieve lijst. Dit betekent dat tegen de daarvoor in 
aanmerking komende beschikkingen Arob-beroep openstaat. 

Tegen besluiten waardoor aanspraken op bekostiging of tegemoet-
koming ontstaan, wordt Kroonberoep opengesteld. Uiteraard is op deze 
Kroonberoepen de Tijdelijke wet Kroongeschillen (Stb. 1987, 317) van 
toepassing. Ingevolge deze wet treedt de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur ter zake van de bedoelde besluiten op als onafhankelijke rechter. 
In de onderwijswetgeving is voor de rechtsbescherming ter zake van 
beslissingen met financiële gevolgen stelselmatig gekozen voor beroep 
op de Kroon. Daarvoor is ook gekozen in wetsvoorstel 17 201, dat 
betrekking heeft op de (criteria voor de) keuzen voor Kroonberoep of 
Arob-beroep in de onderwijswetgeving. Uit een oogpunt van consistentie 
en harmonisatie van wetgeving is het ongewenst om daarop thans in 
deze wet een uitzondering te maken. Het verdient de voorkeur om de 
definitieve regeling met betrekking tot de administratieve rechtspraak in 
het algemeen en de Kroongeschillen in het bijzonder, af te wachten en 
dan ter zake definitieve keuzen te maken voor de gehele onderwijswet-
geving. 

In het kader van de invoering van de WCBO is het mogelijk dat 
eenmalig van een toename van het aantal beroepen sprake zal zijn. De 
jaarlijkse beslissingen over de educatieve plannen ingevolge de (l)KVE 
kunnen structureel tot meer beroepen aanleiding geven. Daarnaast kan 
het feit dat de Arob-rechter ten principale bevoegd wordt, tot beroepen 
leiden. In welke mate een en ander het geval zal zijn, valt niet te 
voorspellen. In elk geval is, in vergelijking met bestaande onderwijswet-
geving, gekozen voor meer globale regelgeving en vermindering van het 
aantal door de minister te treffen beschikkingen. Verwacht mag daarom 
worden, dat de toename van het aantal beroepen beperkt zal blijven. 

12.4. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling 

Zoals elders in deze memorie is uiteengezet, wordt met de Arbeids-
voorzieningswet, de Invoeringswet KVE en het onderhavige wetsvoorstel 
onder meer beoogd dat de educatieve infrastructuur wordt ingezet voor 
de behoeften van de arbeidsmarkt. Aldus wordt een zeer belangrijke 
bijdrage geleverd aan de sociaal-economische ontwikkeling. De flexibili-
sering biedt ook het bedrijfsleven en de burgers grotere kansen om het 
educatieve aanbod te vinden, dat bij hun behoeften past. 

12.5. Varianten 

Bij de voorbereiding van de WCBO zijn een aantal varianten 
overwogen. Deze varianten hadden overigens geen betrekking op de 
inhoud van de regeling, maar uitsluitend op de plaats ervan in het geheel 
van de onderwijswetgeving. Bij die varianten speelde de Kaderwet 
Volwasseneneducatie een rol. Het ware bijvoorbeeld denkbaar geweest 
dat de ontwerp-regeling, zoals die nu in de WCBO gestalte heeft 
gekregen, zou zijn geïncorporeerd in de (l)KVE. Daarvan is afgezien. 
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Belangrijke overweging was dat enerzijds het leerlingwezen is uitge-
zonderd van de planning van de KVE en dat anderzijds de vrij omvang-
rijke regelgeving inzake het leerlingwezen (scholen én organen, inrichting 
én bekostiging) een onevenredig deel van de KVE in beslag zou nemen. 

Ook is na overweging afgezien van het opnemen van het cursorisch 
beroepsonderwijs in de WVO. Een argument daarvoor ligt in het gegeven 
dat de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs min of meer op 
dezelfde wijze worden geregeld als de scholen voor middelbaar beroeps-
onderwijs. Een argument daartegen is dat dat deel van het leerlingwezen 
dat van ouds buiten de WVO in de WLW is geregeld, ook nu moeilijk 
plaatsbaar is in die wet. Doorslaggevend was overigens de beleidsover-
weging dat het cursorisch beroepsonderwijs - onverlet samenhangen 
met ander onderwijs - zowel innerlijk als gelet op de doelgroep een 
samenhang vertoont die regelgeving in één afzonderlijke wet alleszins 
rechtvaardigt. 

Artikelsgewijze toelichting artikel I 

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 

Deze wet is voor een gedeelte een bekostigingswet in de binnen de 
onderwijswetgeving traditionele zin, in zoverre de kwaliteitsbepaling, 
organisatie, planning en wijze van bekostiging van scholen voor curso-
risch beroepsonderwijs, onderscheidenlijk het beroepsbegeleidend 
onderwijs in het kader van het leerlingwezen in zijn geheel in deze wet 
worden geregeld. Hetzelfde geldt voor de landelijke en regionale organen 
van het leerlingwezen. Voor een ander gedeelte bevat deze wet 
bepalingen die van toepassing zijn op reeds bestaande instellingen. 
Daarbij gaat het om instellingen die reeds krachtens een andere onder-
wijswet bestaan en als zodanig worden bekostigd (bijvoorbeeld scholen 
voor middelbaar beroepsonderwijs, die op grond van de WVO worden 
bekostigd), alsook om instellingen die voorheen rijkssubsidie ontvingen 
ingevolge een andere regeling (bijvoorbeeld C(A)VV's en CBB's) of zelfs 
geen overheidssubsidie ontvingen (erkende onderwijsinstellingen, 
bedrijven, en andere). 

De complexiteit van een en ander is reeds uiteengezet in paragraaf 10 
van het algemeen deel van deze toelichting. Hoe een en ander is uitge-
werkt moge blijken uit het wetsvoorstel en de toelichting daarop. 

Dit artikel bevat daarom omschrijvingen zowel van het brede begrip 
instelling als van het begrip school. In onderdeel b van het tweede lid 
wordt bovendien nog de natuurlijke persoon onder het begrip instelling 
gebracht, omdat specifieke scholing ook door natuurlijke personen kan 
worden verzorgd. 

In het tweede lid onderdeel a wordt het in het eerste lid omschreven 
begrip «Onze minister» zodanig opgerekt dat in beginsel elke minister op 
basis van deze wet activiteiten kan ontplooien op het terrein van speci-
fieke scholing. Bij andere ministers dan die genoemd in het eerste lid 
moet met name worden gedacht aan de Minister van Economische Zaken 
(zie in dit verband paragraaf 4.6 van het algemeen deel van deze 
memorie). 

Artikel 1.2 

Voor de toelichting op dit artikel zij verwezen naar het algemeen deel 
van deze memorie, met name naar de paragrafen 1.3 en 1.4. 

Op deze plaats wordt nog een ogenblik stilgestaan bij de leeftijd van 
de doelgroepen van de in deze wet geregelde onderwijssoorten. De 
leeftijdsgrens is niet bij iedere soort gelijk. 
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Van oudsher is het leerlingwezen ook toegankelijk voor de zogeheten 
partieel leerplichtigen. Dat is de categorie leerplichtingen, bedoeld in 
paragraaf 2a van de Leerplichtwet. Bij de scholing in het kader van de 
Arbeidsvoorzieningswet (in deze wet vallend onder de term specifieke 
scholing) worden deze jeugdigen eveneens toegelaten. In de toelatings-
regelingen voor het leerlingwezen en de specifieke scholing wordt 
bovengenoemd principe gehandhaafd (zie artikel 2.1.3, respectievelijk 
artikel 2.75). 

Bij het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs is de leeftijdsgrens iets 
hoger gelegd: deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Dit is gedaan 
omdat het normale m.b.o. zich reeds afspeelt in de tweede fase van het 
voortgezet onderwijs, dus is bestemd voor jeugdigen die in de regel niet 
meer volledig of partieel leerplichtig zijn. De leeftijdsgrens van 18 jaar 
houdt dus een zekere bescherming in van het volledig dagonderwijs. 
Tevens wordt met deze grens tot uitdrukking gebracht dat het bij 
deeltijds m.b.o. in beginsel om tweedekansonderwijs gaat. 

Artikel 1.3 

In zijn advies kwam de Onderwijsraad tot de slotsom dat de inhoud 
van het oorspronkelijke artikel 1.3 niet strookte met (de systematiek van) 
artikel 23 van de Grondwet. Ook achtte de Raad de aangevoerde 
argumenten niet overtuigend. Op grond hiervan is de inhoud van het 
artikel gewijzigd. Voor wat betreft het leerlingwezen en het deeltijds 
middelbaar onderwijs wordt aangesloten bij de gebruikelijke systematiek. 
Dus, voor zover de voorschriften van de WCBO betrekking hebben op het 
leerlingwezen dan wel het deeltijds m.b.o., zijn deze voorschriften regels 
wanneer het openbaar onderwijs betreft, en bekostigingsvoorwaarden 
wanneer het bijzonder onderwijs betreft. Voor wat betreft de specifieke 
scholing wordt aangesloten bij de Arbeidsvoorzieningswet, waarin 
uitsluitend sprake is van het verlenen van subsidie. Dit geldt ook voor het 
verlenen van subsidie ten behoeve van scholing. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen scholing, verzorgd door publiekrechtelijke 
instellingen als openbare scholen, CVV's, VAVV's en CBB's, en scholing, 
verzorgd door privaatrechtelijke instellingen, niet-erkende onderwijsin-
stellingen en bedrijven of door natuurlijke personen. 

Met betrekking tot het verlenen van tegemoetkomingen nog het 
volgende. Bij de financiering van specifieke scholing bestaat een scala 
van mogelijkheden: volledige bekostiging uit 's Rijks kas, volledige 
bekostiging uit de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, 
gedeeltelijke bekostiging uit 's Rijks kas en/of uit de middelen van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie en medefinanciering door gemeenten en 
provincies en/of door bedrijven. Met name vanwege de mogelijkheid tot 
medefinanciering door lagere overheden en door derden (bedrijven, en 
dergelijke), is er de voorkeur aan gegeven om niet te spreken van bekos-
tiging, maar van verlenen van tegemoetkomingen. 

HOOFDSTUK I I . ONDERWIJS 

TITEL 1. ALGEMEEN 

Artikel 2.1 

Het cursorisch beroepsonderwijs omvat drie deelterreinen, te weten 
het leerlingwezen, het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en de 
specifieke scholing. 

Dit onderscheid is niet alleen wezenlijk voor de organisatie en de 
onderwijskundige inrichting, die aan de orde komen in de titels 2, 3 en 4 
van dit hoofdstuk, doch eveneens voor de planning en bekostiging 
(hoofdstuk III van dit wetsvoorstel). 
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De term «specifieke scholing» is gekozen om een onderscheid aan te 
geven met de term «scholing» uit de Arbeidsvoorzieningswet, waar die 
term in beginsel dezelfde betekenis heeft als cursorisch beroepson-
derwijs in de onderhavige wet. 

Het middelbaar beroepsonderwijs zal na de inwerkingtreding van de 
voorgenomen wijziging van de WVO (SVM-operatie) in zijn geheel zijn 
ondergebracht in afdelingen. 

Diezelfde afdelingenstructuur zal worden gehanteerd voor het deeltijds 
middelbaar beroepsonderwijs. Er is sprake van een rechtstreekse 
koppeling. Instellingen die bevoegd zijn m.b.o."diploma's af te geven (dat 
zijn dus de m.b.o.-scholen) worden tevens bevoegd deze diploma's af te 
geven aan deelnemers die de relevante kwalificaties behalen in een part-
time opleiding. Voor alle duidelijkheid: waar in deze memorie wordt 
gesproken van middelbaar beroepsonderwijs of kortweg m.b.o., wordt 
geduid op de volledige dagopleiding. Wordt de part-time opleiding 
bedoeld, dan wordt consequent gesproken van deeltijds middelbaar 
beroepsonderwijs of deeltijds m.b.o. 

Voor het leerlingwezen wordt eveneens de afdelingenstructuur geïntro-
duceerd in de onderhavige wet. Daarbij speelt een aantal overwegingen 
een rol. 

Tot dusverre heeft de spreiding van beroepsbegeleidend onderwijs 
plaatsgevonden via de toekenning van cursussen aan streekscholen en 
andere scholen voor beroepsonderwijs. Door de introductie van 
afdelingen worden verwante opleidingen bijeengebracht en behoeft geen 
beslissing meer te worden genomen op rijksniveau omtrent het al dan 
niet toekennen van een specifieke opleiding. Heeft de school de desbe-
treffende b.b.o-afdeling «in huis», dan mag in beginsel elke tot die 
afdeling behorende opleiding worden gegeven. Hiermee wordt in belang-
rijke mate de autonomie van de school versterkt. De afdelingenstructuur 
maakt bovendien een zinnige normering van de bekostiging mogelijk. 

Doordat tenslotte de b.b.o. afdelingen dezelfde zullen zijn als in het 
m.b.o. (èn het deeltijds m.b.o.) wordt afstemming tussen deze beide 
onderwijssoorten beter dan in het verleden mogelijk. Er kan - geleidelijk 
- een systeem groeien waarbij kwalificaties over en weer tot vrijstel-
lingen leiden bij het verwerven van diploma's. 

Hier komt nog iets bij. In het algemeen deel van deze memorie is 
gesproken over de «licentie» om m.b.o."diploma's af te geven door 
scholen voor m.b.o. Deze zelfde licentie wordt volgens de onderhavige 
wet toegekend aan scholen die de «overeenkomstige» b.b.o.-afdeling 
bezitten. 

De indeling in sectoren is eveneens ontleend aan de WVO-wijziging 
met betrekking tot de SVM-operatie. 

Artikel 2.2 

Voor de uitvoering van de praktijkcomponent van het leerlingwezen is 
de patroon verantwoordelijk. In het tweede lid van dit artikel is 
omschreven wie als patroon kan optreden. In de eerste plaats is dat 
degene in wiens organisatie het desbetreffende beroep daadwerkelijk 
wordt uitgeoefend (tweede lid onderdeel a). In de tweede plaats is dat de 
rechtspersoon die bij voorbeeld door twee of meer «werkgevers» of door 
organisaties van werkgevers en werknemers gezamenlijk speciaal is 
opgericht om het onderricht in de praktijk van het beroep te verzorgen. 
In zo'n geval treedt de rechtspersoon formeel als patroon op, terwijl de 
aangesloten werkgevers elk in meer of mindere mate betrokken zijn bij 
het feitelijke onderricht (tweede lid onderdeel b). 

Tenslotte is - gegeven de behoefte aan meer uitvoeringslokaties van 
de praktijkcomponent - in het derde lid bepaald dat ook de C(A)VV's als 
patroon kunnen optreden, echter alléén voor zover de patroons, bedoeld 
in het tweede lid, niet of niet in voldoende mate het onderricht in de 
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praktijk van het beroep kan verzorgen. Daarmee wordt enerzijds recht 
gedaan aan de wenselijkheid C(A)W's te kunnen inschakelen, doch 
anderzijds wordt buiten twijfel gesteld dat de reguliere praktijkoplei-
dingssituatie prevaleert. 

Artikel 2.3 

In deze bepaling wordt aangegeven welke soorten instellingen, bij 
uitsluiting van andere, beroepsbegeleidend onderwijs in het kader van 
het leerlingwezen kunnen uitvoeren, te weten: scholen voor beroepsbe-
geleidend onderwijs (b.b.o.). 

De in het algemeen deel van deze memorie reeds gemelde, wettelijke 
status van de voormalige streekscholen vindt in dit artikel zijn grondslag. 

Ingevolge artikel 2.8 kan een school voor b.b.o. met een of meer 
school of inrichting voor voortgezet onderwijs verenigd zijn in een 
scholengemeenschap. 

Artikel 2.4 

Voor de uitvoering van deeltijds middelbaar beroepsonderwijs worden 
drie schoolsoorten aangewezen, te weten scholen voor m.b.o. (als 
zodanig bekostigd op grond van de WVO), scholen voor b.b.o. (bekostigd 
op grond van de onderhavige wet) en scholen voor voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs (als zodanig bekostigd op grond van de WVO). 
Deze schoolsoorten hebben ieder hun eigen taak ingevolge de genoemde 
wetten. Daarnaast worden ze bevoegd mbo."diploma's af te geven voor 
opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs die vallen binnen de 
in hun «bezit» zijnde afdelingen. De wet voorziet dus niet in de bekos-
tiging van zelfstandige scholen voor deeltijds m.b.o. 

In het eerste lid, onderdeel c, is sprake van scholen voor voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs (v.a.v.o.). De onderwijswetgeving kent 
dit type scholen thans nog niet. Het ligt in de bedoeling dat dit 
schooltype in de WVO de plaats gaat innemen van de avond- en 
dag/avondscholen voor v.w.o./h.a.v.o./m.a.v.o. Een voorstel van wet 
terzake, houdende wijziging van de WVO in verband met de herziening 
van de regels voor de avondscholen en dag/avondscholen voor w.v.o. en 
a.v.o., is in maart 1989 aan de Raad van State ter advisering voorgelegd. 
In het onderhavige wetsvoorstel wordt voorondersteld dat dit schooltype 
tijdig in de WVO zal zijn opgenomen. 

De v.a.v.o.-scholen worden bevoegd diploma's voor deeltijds m.b.o. af 
te geven voor wat betreft de afdeling administratie. Deze bevoegdheid is 
opgenomen, omdat thans circa de helft van de bestaande avond- en 
dag/ avondscholen voor m.a.v.o., h.a.v.o. en/of v.w.o. in een scholenge-
meenschap zijn verenigd met een dag/avondschool voor m.e.a.o. Het 
zonder meer beëindigen van deze combinaties is, gegeven de belang-
stelling voor het avond-m.e.a.o., niet zinvol. Tamelijk arbitrair zou het zijn 
de licentie voor de m.e.a.o. opleidingen alleen toe te kennen aan 
dag/avondvoorzieningen die deze voorziening zouden kunnen bieden 
vanuit een historisch gegroeide situatie. Gekozen is daarom voor de 
oplossing - mede gezien de verwantschap die de m.e.a.o. opleidingen 
vertonen met het algemeen voortgezet onderwijs - alle v.a.v.o.-scholen 
de licentie toe te kennen. De feitelijke beslissing of een deeltijds 
m.b.o.-opleiding door de «licentiehouder» in bekostigingsverband kan 
worden uitgevoerd, is afhankelijk van de activiteitenplanning volgens de 
IKVE. 

In het tweede lid van dit artikel is aangegeven dat voor de bekostiging 
van deeltijds m.b.o. evenbedoelde planning van toepassing is. 
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Artikel 2.5 

De specifieke scholing, die, evenals deeltijds m.b.o., voor wat betreft 
de bekostiging afhankelijk is van de activiteitenplanning, kan worden 
uitgevoerd door een breed scala van instellingen. Feitelijk kent de wet -
zie met name de onderdelen c en d van het tweede lid - op dit punt geen 
beperkingen. Wel zal iedere instelling die bekostiging verlangt, moeten 
voldoen aan de bepalingen van titel 4 van dit hoofdstuk. 

Artikel 2.6 

Veelal zullen de eindtermen van het leerlingwezen en van overeenkom-
stige deeltijds- en volletijdsopleidingen in het m.b.o. identiek zijn. 
Mogelijke verschillen kunnen er zijn met het oog op de andere samen-
stelling van de diverse doelgroepen. 

Artikel 2.7 

De mogelijkheid om opleidingen uit te voeren voor rekening van 
derden, zogeheten contractactiviteiten, wordt in deze wet slechts 
opengesteld voor scholen voor b.b.o. en de organen van het leerling-
wezen. Dit houdt geen beperking in voor andere bij het cursorisch 
beroepsonderwijs betrokken instellingen, omdat deze dat reeds uit 
anderen hoofde kunnen; voor m.b.o.- en v.a.v.o-scholen wordt de 
mogelijkheid geopend in de WVO. 

Artikel 2.8 

Met het opnemen van deze bepaling wordt onder meer beoogd de 
vorming van scholengemeenschappen vormingswerk - beroepsbege-
leidend onderwijs mogelijk te maken, als voortzetting van de instituten 
voor deeltijds kort- m.b.o. 

Een voor de hand liggende combinatie is voorts de scholengemeen-
schap, gevormd door een school voor b.b.o. en een school voor 
middelbaar beroepsonderwijs. De agrarische onderwijscentra (combi-
naties van m.b.o.- I.b.o.-b.b.o. in de sector landbouw) zijn een ander 
voorbeeld van scholen die een scholengemeenschap in de zin van deze 
wet kunnen vormen (zie ook paragraaf 1.5 van het algemeen deel van de 
toelichting). 

In het tweede lid van dit artikel wordt mogelijk gemaakt bij algemene 
maatregel van bestuur af te wijken van de regels die in paragraaf 4 en 6 
zijn neergelegd met betrekking tot de regels voor de inrichting en die 
voor het personeel. 

TITEL 2. LEERLINGWEZEN 

Paragraaf 7. De opleidingen 

Artikel 2.9 

Dit artikel legt vast wat onder het leerlingwezen wordt verstaan en uit 
welke componenten het is opgebouwd. Er is geen wezenlijk verschil met 
de karakteristiek zoals die was neergelegd in artikel 2 van de Wet op het 
leerlingwezen (WLW). Terwille van een goed begrip is er voor gekozen 
de term «opleiding» te reserveren voor het geheel van praktijkcomponent 
en theoriecomponent. De praktijkcomponent wordt aangeduid als onder-
richt in de praktijk van het beroep, terwijl voor de theoriecomponent de 
term «beroepsbegeleidend onderwijs» (b.b.o.) wordt gehanteerd. Dit 
laatste begrip sluit aan bij het in de praktijk gegroeide gebruik. Het b.b.o. 
omvat zowel op het beroep gerichte vakken als algemeen onderwijs. Het 
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is gebruikelijk dat de samenhang van theorie- en praktijkcomponent 
onder andere tot uitdrukking komt in het patroon van 1 a 2 dagen in de 
week naar school, de andere dagen in de praktijk. Strikt noodzakelijk is 
dit niet. Ook bepaalde vormen van alternerend leren (afwisselend 
theorie- en praktijkperioden) zijn denkbaar. 

Artikel 2.10 

In het onderhavige wetsontwerp worden in het leerlingwezen oplei-
dingen op 3 niveau's onderscheiden. In de eerste plaats zijn er oplei-
dingen gericht op beginnende beroepsuitoefening, tevens gericht op 
doorstroming naar de opleidingen gericht op zelfstandige beroepsuit-
oefening en naar deeltijds m.b.o. (thans primaire opleidingen genaamd). 
De cursusduur van deze opleidingen is ten hoogste 3 jaar. 

In de tweede plaats zijn er opleidingen gericht op zelfstandige 
beroepsuitoefening (de voortgezette opleidingen); voor deze opleidingen 
bedraagt de cursusduur ten hoogste twee jaar. 

In de derde plaats zijn er opleidingen gericht op gespecialiseerde 
beroepsuitoefening (de zogenaamde tertiaire opleidingen); met het 
opnemen van deze opleidingen in de wet wordt tegemoet gekomen aan 
de in de praktijk gebleken behoefte om in leerlingwezenverband een 
verdere specialisatie te kunnen aanbrengen. 

De gehanteerde terminologie sluit aan bij de SVM-terminologie. 
Elke opleiding kan onderverdeeld worden in onderdelen, die overeen-

komen met de desbetreffende certificaateenheden (zie artikel 2.2.1.6). 
Een leerling zal ervoor kunnen kiezen om slechts één onderdeel van 

een opleiding te volgen, maar ook is het mogelijk dat (in het kader van 
één leerovereenkomst) onderdelen van verschillende opleidingen worden 
gecombineerd. 

Blijkens zijn advies vreest de Onderwijsraad, dat door het loslaten van 
de minimumduur van de primaire opleiding het recht van met name 
jongeren in de zogenaamde pré-actieve fase op een brede initiële 
opleiding op de tocht komt te staan. De deur zou alsdus zijn opengezet 
naar korte functiegerichte trainingen. De Onderwijsraad geeft in 
overweging om het wetsvoorstel zodanig aan te passen, dat duidelijk tot 
uitdrukking komt, dat jongeren een brede initiële opleiding dienen te 
volgen, bijvoorbeeld door in beginsel alleen leerovereenkomsten voor 
een hele opleiding toe te staan. 

De ondergetekenden merken hierbij allereerst op, dat het karakter van 
initieel onderwijs wordt gewaarborgd door de bepaling van eindtermen 
op basis waarvan certificaateenheden worden vastgesteld. Dit geldt voor 
gehele opleidingen als voor onderdelen daarvan. Met het oog op de 
noodzakelijk geachte flexibilisering van het leerlingwezen is het mogelijk, 
dat leerlingen op grond van de leerovereenkomst slechts één onderdeel 
of combinaties van onderdelen uit verschillende opleidingen volgen. Om 
die flexibiliteit niet in gevaar te brengen, volgen ondergetekenden niet 
het voorstel van de Onderwijsraad om leerovereenkomsten te koppelen 
aan de gehele opleiding. 

Artikel 2.11 

Partieel-leerplichtige leerlingen, die (nog) geen leerovereenkomst 
hebben gesloten kunnen aan de scholen voor b.b.o. deelnemen aan het 
beroepsbegeleidend onderwijs. Dit onderwijs blijft onder het begrip 
leerlingwezen vallen. 

Voor niet meer leerplichtige deelnemers kan dergelijk onderwijs alleen 
verzorgd worden in de vorm van van specifieke scholing. 
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Artikel 2.12 

Met deze bepaling wordt beoogd de inhoudelijke voortzetting mogelijk 
te maken van de instituten voor deeltijds k-m.b.o., straks scholenge-
meenschappen b.b.o.vormingswerk. In dergelijke scholengemeen-
schappen kan aan jongeren tot 19 jaar een educatief programma aange-
boden worden. 

Dit educatief programma kan, op basis van de individuele behoefte van 
de leerling, worden samengesteld uit de volgende elementen: 

1. een beroepsopleidend programma (beroepsbegeleidend onderwijs); 
2. een schakelprogramma gericht op een der beroepsopleidingen die 

de scholengemeenschap verzorgt of op een opleiding, verzorgd door een 
andere instelling, mits deze beide instellingen over de inhoud van het 
programma overeenstemming hebben; 

3. een programma voor persoonlijke en maatschappelijke vorming; in 
dit kader kunnen alle programmamogelijkheden die het Besluit 
vormingswerk voor jeugdigen biedt worden gerealiseerd. 

In het schoolwerkplan van de scholengemeenschap kunnen deze 
programmamogelijkheden nader worden uitgewerkt. 

Tevens kunnen in het schoolwerkplan andere verworvenheden van het 
k.m.b.o. aan de orde komen, zoals persoonlijke en maatschappelijke 
begeleiding. Persoonlijke en maatschappelijke begeleiding is er op 
gericht dat voor elke leerling een zo adequaat mogelijke leerweg wordt 
uitgezet. In dat kader kan tevens aandacht geschonken worden aan het 
beleid met betrekking tot bijzondere doelgroepen en aan het emancipa-
tiebeleid. 

Artikel 2.13 

Het ingangsniveau van de onderscheiden opleidingen wordt in 
algemene zin aangegeven. Het wordt aan de landelijke organen overge-
laten om te bepalen of voor bepaalde opleidingen meer specifieke 
vooropleidingseisen worden gesteld (zoals bijvoorbeeld bepaalde vakken-
pakketten op bepaalde niveau's). Het bevoegd gezag van de school voor 
b.b.o. beslist over de toelating tot het beroepsbegeleidend onderwijs. 
Een dergelijke bepaling is gebruikelijk in onderwijswetgeving. Daarbij 
wordt het volgende aangetekend. In het leerlingwezen zijn bij de 
«toelating tot de opleiding» feitelijk drie instanties betrokken: de patroon, 
die beslist over het al dan niet aangaan van een leerovereenkomst. Het 
landelijk orgaan, dat moet bezien of in casu een leerovereenkomst kan 
worden gesloten (zie de toelichting op artikel 2.20) en tenslotte de 
school die moet beslissen over toelating tot het b.b.o. De school geeft 
door mede-ondertekening van de leerovereenkomst (artikel 2.20) blijk 
van haar bereidheid tot toelating - en is daar uiteraard aan gehouden. 

Tevens is bepaald - evenals in het voortgezet onderwijs zal worden 
bepaald bij het wetsvoorstel bekostiging in artikel 27, tweede lid, van de 
Wet op het voortgezet onderwijs - dat de toelating niet afhankelijk mag 
worden gesteld van een andere dan een of bij krachtens de wet 
geregelde bijdrage. 

Met betrekking tot het ingangsniveau van het leerlingwezen wordt in 
het advies van de Onderwijsraad de vrees uitgesproken, dat het voor 
bepaalde groepen jongeren nauwelijks mogelijk is om op het 
zogenaamde nulniveau ten aanzien van het beroep in te stromen. Hierbij 
wordt opgemerkt, dat de wet geen andere toelatingsvoorwaarden stelt 
dan een leeftijdsgrens. In principe is de toelating drempelloos. Dit impli-
ceert, dat ook leerlingen, die niet voldoen aan de niveau-aanduidingen, 
volledig toelaatbaar zijn. Bovendien kan een school door programma's, 
gericht op oriëntatie en schakeling, inspelen op jongeren, die minder 
gekwalificeerd zijn. 
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Artikel 2.14 

De taak van de landelijke organen met betrekking tot de totstand-
koming van eindtermen en examenprogramma's is inhoudelijk niet 
wezenlijk gewijzigd, doch ten aanzien van de te volgen procedures is er 
wel het nodige veranderd. Zo wordt in het onderhavige wetsvoorstel - in 
aansluiting bij het SVM wetsontwerp - voorzien in expliciete vaststelling 
van de eindtermen door de minister, terwijl de landelijke organen op 
basis van de vastgestelde eindtermen de examenprogramma's 
vaststellen. Nieuw is voorts dat de landelijke organen omtrent hun 
voorstellen de door de minister als representatief aangemerkte organi-
saties uit onderwijs en bedrijfsleven horen (het bedrijfstaksgewijze 
overleg onderwijs-bedrijfsleven). Daarmede wordt beoogd te komen tot 
een goede onderlinge afstemming tussen de opleidingen in het leerling-
wezen en de m.b.o.-opleidingen in volletijds- en deeltijdsverband. 
Tenslotte zal - evenals dat voor het m.b.o. het geval is - de Onder-
wijsraad worden gehoord met betrekking tot de eindtermen. Het is 
gebruik geworden dat de op grond van de WLW vastgestelde praktijk-
programma's (waarin opgenomen de exameneisen voor het praktijkge-
deelte van de opleiding) en de exameneisen voor het theoriegedeelte, 
opgenomen in het richtlijnleerplan, worden gecombineerd in één 
document, totaalprogramma's genoemd. Deze wet verbiedt de totstand-
koming van dergelijke documenten geenszins. Deze worden echter niet 
langer door de centrale overheid vastgesteld of goedgekeurd. De 
bemoeienis van de centrale overheid blijft beperkt tot het vaststellen van 
de eindtermen en de examen-a.m.v.b. De eindtermen hebben betrekking 
op zowel de praktijkcomponent als de theoriecomponent. 

Artikel 2.15 en artikel 2.16 

Deze artikelen komen overeen met de artikelen 17a en 17b van de 
WVO, zoals deze in het SVM wetsontwerp zijn voorgesteld. Voor een 
nadere toelichting zij daarnaar verwezen. 

Artikel 2.17 

De huidige examensystematiek blijft voor het leerlingwezen gehand-
haafd. Deze systematiek wijkt in verband met het bestaan van de 
praktijkcomponent in het leerlingwezen in bepaalde opzichten nogal af 
van wat elders gebruikelijk is. Zo is hier geen sprake van een school-
examen, doch de examens (onderverdeeld in certificaateenheden) 
worden georganiseerd door de landelijke organen en afgenomen onder 
verantwoordelijkheid van een examencommissie, ingesteld door het 
landelijke orgaan. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het 
vierde lid, zal worden voorgesteld - overeenkomstig de huidige regeling -
de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de examens te waarborgen 
door voor te schrijven dat in de examencommissies vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven zitting hebben. In die algemene maatregel van 
bestuur zullen tevens nadere bepalingen worden opgenomen omtrent de 
wijze waarop onder de verantwoordelijkheid van de examencommissies 
in scholen en bedrijven toetsen kunnen worden afgenomen. Ook zal de 
algemene maatregel van bestuur voorschriften geven met betrekking tot 
de door de landelijke organen vast te stellen examenreglementen. 

Artikel 2.19 

Het onderricht in de praktijk van het beroep en het beroepsbege-
leidend onderwijs zullen beide zodanig moeten worden ingericht dat de 
onderlinge samenhang gewaarborgd is. Als die samenhang ontbreekt, is 
het niet mogelijk te voldoen aan het andere voorschrift: zodanige 
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inrichting dat de eindtermen van de opleiding (die immers betrekking 
hebben op zowel de praktijk- als de theoriecomponent) binnen de 
geldende termijn kunnen worden bereikt. Voor het beroepsbegeleidend 
onderwijs zal een en ander tot uitdrukking komen in het schoolwerkplan. 

Voor het onderricht in de praktijk is niet voorgeschreven dat dit 
gegeven wordt volgens een werkplan. Een systematische schriftelijke 
neerslag van de praktijkcomponent is echter wel wenselijk. Daarbij kan 
gedacht worden aan een document waaruit onder meer blijkt: 

- welke vaardigheden worden beoogd in relatie met de praktijk-
eindtermen 

- hoe de leertaken worden ingevuld in de praktijk van het beroep en 
welke eventueel in een aanvullende praktijkleersituatie kunnen worden 
uitgevoegd 

- hoe de toetsing is geregeld. 
Doorgaans zullen de werk- en takenboeken, die door de landelijke 

organen worden ontwikkeld, als leidraad dienen voor het onderricht in de 
praktijk. 

Paragraaf 2. De leerovereenkomst en de patroon 

Artikel 2.20 

In dit artikel worden voorschriften met betrekking tot de leerovereem 
komst gegeven. Het bepaalde in het tweede lid is ontleend aan artikel 8 
van de WLW. 

Het in dit lid bepaalde legt de basis voor de verplichting voor de lande-
lijke organen zich er van te overtuigen, alvorens een leerovereenkomst 
wordt afgesloten, dat in de desbetreffende opleidingssituatie - of het nu 
een bedrijf, een praktijkleerplaats aan C(A)VV of een gemeenschappe-
lijke opleidingsactiviteit betreft - de opleiding in het kader van het 
leerlingwezen naar behoren kan worden uitgevoerd. 

De leerovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan, en mede-onder-
tekend door het landelijk orgaan en de school voor b.b.o. De 
mede-ondertekening door de school is een nieuw voorschrift. Met de 
mede-ondertekening wordt beoogd vast te leggen dat de betrokken 
school de verplichting op zich neemt om a) de leerling toe te laten en b) 
het beroepsbegeleidend onderwijs dat bij de opleiding behoort, te 
verzorgen en wel zodanig dat de leerling het gehele examen kan 
afleggen binnen de voor de opleiding geldende tijdsduur. 

In het vierde lid is voorgeschreven, wat de leerovereenkomst ten 
minste dient te vermelden. Een aantal bepalingen van artikel 10 van de 
WLW (zoals de zeer gedetailleerde voorschriften omtrent vermelding van 
bijvoorbeeld namen en adressen van betrokkenen, of het voorschrift dat 
de leerovereenkomst, in geval de leerling bij de patroon inwoont, 
bepalingen bevat omtrent zedelijke, godsdienstige en lichamelijke 
verzorging van de leerling) is daarbij niet overgenomen, omdat deze -
naar hedendaagse opvattingen - niet meer passen in de rol die de 
overheid ten opzichte van burgers heeft. 

Het staat partijen vrij om de overeenkomst aan te vullen met 
bepalingen die zij wenselijk achten, mits deze niet te kort doen aan het 
karakter van de leerovereenkomst. 

In dit artikellid is onder e voorgeschreven, dat de leerovereenkomst 
dient te vermelden, in welke gevallen de leerovereenkomst eindigt. Met 
andere woorden: het wordt in belangrijke mate aan partijen overgelaten 
om te bepalen in welke gevallen de leerovereenkomst eindigt. De wet 
geeft slechts twee gevallen aan waarin de leerovereenkomst in elk geval 
eindigt: 

- op schriftelijke aanzegging van het landelijk orgaan, indien dit zich 
ervan overtuigd heeft dat hetzij de patroon, hetzij de leerling zijn 
verplichtingen niet nakomt. 
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- door het afleggen van het examen. 
Ondergetekenden achten het van belang, dat er een mogelijkheid is 

om op eenvoudige wijze beroep aan te tekenen tegen de beëindiging van 
de leerovereenkomst. Daarom wordt uitdrukkelijk voorgeschreven dat het 
landelijk orgaan ter zake een voorziening treft. Uiteraard kunnen ook 
landelijke organen gezamenlijk een voorziening treffen. De bestaande 
mogelijkheid tot beroep op de minister in geval de leerovereenkomst op 
aanzegging van het landelijk orgaan wordt beëindigd, vervalt, als te 
beperkt en in de praktijk te slecht functionerend. Het bij wet volledig 
regelen van een beroepsmogelijkheid voor dit speciale aspect is uit een 
oogpunt van deregulering niet gewenst. Gezien de aard van het 
onderwerp, kan een en ander gevoeglijk aan betrokkenen worden overge-
laten. 

Artikel 2.21 

Dit artikel is overgenomen uit de WLW (artikel 9). Het bevat het 
voorschrift, dat de voornaamste bepalingen van het arbeidsrecht buiten 
toepassing blijven, voor zover deze in strijd zijn met het bepaalde bij 
deze wet. 

De bepalingen van titel VII A van het vierde boek van het Burgerlijk 
Wetboek, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Stb. 
F214) en van de collectieve arbeidsovereenkomst blijven buiten 
toepassing voor zover deze in strijd zijn met het bepaalde bij deze wet. 

Hierbij is mitsdien voorondersteld, dat de genoemde regelingen mede 
gelden voor de leerovereenkomst. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn, voor 
wat betreft de zevende titel A van het vierde boek van het Burgerlijk 
Wetboek, indien de leerovereenkomst mede de kenmerken bevat van de 
arbeidsovereenkomst. 

De strekking van het onderhavige artikel is te voorkomen dat, met een 
beroep op de bepalingen van genoemde regelingen, ten nadele van de 
ontwikkeling van het leerlingwezen de voorschriften van deze wet terzijde 
zullen worden gesteld. 

Deze wet treedt niet in de vraag wanneer de leerovereenkomst tevens 
de kenmerken van een arbeidsovereenkomst bevat. 

Tenslotte wordt opgemerkt, dat het artikel geen bepalingen inhoudt 
betreffende de toepasselijkheid op de leerovereenkomst van andere op 
de arbeidsovereenkomst betrekking hebbende sociale wetten. In 
hoeverre partijen daaraan zijn gebonden, zal derhalve aan de hand van 
de eigen bepalingen van de onderscheiden wetten op dit gebied zijn uit 
te maken. 

Artikel 2.22 

In hoofdlijnen geeft dit artikel de taken en verplichtingen weer die voor 
de patroon in ieder geval voortvloeien uit de leerovereenkomst. Er is 
vanaf gezien een nadere detaillering aan te brengen, zoals in de WLW is 
gebeurd. Nadere uitwerking kan naar behoefte geschieden. 

Paragraaf 3. Bepalingen m.b.t. leerlingen en extraneï 

Artikel 2.23 

De leerling zal de verplichtingen, hem opgelegd in de leerovereen-
komst, moeten nakomen. Het is niet nodig geoordeeld zulks expliciet 
voor te schrijven in dit artikel - de algemene regels met betrekking tot de 
uitvoering van overeenkomsten, zoals neergelegd in het Burgerlijk 
Wetboek, brengen dit reeds met zich mede. 

Wél is nog expliciet voorgeschreven, dat het geregeld volgen van het 
algemeen en op het beroep gericht onderwijs een verplichting is die 
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voortvloeit uit de wet en die dan ook moet worden opgenomen in de 
leerovereenkomst (zie artikel 2.20). 

In het tweede lid wordt de mogelijkheid geopend om het onderwijs op 
andere wijze te volgen, als het niet geregeld aan een school kan worden 
gevolgd. Gedacht kan worden aan die gevallen waarin de leerling wegens 
bijvoorbeeld continudiensten niet regelmatig een school kan bezoeken. 

Artikel 2.24 

Op basis van deze bepaling zullen ook zij die geen leerovereenkomst 
hebben, het examen leerlingwezen kunnen afleggen. De voorwaarden 
waaronder zulks kan geschieden, zullen worden neergelegd in het 
Examenbesluit leerlingwezen dat het bestaande besluit zal vervangen. 

Artikel 2.25 

Deze bepaling komt globaal overeen met artikel 48 van de WVO. 
Alleen de toevoeging in het eerste lid «tenzij de school uitsluitend 
bestemd is voor interne leerlingen» is komen te vervallen. 

Paragraaf 4. De scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs 

Artikel 2.26 

Voor een algemene toelichting op het schoolwerkplan wordt verwezen 
naar paragraaf 2.3 van het algemeen deel van deze memorie. In het 
tweede lid onderdeel c ten 3 , is voorgeschreven dat het schoolwerkplan 
dient te vermelden op welke wijze wordt zorggedragen voor de 
samenhang van de theoriecomponent met de praktijkcomponent. Dit 
voorschrift heeft ten doel te bewerkstelligen, dat aan dit onderwerp 
systematisch aandacht wordt geschonken door de scholen. In enkele 
sectoren/regio's is de samenhang theorie-praktijk reeds onderwerp van 
periodiek overleg tussen de school, de betrokken leermeesters en het 
landelijke orgaan. 

Artikel 2.27 

In deze bepaling is de grondslag van het openbaar onderwijs geformu-
leerd analoog aan artikel 42 WVO. 

Artikel 2.28 

In dit artikel is samengevoegd hetgeen met betrekking tot het voort-
gezet onderwijs is geregeld in de artikelen 46 en 47 WVO. Vergelijk ook 
artikel 79 van de WHBO. 

Artikel 2.30 

De voordelen van grotere autonomie en inrichtingsvrijheid kunnen pas 
volledig tot hun recht komen als de bestuurskracht van de scholen wordt 
versterkt. Dit geschiedt onder meer door de invoering van de centrale 
directie en de mogelijkheid om taken van het bevoegd gezag aan deze 
centrale directie te delegeren. Bij de regeling hiervan is - evenals dat is 
geschied in het SVM wetsontwerp - aangesloten bij de artikelen 17 en 
18 van de WHBO. 

In het eerste lid van artikel 2.30 is bepaald dat elke school voor curso-
risch beroepsonderwijs een centrale directie heeft. Hoewel het begrip 
«directeur» met betrekking tot scholen voor b.b.o. is verdwenen, is het 
uiteraard niet verboden dat binnen de school wordt besloten om een of 
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meer leden van de centrale directie of andere functionarissen met 
leidinggevende taken, de titel «directeur» te laten voeren. 

In het wetsvoorstel zijn geen voorwaarden opgenomen met betrekking 
tot de benoembaarheid van leden van de centrale directie, evenmin als 
dat is geschied voor de scholen voor m.b.o. in het SVM-wetsvoorstel. 

Artikel 2.31 

In artikel 2.31 wordt de mogelijkheid geopend dat het bevoegd gezag 
taken en bevoegdheden aan de centrale directie delegeert. Als dat 
gebeurt, moet in een reglement worden vastgelegd welke taken en 
bevoegdheden worden overgedragen alsmede de eventuele richtlijnen 
voor de uitoefening daarvan. Dezelfde regeling is opgenomen in artikel 
18 van de WHBO. Uit een oogpunt van harmonisatie is aangesloten bij 
de tekst van dat artikel, evenals is geschied bij het SVM-wetsvoorstel. 

Artikelen 2.32 en 2.33 

Deze bepalingen regelen de bestuursoverdracht van openbare scholen 
respectievelijk bijzondere scholen. Bij de formulering is aangesloten bij 
artikel 75 van de WHBO: bepaald is dat bij een bestuursoverdracht de 
rechten ten aanzien van gebouwen terreinen en roerende goederen 
worden overgedragen. Daarmee is een oplossing geboden voor die 
situaties waarin het bevoegd gezag van de over te dragen school geen 
eigenaar is van bijvoorbeeld het gebouw waarin de school is gehuisvest: 
in die gevallen ontstaat bij bestuursoverdracht slechts de verplichting tot 
overdracht van de rechten die men zelf heeft. 

Artikel 2.34 

Deze bepaling vormt een uitvloeisel van de via de Wet van 19 april 
1985 (Stb. 256) in de Wet op het voortgezet onderwijs en andere onder-
wijswetten voor de bevoegde gezagsorganen opgenomen verplichting 
toekomstige leraren als schoolpracticumstudenten toe te laten. Voor een 
uiteenzetting over de noodzaak en het doel van de onderhavige regeling 
verwijzen de ondergetekenden kortheidshalve naar het algemeen deel 
van de memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel 
(Kamerstukken II, 1983-1984, 18 117, nr. 1-3). 

Opgemerkt wordt dat voor de tekst van artikel 2.34 aansluiting is 
gezocht bij de bewoordingen van artikel 39a van de WVO. 

Paragraaf 5. De organen van het leerlingwezen 

Artikel 2.35 

De taak van de landelijke organen met betrekking tot het leerlingwezen 
is in essentie gelijk gebleven. Zij hebben er een taak bijgekregen met 
betrekking tot het deeltijds m.b.o. in het bijzonder met betrekking tot de 
ontwikkeling van de eindtermen en met betrekking tot de verwerving van 
stageplaatsen ten behoeve van het deeltijds m.b.o. 

In het tweede lid wordt voorgeschreven dat in het bestuur tot 
uitdrukking wordt gebracht de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
sociale partners en het onderwijsveld, mede naar aanleiding van 
ontvangen adviezen. In afwijking van de WLW wordt thans niet meer 
voorgeschreven dat de invloed der ouders in het bestuur tot uitdrukking 
moet komen - een dergelijk voorschrift past niet meer bij de leeftijds-
groep waar het om gaat. Ook zijn niet overgenomen de bepalingen met 
betrekking tot vertegenwoordiging in het bestuur van een landelijk 
orgaan van hoofdbedrijf- en bedrijfschappen. Daar waar dergelijke 
bedrijfschappen een rol spelen met betrekking tot het leerlingwezen, 
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kunnen deze ook zonder dat daaraan een wettelijk voorschrift ten 
grondslag ligt vertegenwoordigd zijn in het bestuur. 

In het derde lid is bepaald dat het werkterrein van landelijke organen 
wordt ingedeeld volgens bedrijfstak dan wel beroepencategorie. Dit komt 
meer overeen met de werkelijkheid dan een indeling uitsluitend volgens 
beroepencategorieën, die in de WLW het uitgangspunt was. 

In het vijfde lid zijn voorzieningen opgenomen voor die opleidingen, die 
op het grensvlak van werkgebieden van twee of meer landelijke organen 
liggen én voor de opleidingen, die behoren tot het werkgebied van 
meerdere landelijke organen. 

Artikel 2.36 

In het vijfde lid wordt aan de landelijke organen een adviestaak 
gegeven ten aanzien van de spreiding van afdelingen. De overige in dit 
artikel genoemde taken bevatten geen wezenlijk nieuwe elementen ten 
opzichte van de huidige situatie. 

Artikel 2.37 

De in het algemeen deel van deze memorie en in de toelichting op 
artikel 2.35 al gemelde taakuitbreiding van de landelijke organen met 
betrekking tot het deeltijds m.b.o. vindt hier een nadere omschrijving. 

Artikelen 2.38 

De taak van de regionale organen (voorlichting aan potentiële 
leerlingen) heeft betrekking op een uitgebreidere doelgroep dan 
voorheen. De verdere uitwerking van deze taak is niet in de wet 
opgenomen: het spreekt van zelf dat contacten met ouders, leerlingen, 
scholen, instituten voor beroepskeuze en arbeidsbemiddeling etc. onder-
houden moeten worden terwille van een goede taakuitvoering. Het is - in 
verband met de vele raakvlakken - expliciet voorgeschreven dat samen-
gewerkt moet worden met de regionale educatieve centra. Regionale 
organen hebben gezien hun taak voorlichting te geven over het leerling-
wezen een belangrijke rol bij de totstandkoming van voldoende leerover-
eenkomsten. Het behoort echter niet meer tot hun taak leerovereen-
komsten mede te ondertekenen. 

Artikel 2.39 

De bestuursoverdracht van landelijke en regionale organen geschiedt 
op de voor het gehele onderwijsveld gebruikelijke wijze. 

Paragraaf 6. Personeel scholen 

Artikel 2.40 

In dit artikel zijn - evenals dat in SVM-verband is geschied - in 
navolging van de artikelen 52 en 53 van de WHBO de verschillende 
categorieën personeelsleden binnen een school voor cursorisch beroeps-
onderwijs opgenomen. Ook de profielaanduiding van deze categorieën is 
analoog aan de in de WHBO opgenomen categorieën. 

De formulering «in hoofdzaak» in het vierde lid is in navolging van de 
WHBO opgenomen om een flexibel functie-verdeling niet in de weg te 
staan. Uit de formulering van het vijfde lid blijkt dat het bevoegd gezag 
(uit een oogpunt van terughoudendheid met centrale regelgeving) zelf de 
functies en taken van het personeel kan bepalen binnen het kader van bij 
algemene maatregel van bestuur (het Rechtspositiebesluit onderwijsper 
soneel, Stb. 1985, 1 10) te geven voorschriften ter zake. In het vijfde lid 
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is tevens bepaald dat het bevoegd gezag jaarlijks het beleid vaststelt met 
betrekking tot de formatie. Het accent in de wet ligt op het beleid en niet 
op de gedetailleerde ingevulde formatie en op elke individuele formatie-
wijziging. Ook het - lokaal - rechtspositioneel overleg zal dienen plaats 
te vinden over de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking 
tot de formatie. 

Artikel 2.41 en 2.42 

In het algemeen deel van deze toelichting is in hoofdlijnen de nieuwe 
benoembaarheidsregeling voor het m.b.o. uiteengezet. In de artikelen 
2.41 en 2.42 wordt aan deze regeling uitwerking gegeven. 

De desbetreffende regeling is overeenkomstig die van de artikelen 37d 
en 37e van de WVO. Voor een toelichting zij kortheidshalve daarnaar 
verwezen. 

Naar aanleiding van hetgeen de Onderwijsraad in zijn advies heeft 
opgemerkt over de bewijzen van bekwaamheid merken ondergetekenden 
op, dat de systematiek van het SVM-wetsvoorstel is gevolgd. Het 
voorstel van de Onderwijsraad gericht op handhaving van de benoe-
mingsmogelijkheden, zoals die in artikel 33 van de WVO en artikel 114 
van de OWVO worden geboden, is dan ook niet overgenomen, mede 
gelet op de in het kader van deregulering beoogde vermindering van de 
departementale beleidslasten. 

Artikel 2.43 

In het tweede lid van dit artikel wordt de grondslag gegeven voor de 
rechtspositieregeling van het personeel van de school voor beroepsbege-
leidend onderwijs. 

Artikel 2.44 

Dit artikel komt overeen met artikel 43 van de WVO en bevat 
(procedure)voorschriften met betrekking tot benoeming, schorsing, 
ontslag en disciplinaire maatregelen, alsmede de grondslag voor de 
algemene maatregel van bestuur met betrekking tot genoemde onder-
werpen. 

Artikelen 2.45 en 2.46 

Ten behoeve van het personeel van de openbare school respectievelijk 
het personeel van de bijzondere school is een bepaling opgenomen 
omtrent hetgeen tenminste in de akte van aanstelling respectievelijk akte 
van benoeming dient te worden vermeld. 

Artikelen 2.47 en 2.48 

Deze bepalingen regelen het recht van beroep van het personeel van 
een bijzondere school voor cursorisch beroepsonderwijs. De regeling 
komt overeen met die, welke in de WVO is neergelegd. 

Artikelen 2.49 

Het eerste lid van dit artikel vormt de basis voor het georganiseerd 
overleg op centraal niveau, met personeelsorganisaties en besturenorga-
nisaties. 

In het tweede lid wordt voorzien in een basis voor het georganiseerd 
overleg op lokaal niveau bij scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs. 

Over de vaststelling of wijziging van de formatie wordt immers op 
schoolniveau beslist. Het overleg dient dan ook op schoolniveau plaats te 
vinden tussen de schoolbesturen en de personeelsorganisaties. 
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Paragraaf 7. Personeel organen 

Deze paragraaf is opgezet naar het stramien van de paragraaf 
handelend over het personeel van de scholen voor beroepsbegeleidend 
onderwijs (Paragraaf 6 van dit hoofdstuk). Voor een deel komen de 
voorschriften overeen. Voor een nadere toelichting zij dan ook verwezen 
naar die paragraaf alsmede naar het algemeen deel van deze memorie 
(paragraaf 5.2). 

Afwijkend zijn uiteraard de onderscheiden categorieën personeels-
leden: naast het «ondersteunend en beheerspersoneel» kennen de 
organen de categorie: consulenten. Een begrip dat van oudsher al in het 
leerlingwezen wordt gehanteerd. 

Voorts wijkt de benoembaarheidsregeling van het personeel der 
organen af van die van het personeel van de scholen voor beroepsbege-
leidend onderwijs: de regeling voor het personeel van de organen komt 
erop neer dat tot consulent van een landelijk orgaan benoembaar is hij 
die met succes tenminste een opleiding op h.b.o.-niveau heeft gevolgd 
en die tevens een op het consulentschap toegespitste didactische 
scholing met succes heeft gevolgd; tot consulent van een regionaal 
orgaan is benoembaar hij die een opleiding heeft gevolgd gericht op 
studie- of beroepskeuze. 

TITEL 3. DEELTIJDS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS 

Het wetsvoorstel voorziet niet in de mogelijkheid van zelfstandige 
scholen voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs. Het deeltijds 
middelbaar beroepsonderwijs wordt, immers, aangehaakt aan scholen 
voor beroepsbegeleidend onderwijs als bedoeld in de WCBO, en aan 
scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en voor voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs als bedoeld in de WVO. 

De regelgeving in de WCBO met betrekking tot het deeltijds 
middelbaar beroepsonderwijs valt daarom in twee delen uiteen. Het 
eerste deel bestaat uit een klein aantal bepalingen die direkt betrekking 
hebben op deze vorm van onderwijs. Deze bepalingen zijn vooral 
opgenomen in paragraaf 1 over de opleidingen deeltijds m.b.o. en verder 
in enkele bepalingen als artikel 2.4, artikel 3.11, de artikelen 3.86 tot en 
met 3.88. Het tweede deel bestaat uit het van overeenkomstige 
toepassing verklaren van de relevante voorschriften die gelden voor de 
school waaraan het deeltijds m.b.o. wordt verbonden. Zie de artikelen 
2.70 tot en met 2.73 en de artikelen 3.41 en 3.89 tot en met 3.91. 

Op deze wijze wordt het deeltijds m.b.o. enerzijds geheel in de WCBO 
geregeld, maar wordt anderzijds bereikt dat de scholen die het uitvoeren, 
geïntegreerde gehelen blijven. 

Artikelen 2.59 en 2.60 

Het deeltijds m.b.o. omvat twee van de vijf soorten van opleidingen, 
die in het m.b.o. worden onderscheiden, te weten: 

- de opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening die tevens 
gericht kunnen zijn op doorstroming naar opleidingen tot zelfstandige 
beroepsuitoefening die tevens zijn gericht op doorstroming naar het 
h.b.o. en opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening die tevens 
kunnen zijn gericht op doorstroming naar opleidingen die uitsluitend zijn 
gericht op doorstroming naar het h b o . 

- de opleidingen tot zelfstandige beroepsopleiding die tevens zijn 
gericht op doorstroming naar het h.b.o. 

De kwalificaties die in het m.b.o. kunnen worden verworven via de 
overige opleidingen (de oriënterende en schakelende opleidingen, de 
opleidingen tot beginnende beroepsuitoefening en de opleidingen die 
uitsluitend zijn gericht op doorstroming naar het hoger beroepson-
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derwijs) kunnen niet via het deeltijds m.b.o. worden verworven. Met de 
bedoelde opleidingen overeenkomende opleidingsmogelijkheden zijn 
gesitueerd in het leerlingwezen en de specifieke scholing enerzijds en 
het v.a.v.o. met de daarbij behorende schakeling anderzijds. 

De diploma's die in het deeltijds m b o . kunnen worden behaald, zijn in 
beginsel dezelfde als die welke in het m.b.o. kunnen worden behaald. 

De terminologie sluit uiteraard aan bij die welke voor het m.b.o. 
gebruikt wordt. 

Het tweede lid van artikel 2.60 vormt de grondslag voor de indeling 
van de opleidingen in onderdelen overeenkomstig de desbetreffende 
certificaateenheden. Met certificaateenheden worden combinaties van 
eindtermen bedoeld die in het licht van de beroepsuitoefening dan wel in 
het licht van de doorstroming naar vervolgonderwijs, een zelfstandige 
betekenis hebben (zie artikel 1.1, eerste lid). 

Artikel 2.61 

In algemene zin is omschreven welk ingangsniveau geldt voor het 
deeltijds m.b.o. Het wordt aan het bevoegd gezag overgelaten om in 
concrete gevallen te beoordelen of leerlingen tot de opleidingen kunnen 
worden toegelaten. Tevens is, evenals in het voortgezet onderwijs (artikel 
27, tweede lid, WVO), bepaald dat de toelating niet afhankelijk mag 
worden gesteld van een andere dan een bij of krachtens de wet 
geregelde bijdrage. 

Artikel 2.62 

Evenals in het m b o . is het in het deeltijds m.b.o. de bedoeling, dat in 
zekere mate praktijkervaring een rol speelt bij de opleiding. Dat kan op 
verschillende manieren worden gerealiseerd: via een stage of via 
(relevante) praktijkervaring, opgedaan tijdens de opleiding of daaraan 
voorafgaand. 

Artikel 2.63 tot en met 2.66 

De eindtermen van het deeltijds m.b.o. komen op dezelfde wijze tot 
stand als de eindtermen voor het volletijds m b o . Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar het terzake gestelde in het 
SVM-wetsontwerp. De opleidingen deeltijds m.b.o. zullen zodanig 
moeten worden ingericht - blijkende uit het schoolwerkplan - dat de 
eindtermen binnen de gestelde termijn kunnen worden bereikt. 

Artikel 2.68 

De regeling voor de examens deeltijds m.b.o. is in beginsel dezelfde 
als die voor de examens voor het m.b.o. 

Artikelen 2.70 tot en met 2.73 

Het deeltijds m.b.o. wordt niet verzorgd aan «scholen voor deeltijds 
m.b.o.», maar is altijd aan een ander schooltype verbonden (een school 
voor b.b.o., m.b.o. of v.a.v.o.). Met andere woorden: het deeltijds m.b.o. 
is altijd in één schoolorganisatorisch kader samengebracht met ander 
onderwijs. Het is daarom van belang dat de voorschriften voor het 
deeltijds m.b.o. die mede op schoolorganisatorisch vlak liggen, zoveel 
mogelijk aansluiten bij de voorschriften die gelden voor de school 
waaraan het deeltijds m b o . is verbonden. Dit betreft in het bijzonder de 
voorschriften met betrekking tot zaken als het schoolwerkplan, 
voorschriften met betrekking tot de deelnemers en met betrekking tot 
het personeel (dat immers over en weer inzetbaar moet zijn). 
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In de onderhavige artikelen komen genoemde scholen achtereen-
volgens aan de orde. 

In de artikelen 2.70 en 2.72: het deeltijds m.b.o., verbonden aan 
scholen voor b.b.o. Voor die situatie zijn zoveel mogelijk de voorschriften 
voor de scholen voor b.b.o. van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Voor een nadere toelichting wordt dan ook verwezen naar de toelichting 
op met name artikel 226 en paragraaf 6 van titel 2. 

In de artikelen 2.71 en 2.73 worden een aantal WVO-artikelen van 
overeenkomstige toepassing verklaard voor het deeltijds middelbaar 
beroepsonderwijs aan scholen voor middelbaar beroepsonderwijs of aan 
scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; voor een 
nadere toelichting zij verwezen naar de toelichting op de WVO en de 
toelichting op het SVM-wetsontwerp; in het bijzonder de artikelen 37a 
tot en met 40 WVO. 

TITEL 4. SPECIFIEKE SCHOLING 

Titel 4 van hoofdstuk II omvat de bepalingen met betrekking tot de 
onderwijskundige inrichting van de specifieke scholing. Noodzakelij-
kerwijs is bij de formulering daarvan een zo groot mogelijke terughou-
dendheid uitgangspunt geweest. Enerzijds uit overwegingen van deregu-
lering en besturen op afstand, anderzijds omdat juist voor de specifieke 
scholing een zo groot mogelijke flexibiliteit geboden is. 

De voorschriften met betrekking tot de onderwijskundige inrichting van 
specifieke scholing zijn dan ook zeer algemeen geformuleerd. Ze vormen 
in feite niet meer dan een kader, waarbinnen in het algemeen in 
CBA-RBA- verband de concrete vaststelling plaatsvindt van de kwalita-
tieve en kwantitatieve invulling van specifieke scholing; toedeling van 
middelen geschiedt op basis van programma's en offertes van de uitvoe-
rende instelling; in dat kader zullen tussen RBA en instelling nadere 
afspraken gemaakt kunnen worden over de inrichting van het onderwijs. 

Artikel 2.74 en 2.75 

Onder specifieke scholing wordt begrepen de scholing in het kader van 
de arbeidsvoorziening - dus ook de scholing die thans valt onder de 
Kaderregeling Scholing (Besluit van 1 januari 1987) - en de beroepsge-
richte cursussen die thans bekostigd worden op grond van artikel 75 van 
de WVO (in de toekomst op grond van artikel 75a van de WVO) en die 
niet gerekend kunnen worden tot het ieerlingwezen, het deeltijds m.b.o. 
of het h.b.o. Specifieke scholing kan aanvangen op elk denkbaar niveau 
tussen het eindniveau van het basisonderwijs en de basiseducatie en het 
beginniveau van het hoger (beroeps)onderwijs. 

Artikel 2.76 en 2.77 

De uitvoerende instelling stelt eindtermen vast, beslist of er een 
toetsing plaatsvindt en zo ja, op welke wijze zulks geschiedt en voert 
eventueel de toetsing zelf uit. 

Artikel 2.78 en 2.79 

De bepalingen omtrent het programma zijn afgeleid van de bepalingen 
over het schoolwerkplan voor de scholen voor b.b.o. en voor het deeltijds 
m.b.o. Het programma zal een belangrijke rol spelen in de relatie RBA-
instelling: op grond van het programma zal al dan niet middelentoedeling 
geschieden. 
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Artikel 2.80 

Voor leraren, belast met het geven van specifieke scholing, gelden 
geen benoembaarheidsvereisten: een ieder die daartoe door het bestuur 
van een uitvoerende instelling capabel wordt geacht, kan met specifieke 
scholing worden belast. Een zo groot mogelijke flexibiliteit en een zo 
adequaat mogelijk kunnen inspelen op de behoeften is daarmee 
gegeven. 

De vrees van de Onderwijsraad, dat de kwaliteit van opleidingen speci-
fieke scholing door het ontbreken van benoembaarheidsvereisten onvol-
doende is gewaarborgd, wordt niet door ondergetekenden gedeeld. De 
diversiteit en de noodzakelijke flexibiliteit van deze opleidingen vereisen, 
dat het bestuur van de instelling zelf bepaalt, wie capabel geacht wordt 
tot het geven van specifieke scholing. Een tweede overweging hierbij is, 
dat - anders dan bij initieel onderwijs van jongeren - specifieke scholing 
van volwassenen afhankelijk is van opdrachten in het kader van de activi-
teitenplanning van het RBA. Dergelijke opdrachten worden mede op 
basis van een kwaliteitsbeoordeling toegekend. Ook om die reden zullen 
de instellingen zich inspannen om de deskundigheid van leraren te 
waarborgen. 

TITEL 5 

In deze titel worden de bepalingen opgenomen inzake contractactivi-
teiten betreffende de toezending aan de inspectie van de programma's 
en beschrijvingen van de contractactiviteiten; de mogelijkheid voor 
deelnemers aan cursussen in het kader van contractactiviteiten om 
examens af te leggen die tot diploma's met civiel effect leiden; de 
«51%-regeling» ter bescherming van de ABP-status van het personeel en 
de regeling ten aanzien van benoembaarheidsvereisten van personeel 
belast met contractactiviteiten. De regelingen komen overeen met de 
desbetreffende bepalingen in de WVO. 

In het tweede lid van artikel 2.82 is bepaald dat voor de toepassing 
van artiekl B2 van de ABP-wet de middelen die worden verstrekt door de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, gelijk worden gesteld met de middelen 
die uit 's Rijks kas komen. 

HOOFDSTUK I I I . PLANNING EN BEKOSTIGING 

TITEL 1. ALGEMEEN 

Artikel 3.1 

Onder planning wordt in deze wet verstaan zowel de procedures die 
leiden tot aanspraken op bekostiging of tegemoetkoming als de stelsel-
elementen die tot de beëindiging van die aanspraken leiden. Bij de 
aanvang van de bekostiging wordt bovendien onderscheid gemaakt 
tussen: 

a. instellingenplanning en 
b. activiteitenplanning. 
Bij instellingenplanning gaat het om de vraag welke de uitvoerende 

instellingen voor het cursorisch beroepsonderwijs zijn die onder bekosti-
gingsverband opleidingen kunnen verzorgen. Daaronder valt ook afdelin-
genplanning. 

Bij activiteitenplanning gaat het om de vraag welke concrete oplei-
dingen daadwerkelijk zullen worden bekostigd of van een tegemoet-
koming zullen worden voorzien. 
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Dit onderscheid is geïntroduceerd door de Kaderwet Volwassenenedu-
catie (KVE) en wordt, voor wat betreft de activiteitenplanning, nader 
uitgewerkt in de Invoeringswet KVE. 

De instellingsplanning en de activiteitenplanning geschiedt voor ieder 
van de deelterreinen van het cursorisch beroepsonderwijs evenwel op 
verschillende manieren. 

A. Het leerlingwezen 

Het beroepsbegeleidend onderwijs wordt gegeven aan scholen voor 
b.b.o. binnen afdelingen. Nieuwe scholen voor b.b.o. worden slechts bij 
wet gepland (zie artikel 3.3, eerste lid). 

Voor nieuwe afdelingen - te verbinden aan scholen voor b.b.o. - is een 
planprocedure noodzakelijk (zie de artikelen 3.5 tot en met 3.10). 

De activiteitenplanning ingevolge de Invoeringswet KVE is niet van 
toepassing op het b.b.o. De scholen beslissen in nauw overleg met 
landelijke organen welke opleidingen in het kader van het b.b.o. worden 
verzorgd. De kosten daarvan dient de school uit de normvergoeding per 
leerling te dekken. Met betrekking tot het onderricht in de praktijk van 
het beroep, hetgeen plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de 
patroon en als zodanig niet door de overheid wordt bekostigd, zijn geen 
planningsvoorschriften van toepassing. Voor de landelijke en regionale 
organen van het leerlingwezen is de planprocedure van de Wet op het 
leerlingwezen in deze wet nagenoeg onveranderd overgenomen (zie 
paragraaf 3). 

Voor de beëindiging van de bekostiging van een school voor b.b.o. 
geldt een opheffingsnorm van 1800 leerlingen (zie artikel 3.4). 
Afdelingen voor b.b.o. worden niet langer bekostigd, indien de afdeling 
in enig leerjaar gedurende twee achtereenvolgende leerjaren door geen 
leerlingen is bezocht (artikel 3.10). 

Er zij op gewezen dat voor de scholen voor b.b.o. een aanvangssituatie 
wordt geschapen met behulp van een eenmalig plan van spreiding en 
situering (zie Titel F van artikel II) op dezelfde wijze als dat geschiedt 
voor de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de SVM-operatie. 

B. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs 

In artikel 2.4 wordt uitputtend opgesomd welke bestaande scholen 
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs kunnen geven. 

Het betreft scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs, scholen voor 
middelbaar beroepsonderwijs en scholen voor voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs (binnen de afdeling administratie). 

Aangezien voor deze scholen de instellingen- en afdelingenplanning 
reeds is geregeld, te weten in deze wet voor wat betreft de eerstge-
noemde school en in de Wet op het voortgezet onderwijs voor wat 
betreft de twee laatstgenoemde, bestaat geen aanleiding voor een afzon-
derlijke instellingenplanning voor het deeltijds m.b.o. Hetzelfde geldt 
voor de opheffing c.q. beëindiging bekostiging van instellingen en 
afdelingen. Op dit onderwijs is wel de activiteitenplanning ingevolge de 
Invoeringswet KVE van toepassing. 

C. Specifieke scholing 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor deeltijds m.b.o. met dien verstande 
dat de kring van potentiële uitvoerende instellingen in beginsel onbeperkt 
is (volgens artikel 2.5). Specifieke scholing is bovendien niet gebonden 
aan een afdelingenstructuur. 
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TITEL 2. PLANNING 

Paragraaf 1. Scholen en afdelingen 

Artikel 3.3 

Op het moment dat het plan van spreiding en situering is geëffeo 
tueerd, kunnen nieuwe scholen alleen nog bij wet worden gesticht. Dit 
geschiedt om overeenkomstige redenen als bij de SVM-operatie, het 
VAVO wetsvoorstel en het HBO. 

Artikel 3.4 

Er zij op gewezen dat de hier bedoelde opheffingsnorm van 1800 
leerlingen ziet op «leerlingen»: dat wil zeggen degenen die opleidingen 
leerlingwezen volgen. Dit betekent dat «deelnemers» die bijvoorbeeld 
opleidingen deeltijds m.b.o. of specifieke scholing volgen, niet meetellen. 
De opheffingsnorm beoogt immers te verzekeren dat de school voor 
b.b.o. een zodanig draagvlak heeft dat de school zijn taak in het beroeps-
begeleidend onderwijs naar behoren kan vervullen. Indien dit draagvlak 
voldoende is kan de school ook op de andere terreinen van het curso-
risch beroepsonderwijs opereren. 

Artikel 3.11 

Dit artikel vormt de pendant van artikel 2.4. Er zijn uiteraard geen 
afzonderlijke bepalingen opgenomen betreffende de beëindiging van de 
bekostiging van een afdeling voor deeltijds middelbaar beroepson-
derwijs. De vraag of een afdeling voor deeltijds m.b.o. bestaanbaar is 
hangt immers af van: 

a. of de overeenkomstige afdeling voor b.b.o. daadwerkelijk bestaat 
aan de school voor b.b.o. 

b. of de overeenkomstige afdeling voor m.b.o. daadwerkelijk bestaat 
aan de school voor m.b.o. 

c. of de school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
daadwerkelijk bestaat. 

Indien de bovengenoemde scholen of afdelingen niet meer worden 
bekostigd gaat ook de «licentie» voor de uitvoering van deeltijds m.b.o. 
verloren. 

TITEL 3. VOORZIENING IN DE HUISVESTING 

Algemeen 

In september 1987 is onder meer aan de Onderwijsraad ter advisering 
voorgelegd een voorstel van wet tot wijziging van de WVO, de WBO, de 
ISOVSO en de WHBO in verband met de integrale regeling van de 
huisvestingsvoorziening en herbestemming (Regeling optimalisering 
gebruik onderwijsgebouwen). De bedoeling van dit wetsvoorstel is om in 
de genoemde wetten een samenhangend stelsel van bepalingen op te 
nemen, dat voor het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, 
het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs te zamen een 
optimaal beheer van de huisvesting bevordert. 

Het spreekt vanzelf dat ook het cursorisch beroepsonderwijs niet 
buiten dit samenhangend stelsel kan blijven. Daarom worden in het 
voorstel van WCBO eveneens bepalingen opgenomen, maar dan voor de 
scholen die in de WCBO hun grondslag vinden, te weten de scholen voor 
beroepsbegeleidend onderwijs (afdeling 1 van titel 3 van hoofdstuk III 
van de WCBO). 
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Met betrekking tot de gebouwen van de organen van het leerling-
wezen, die geen onderwijsgebouwen in strikte zin zijn, wordt volstaan 
met bepalingen omtrent medegebruik, verhuur, en dergelijke (afdeling 2 
van titel 3). 

Met betrekking tot de huisvesting van de afdelingen voor deeltijds 
middelbaar beroepsonderwijs worden van overeenkomstige toepassing 
verklaard de desbetreffende bepalingen die gelden voor de school 
waaraan het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs is verbonden 
(afdeling 3 van titel 3). 

De huisvestingsregeling is nader bezien op mogelijkheden van een 
betere aansluiting tussen huisvestings- en planningstermijnen. Daarbij is, 
in het kader van het dereguleringsstreven, tevens onderzocht of vermin-
dering van het aantal bepalingen mogelijk was zonder de uitgangspunten 
van ROGO, eenvoudige herbestemmingsprocessen over de onderwijs-
sectoren heen en inschakeling van het lokale bestuur, aan te tasten. 

Deze heroverweging heeft geleid tot een vereenvoudigde huisvestings-
regeling die het inzicht op lokaal niveau in lokale en regionale mogelijk-
heden tot huisvesting, de centrale beslissingen ten aanzien van de 
huisvesting (conform ROGO), de autonomie van de schoolbesturen, de 
regionale planning van onderwijsactiviteiten (RBA, REO), en de landelijke 
spreiding van voorzieningen zo veel mogelijk combineert tot een samen-
hangend geheel. 

De regeling bevat, ten opzichte van de oorspronkelijk in de WCBO 
onverkort overgenomen regeling ROGO, een aanzienlijk verkort 
aanvraagproces. Hierdoor wordt een betere aansluiting op de plannings-
taken en de verwachte toename van bestuurskracht van de instellingen 
verkregen. 

Het terugbrengen van de termijnen is bereikt door de in het oorspron-
kelijke ROGO-voorstel aan de gemeenteraad opgedragen taak met 
betrekking tot het opstellen van een huisvestingsoverzicht (OVH), te 
vervangen door een verklaring van burgemeester en wethouders dat al 
dan niet op een andere wijze dan door het bevoegd gezag gewenst in de 
huisvesting kan worden voorzien. Het OVH komt hiermee te vervallen. 
Om administratieve redenen dienen de instellingen hun aanvragen in op 
centraal niveau. In combinatie met het vervroegen van de data voor het 
indienen van aanvragen wordt zo aansluiting verkregen op de plannings-
termijnen die voor het c.b.o. gelden, zonder dat aan de uitgangspunten 
van de ROGO-voorstellen wordt getornd. 

De bewaking van het evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen 
is gewaarborgd door de beslissingen ten aanzien van huisvesting op 
centraal niveau (conform het oorspronkelijke ROGO-voorstel) te laten 
nemen en instellingen de mogelijkheid tot het maken van bezwaar te 
geven. 

De in het oorspronkelijke ROGO-voorstel opgenomen regeling ten 
aanzien van tijdelijke huisvesting voor zover het betreft in (mede)gebruik 
geven en de daarbij behorende gemeentelijke bevoegdheden blijft 
onverkort gehandhaafd. 

Samengevat heeft de regeling de volgende kenmerken: 
a. prioriteitstelling van de bestemming onderwijs voor onderwijs-

gebouwen; 
b. afstemming van de huisvestingsbehoefte met de huisvestings-

situatie in andere onderwijssectoren; 
c. coördinerende taken van de gemeente; 
d. vereenvoudiging van administratieve en bestuurlijke taken; 
e. aandacht voor de specifiek regionale functie van het b.b.o.; 
f. waarborgen voor autonomie en flexibiliteit van b.b.o."instellingen. 
De door deze regeling aan de gemeente toegedachte coördinerende 

taak zal zich met name manifesteren in de wijze waarop burgemeester en 
wethouders gebruik zullen maken van de adviestaak en de bevoegdheid 
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tot het vorderen van in (mede)gebruik geven van tijdelijk niet benodigde 
onderwijsruimten. 

Evenals de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal 
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voort-
gezet onderwijs (na ROGO) geeft de WCBO burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid tot het vorderen van niet benodigde onder-
wijsruimten ten behoeve van onderwijs aan - ook tot andere onderwijs-
sectoren behorende - andere scholen. 

Het opnemen in voornoemde wetten van bijna gelijkluidende 
bepalingen stellen burgemeester en wethouders in staat om actief bij te 
dragen aan het streven naar een doelmatig gebruik van onderwijsge-
bouwen, ook over de sectoren heen. In zijn adviestaak liggen dezelfde 
mogelijkheden voor het college besloten. Alle daarvoor in aanmerking 
komende gebouwen kunnen burgemeester en wethouders betrekken in 
zijn adviezen aan de minister over mogelijke oplossingen voor problemen 
inzake huisvestingsaanvragen. De minister neemt het advies mee in zijn 
afwegingen over de te plegen investeringen. 

In de visie dat voor tijdelijke behoefte primair op lokaal niveau een 
oplossing via (mede)gebruik van de bestaande infrastructuur moet 
worden gezocht, past de bepaling dat een aanvraag voor een tijdelijke 
voorziening niet kan worden ingediend voordat is komen vast te staan 
dat niet via - al dan niet vrijwillig - (mede)gebruik in de behoefte kan 
worden voorzien. 

Bij de vaststelling van de huisvestingsbehoefte wordt onderscheid 
gemaakt tussen blijvende en tijdelijke behoefte. De vaststelling van aard 
en omvang van de behoefte geschiedt op basis van de aanwezige 
capaciteit, de prognoses, de onderwijskundige ontwikkelingen en het 
spreidingsbeleid. 

Bij de tijdelijke behoefte wordt onderscheid gemaakt tussen de korte 
en de middellange termijn; de blijvende behoefte wordt gebaseerd op de 
lange termijn. 

Indien er sprake is van een tijdelijke behoefte aan huisvesting of 
behoefte aan specifieke vaklokalen, dient een oplossing gezocht te 
worden door gebruik van bestaande, beschikbare huisvesting van andere 
onderwijsinstellingen (medegebruik). De gemeente speelt daarbij een 
belangrijke rol doordat de regeling voorziet in een vorderingsrecht van de 
gemeente ten aanzien van lokalen die tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet 
nodig zijn voor het onderwijs. In geval van weigering van de door de 
gemeente aangeboden voorziening, bezwaren van omliggende scholen of 
van de in gebruik gevende school of indien er geen mogelijkheid tot 
gebruik van bestaande huisvesting is, wordt een huisvestingsaanvraag 
ingediend bij de minister. 

Artikelen 3 .21 , 3.22 en 3.23 

Een aanvraag voor huisvesting moet vóór 1 februari van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin een aanvang met het tot stand brengen 
van een voorziening kan worden gemaakt, bij de minister worden 
ingediend. 

De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring van burgemeester en 
wethouders dat al dan niet op andere wijze dan door het bevoegd gezag 
wordt gewenst. 

Het derde lid van artikel 3.22 geeft de mogelijkheid aan de minister 
om de termijnen ruimer te stellen. 
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Artikel 3.25 

Bij de behandeling van de aanvragen wordt onderscheid gemaakt 
tussen voorzieningen die slechts een korte periode, maar met ingang van 
het eerstkomende schooljaar, nodig én realiseerbaar zijn (huur) en 
voorzieningen die moeten voorzien in een behoefte over middellange of 
lange termijn (nieuwbouw, uitbreiding, renovatie, noodlokalen etc) . 

In het eerste geval gaat het met name om acute behoefte aan 
huisvesting waaraan via huur een oplossing kan worden gevonden. De 
uiterste datum voor beslissingen op deze aanvragen is voor 31 december 
van het jaar waarvoor de voorziening wordt gewenst, aangezien de 
bekostiging van deze voorzieningen met ingang van het schooljaar dient 
plaats te vinden. 

Aanvragen die betrekking hebben op behoefte aan huisvesting voor de 
middellange of lange termijn komen in principe pas met ingang van het 
eerstkomende kalenderjaar voor bekostiging in aanmerking. Mede gelet 
op de vaststelling van de Rijksbegroting is voor dit soort voorzieningen 
de uiterste datum voor de beslissing gesteld op 1 oktober van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin de voorziening voor vergoeding uit 
's Rijks kas in aanmerking worden gebracht. De voorgenomen investe-
ringen worden opgenomen in het jaarlijks door de minister vast te stellen 
Scholenhuisvestingsplan (SHP). De minister is ingevolge het tweede lid 
gebonden aan criteria; alleen indien de gevraagde voorziening voldoet 
aan de criteria genoemd in de onderdelen a en c en indien er sprake is 
van één van de omstandigheden genoemd in onderdeel b. Ingevolge het 
derde lid is aan het plan een overzicht toegevoegd waarin die voorzie-
ningen in de huisvesting zijn opgenomen waarvan het voornemen bestaat 
deze te honoreren in volgende jaren. De minister kan op grond van het 
vierde lid voorwaarden verbinden met betrekking tot ingebruikneming 
etc. van gebouwen. 

Beslissingen van de minister betreffende het eerste jaar waarop het 
plan betrekking heeft worden genomen met inachtneming van de 
verklaring van burgemeester en wethouders, de eventueel door de 
bevoegde gezagsorganen verstrekte (nadere) toelichtingen, de regionale 
activiteitenplanning en de planning van voorzieningen. 

De minister weigert een voorziening indien: 
a. een andere voorziening redelijkerwijs in de behoefte kan voorzien, 
b. de gewenste voorziening niet noodzakelijk wordt geacht op basis 

van de te verwachten aantallen leerlingen, de onderwijskundige ontwik-
kelingen, de urgentiecriteria of het spreidingsbeleid, 

c. de voorgenomen voorziening noodzakelijk is. 

Daarnaast heeft de minister bevoegdheid om in afwachting van een 
blijvende voorziening, een tijdelijke voorziening toe te staan. In geval van 
afwijken of afwijzen van een aanvraag wordt een met een met redenen 
omklede beschikking gegeven. 

Artikel 3.26 

Voor de voorzieningen in de huisvesting die niet in het plan zullen 
worden opgenomen (huur) geldt een individuele beslissingsprocedure. 

De minister is ook hier aan criteria gebonden bij de beslissing of hij 
een voorziening al dan niet toestaat. 

Ingevolge het derde lid is de minister bevoegd omtrent de ingebruik-
neming en buitengebruikstelling van gebouwen of lokalen voorwaarden 
te stellen. 
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Paragraaf 3 

Artikelen 3.27 tot en met 3.30 

De procedure veronderstelt een actief oplossingsgericht beleid op 
lokaal niveau, waarbij de bevoegde gezagsorganen een optimaal gebruik 
van bestaande voorzieningen nastreven. Het initiatief tot medegebruik 
blijft, zowel voor de ontvanger als voor de ingebruikgever, bij het 
bevoegd gezag. Als mogelijkheid voor het oplossen van problemen is het 
vorderingsrecht van burgemeester en wethouders opgenomen, die 
daarmee uitvoering kunnen geven aan hun coördinerende taken, niet 
alleen voor het onderwijs, maar ook op het gebied van educatie, 
recreatie en andere culturele en maatschappelijke doeleinden. Met de 
zinsnede «ten behoeve waarvan vergoeding wordt genoten» wordt in de 
artikelen 3.27, 3.28 en 3.29 gedoeld op de op grond van de WCBO 
genoten huisvestingskostenvergoeding en eventueel voor de totstand-
koming van de WCBO genoten stichtingskostenvergoeding. 

Geschillen over toepassing van het vorderingsrecht worden op grond 
van artikel 3.31 voorgelegd aan de minister, aangezien deze, indien een 
andere voorziening moet worden getroffen, daarvoor de toestemming 
moet geven. 

Artikel 3.27 Begripsbepaling 

Het uitgangspunt van huisvesting van een school op één vastgestelde 
plaats van vestiging, met uitsluitend voor de krachtens artikel 3.27 
tweede lid, aangewezen lokalen de mogelijkheid van meervoudige 
huisvesting, blijft volledig gehandhaafd. 

Onder blijvende voorzieningen in de huisvesting worden verstaan de 
huisvestingsvoorzieningen die naar verwachting blijvend gebruikt zullen 
worden en, behoudens de zogenaamde aangewezen lokalen, zijn 
gesitueerd op de plaats van vestiging van de school. Bij «blijvend» wordt 
voorshands gedacht aan een periode van ten minste 15 jaar. Als 
voorbeeld van blijvende voorzieningen in de huisvesting kunnen worden 
genoemd: 

- een nieuw permanent gebouw met bijbehorend terrein op de 
bestaande of een nieuwe plaats van vestiging; 

- een uitbreiding met permanente bouwaard van de huisvesting op de 
plaats van vestiging; 

- herbestemming van een bestaand onderwijsgebouw en -terrein met 
vaststelling van een nieuwe plaats van vestiging; 

- gebruik van gymnastieklokalen of meer in het algemeen aangewezen 
lokalen die een andere school niet nodig heeft, dan wel medegebruik van 
deze lokalen bij een school die deze niet gedurende de gehele dag nodig 
heeft. 

Een gebouw met een permanente bouwaard wordt aangeduid als een 
voor blijvend gebruik bestemde voorziening in de huisvesting. Perma-
nente bouwaard wordt hier gebruikt in tegenstelling tot tijdelijke 
bouwaard waarmee wordt gedoeld op de verplaatsbare tijdelijke lokalen 
(zogenaamde noodlokalen). 

Een tijdelijke voorziening in de huisvesting betreft een huisvestings-
voorziening die niet gelegen is op de plaats van vestiging, of een 
voorziening die naar verwachting tijdelijk gebruikt zal worden. Deze tijde-
lijke voorzieningen in de huisvesting kunnen zowel bestaan uit gebouwen 
(inclusief terrein) met een permanente bouwaard als uit gebouwen met 
een tijdelijke bouwaard (noodlokalen), de zogenaamde voor tijdelijk 
gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting. Voorbeelden van 
tijdelijke voorzieningen zijn: 
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- gebruik van lokalen, andere ruimten of aangewezen lokalen 
(gymnastieklokalen en dergelijke) die een andere school niet nodig heeft; 

- medegebruik van aangewezen lokalen, die aan andere school 
gedurende een gedeelte van de dag niet nodig heeft; 

- herbestemming van permanente schoolgebouwen, die niet langer 
voor een andere school nodig zijn buiten de plaats van vestiging (idem 
voor een voor eigendomsoverdracht vatbaar gedeelte daarvan); 

- huur van lokalen, ruimten en/of aangewezen lokalen; 
- verplaatsing van bestaande noodlokalen naar een eigen terrein of 

een te huren terrein; 
- nieuwbouw van (extra) noodlokalen al dan niet op de plaats van 

vestiging. 

Artikel 3.31 

Beslissingen over buitengebruikstelling en herbestemming vormen het 
complement van een aanvraagprocedure die gericht is op een doelmatig 
gebruik van onderwijsgebouwen. De regeling is zodanig ingericht, dat 
gemeenten beschikken over de voor hun adviestaak benodigde infor-
matie over beschikbaar komende gebouwen. De minister beslist over 
buitengebruikstelling en herbestemming, zodat op adequate wijze een 
koppeling kan worden gelegd tussen het buiten gebruik stellen van 
huisvesting en het gebruiken van die huisvesting voor het voorzien in een 
aanvraag. 

De beschikkingsbevoegdheid terzake wordt in beginsel bij de minister 
gelegd die daarbij gebonden is aan de wettelijke prioriteitstelling ten 
behoeve van bekostigd onderwijs. De reden hiervoor ligt in de bekos-
tiging van de onderwijsvoorzieningen uit de algemene middelen en de 
wenselijkheid dat deze voorzieningen, indien enigszins mogelijk, 
wederom kunnen worden gebruikt voor een het algemeen belang 
dienend doel, waarbij prioriteit wordt gegeven aan gebruik door het 
bekostigd onderwijs. 

Voordat tot herbestemming kan worden overgaan, is de beslissing van 
de minister, ingevolge het eerste lid, nodig, dat de desbetreffende 
huisvestingsvoorziening blijvend niet nodig is voor het onderwijs aan de 
school. In beginsel gaat daarbij de eigendom van die voorziening over op 
het Rijk, tenzij zich een van de in het vierde lid opgesomde situaties 
voordoet. 

Indien een voorgenomen buitengebruikstelling van een schoolgebouw 
tijdig bij de gemeente bekend is, kan deze daarmee rekening houden bij 
de advisering over een eventuele herbestemming. 

Voor iedere vorm van herbestemming geldt dat er steeds afwikkeling 
zal moeten plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.32 
alsmede ten aanzien van vast te stellen achterstallig onderhoud. De 
herbestemmingen vinden steeds om niet plaats. 

Het vijfde tot en met het achtste lid voorzien in de buitengebruik-
stelling van gedeelten van onderwijsvoorzieningen die niet vatbaar zijn 
voor eigendomsoverdracht, als ook van roerende zaken. Een buiten 
gebruik gesteld gedeelte van een gebouw kan, met toestemming van de 
gemeente voor een langere periode worden verhuurd. 

Artikel 3.32 

Dit artikel regelt de financiële consequenties van de eigendoms-
overgang als bedoeld in artikel 3.31, derde en vierde lid. 

Ten aanzien van de verrekening van investeringen die door de 
bevoegde gezagsorganen uit eigen middelen zijn bekostigd is uitdruk-
kelijk in de wettekst opgenomen dat de waarde in het economische 
verkeer de basis voor de verrekening blijft. 
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Artikel 3.33 

De regels in de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van 
bestuur zullen met name betreffen onderwerpen als de inhoud van de 
begrippen: niet benodigd zijn, (redelijke) afstand, gebruiksduur lokalen, 
inhoud van de medegebruikovereenkomst, termijn waarvoor medege-
bruik of verhuur kan worden aangegaan en de daarbij te hanteren 
tarieven. Ook het tijdstip waarop de aangewezen lokalen in medegebruik 
kunnen worden gegeven zal in de algemene maatregel van bestuur nader 
worden bepaald. 

Op grond van het eerste lid onderdeel b kunnen bij algemene 
maatregel van bestuur nadere regels voor de verrekening worden 
gegeven. Voor de verrekening met het bevoegd gezag zal hierbij tevens 
worden onderscheiden of het gaat om een gebouw dat niet langer 
benodigd is of over een gebouw dat (gedeeltelijk) ten behoeve van 
dezelfde school wordt vervangen. Voor de verrekening tussen Rijk en de 
gemeente in geval van herbestemming voor basisonderwijs, (voortgezet) 
speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs of voor andere doeleinden 
zullen bepalingen worden vastgesteld analoog aan de regeling op grond 
van artikel 51, derde lid onderdeel b, van de WBO. Ook de bepalingen 
ten aanzien van winstdeling in geval van herbestemming buiten het 
onderwijs door de gemeente zullen in deze algemene maatregel van 
bestuur worden opgenomen. 

In onderdeel c is de mogelijkheid gegeven voor het nader omschrijven 
van de criteria waarvan de minister gebruik maakt bij het al dan niet 
toestaan van een gevraagde voorziening. 

Afdeling 2. Voorziening in de huisvesting van landelijke en regionale 
organen 

Artikel 3.34 

Het eerste lid ziet op (mede)gebruik ten aanzien van gebouwen enz. 
die geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet nodig zijn. De bedoelde periode is 
maximaal een jaar. De minister kan echter krachtens het derde lid in een 
langere periode toestemmen. Er zal altijd een zorgvuldige afweging 
dienen plaats te vinden, waarbij de gekozen formulering (de 
toestemming kan alleen om gewichtige redenen worden geweigerd) wil 
duidelijk maken, dat niet te gemakkelijk van de voorkeur van de 
eigenaar-gebruiker zal dienen te worden afgeweken. 

In het tweede lid gaat het niet om voorzieningen die gedurende een 
bepaalde aaneengesloten periode niet nodig zijn (eerste lid) maar om 
ruimten die slechts een gedeelte van de dag worden gebruikt door het 
orgaan. De minister is bevoegd om dergelijke ruimten aan te wijzen als 
ruimten voor medegebruik. 

Het vierde lid geeft de minister dezelfde bevoegdheid als die welke het 
eerste lid aan het bestuur van het orgaan toekent, met dien verstande 
dat de minister, anders dan het bestuur zelf, bij de vaststelling van een 
termijn voor het medegebruik geheel vrij is. De beslissing van de minister 
kan evenwel niet in de plaats treden van het besluit van het bestuur 
krachtens het eerste lid en krachtens artikel 3.35 onderscheidenlijk 
artikel 3.36. 

Uiteraard zal steeds worden getracht om in overeenstemming met de 
betrokken besturen tot een bepaald gebruik te komen. Het vijfde lid legt 
daarvoor de basis. 

Het zesde lid biedt de mogelijkheid de verbindendheid op te heffen 
van gebruiksovereenkomsten die zonder toestemming van de minister tot 
stand zijn gekomen, terwijl de toestemming in verband met de duur van 
de overeenkomst wel door de wet geëist wordt. Zonder een dergelijke 
bepaling zouden deze overeenkomsten in feite niet te doorbreken zijn. 
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Ook bij toepassing van deze bepaling zal zorgvuldig rekening worden 
gehouden met alle betrokken belangen. 

Het zevende lid voorziet in een facultatieve maatregel omdat pas nadat 
met het medegebruik ervaringen zijn opgedaan, op verantwoorde wijze 
algemene regels zullen kunnen worden vastgesteld. 

De bedoelde algemene maatregel van bestuur zal onder meer regels 
kunnen bevatten met betrekking tot de aansprakelijkheid, de periode 
gedurende welke gebouwen enz. in medegebruik kunnen worden 
gegeven alsmede met betrekking tot de bouwkundige en financiële 
gevolgen van het medegebruik. 

Artikel 3.35 

Deze bepaling opent de mogelijkheid om gebouwen of terreinen 
geheel of gedeeltelijk in medegebruik te geven ten behoeve van andere 
culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden. 

Artikel 3.36 

Verhuur is in beginsel niet toegestaan als dit niet goed zou zijn te 
verenigen met de taken die door de instelling worden uitgevoerd. In 
verband met de huurbescherming is voorts verhuur als woonruimte of 
bedrijfsruimte niet toelaatbaar (tweede lid). Uitgangspunt blijft verder, 
dat de verhuurde voorzieningen uiteindelijk, indien de reguliere 
bestemming weer tot de mogelijkheden behoort, die bestemming 
opnieuw moeten kunnen krijgen. 

Artikelen 3.37 en 3.38 

Indien de minister beslist dat een gebouw nodig is voor een andere 
orgaan of voor een onderwijsinstelling volgt eigendomsoverdracht aan de 
rechtspersoon die het orgaan of de onderwijsinstelling in stand houdt, bij 
rijksonderwijs is dit het Rijk. Een gebouw dat blijvend niet langer nodig 
is, kan door het bestuur van het orgaan met ministeriële goedkeuring 
worden vervreemd. Voor die situatie is in artikel 3.38 vastgelegd dat 
uitgangspunt in geval van beëindiging van bekostiging is, dat de 
eigendom overgaat op het Rijk, waarbij uiteraard eerst wordt vastgesteld 
of de gebouwen nog nodig zijn voor het onderwijs. 

Omdat aan de gemeente geen coördinerende functie ten aanzien van 
de huisvesting van de landelijke en regionale organen is toegekend, zijn 
de daarmee verband houdende bepalingen - vergelijk de overeenkonv 
stige bepalingen voor de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs -
niet overgenomen. Er zijn twee belangrijke verschillen, die voortkomen 
uit de bestuurlijke optiek ten aanzien van de huisvestingsplanning die ter 
zake wordt ontwikkeld. Voor de landelijke en regionale organen worden 
twee situaties onderscheiden, nl. buitengebruikstellingen van gebouwen 
in het kader van het huisvestingsplan en beschikbaar komen van 
gebouwen als gevolg van beëindiging van de bekostiging. Voor de eerst-
genoemde situatie wordt in artikel 3.37 uitgegaan van een strategische 
planning van de huisvesting in de vorm van een huisvestingsplan per 
orgaan. In het kader van dit huisvestingsplan worden naast de investe-
ringen ook de buitengebruikstellingen gepland. Tijdig meldt het bestuur 
de voorgenomen buitengebruikstelling aan de minister zodat de 
mogelijkheden van herbestemming ten behoeve van andere kunnen 
worden onderzocht. 

Artikel 3.39 

De waarde in het economisch verkeer van de gebouwen, terreinen of 
roerende zaken vormt de grondslag voor de bepaling van de tussen Rijk 
en de rechtspersoon te verrekenen bedragen. 
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TITEL 4. GRONDSLAGEN EN WIJZE DER BEKOSTIGING 

In juli 1987 is onder meer aan de Onderwijsraad ter advisering 
voorgelegd een voorstel van wet tot wijziging van de WVO in verband 
met de herziening van het bekostigingsstelsel voor de scholen voor 
v.w.o., a.v.o., I.b.o. en m.b.o. (Regeling herziening bekostigingsstelsel 
voortgezet onderwijs). Dit voorstel is in juni 1988 ingediend bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamer, vergaderjaar 
1987-88, nr. 20 616). Tevens is in juli 1988 bij de Tweede Kamer 
ingediend het voorstel van wet tot wijziging van de WVO inzake sector-
vorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs (Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1987-88, nr. 20 646). Beide wetsvoorstellen 
behoren bij elkaar, omdat de inhoudelijke en bestuurlijk-organisatorische 
vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs, voorgesteld in het 
ene wetsvoorstel, onlosmakelijk is verbonden met de herziening van het 
bekostigingsstelsel voor de m.b.o. scholen, neergelegd in het andere 
wetsvoorstel. 

Deze beide wetsvoorstellen zijn twee van de lopende wetgevingspro-
jecten waarvan het onderhavige wetsvoorstel WCBO wezenlijk afhan-
kelijk is. In het algemeen deel van deze memorie is daaraan op verschil-
lende plaatsen reeds aandacht geschonken. 

Met betrekking tot de bekostiging van de scholen voor beroepsbege-
leidend onderwijs wordt aangesloten bij het bekostigingsstelsel dat voor 
de scholen voor m.b.o. in de maak is. Daarom is afdeling 1 van deze titel 
volstrekt volgend, met alle gevolgen van dien, wanneer zich wijzigingen 
voordoen in het wetsvoorstel herziening bekostigingsstelsel voortgezet 
onderwijs. 

Voor de toelichting op deze afdeling wordt in algemene zin verwezen 
naar de toelichting bij genoemd wetsvoorstel en naar paragraaf 6.1 van 
het algemeen deel van deze memorie. Voor een goed begrip wordt hier 
volstaan met een korte artikelsgewijze toelichting. 

In afdeling 2 van titel 4 wordt de bekostiging van de organen van het 
leerlingwezen geregeld. Daarover is in het algemeen deel van deze 
memorie (paragraaf 6.2) reeds het een en ander gezegd. 

Afdeling 3 betreft het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs. 
Behoudens een paar specifieke bepalingen die verband houden met de 
budgetfinanciering en de activiteitenplanning, worden in deze afdeling 
van overeenkomstige toepassing verklaard de desbetreffende bepalingen 
die gelden voor de scholen waaraan het deeltijds m b o . is verbonden. 

Afdeling 4 bevat enkele voorschriften met betrekking tot de bekos-
tiging van specifieke scholing. 

Afdeling 5 van deze titel tenslotte betreft contractactiviteiten. 

Artikel 3.42. Algemeen 

Met betrekking tot het derde lid wordt opgemerkt dat eventuele bekos-
tigingsvoorschriften met betrekking tot scholengemeenschappen bij 
algemene maatregel van bestuur kunnen worden vastgesteld. 

Artikel 3.43. Kostensoorten 

De kostensoort «huisvestingskosten» omvat zowel «stichtingskosten» 
als «huren»: in beide gevallen gaat het om kapitaalslasten die op basis 
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van programma's van eisen worden vastgesteld. Met betrekking tot 
laatstgenoemde kostensoort wordt opgemerkt dat deze in hoofdzaak 
kosten van verwarming en verlichting omvat. Deze kosten kunnen 
worden aangemerkt als voorzieningen in de exploitatie en kunnen 
derhalve worden verwerkt in een van de desbetreffende programma's 
van eisen. 

Artikel 3.44. Programma van eisen; procedure, inhoud en 
omvang 

Ingevolge het eerste lid worden elk jaar voor 1 augustus drie 
programma's van eisen (p.v.e.'s) vastgesteld ten behoeve van de voorzie-
ningen in de huisvesting en de inrichting. De onderdelen waarop 
bedoelde programma's van eisen betrekking hebben, worden nader 
uitgewerkt in artikel 3.45. Een programma van eisen kan tussentijds niet 
worden gewijzigd. Wel is het mogelijk het programma van eisen in 
verband met loon- en prijsontwikkelingen bij te stellen. Zie artikel 3.46. 

Bij de vaststelling van de bedragen van de p.v.e.'s geldt als 
uitgangspunt dat deze een algemene gelding hebben. Niettemin kunnen 
er bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan een gedifferenti-
eerde vaststelling van bedragen noodzakelijk is; in dit verband kunnen 
worden genoemd de grondprijzen die in de diverse delen van het land 
sterk verschillen. 

Ingevolge het vierde lid zijn de redelijke behoeften van een in normale 
omstandigheden verkerende school de maatstaf voor de vaststelling van 
de programma's van eisen; de kosten zijn derhalve normatief kosten-
dekkend. 

Artikel 3.47. Aanvullende vergoeding 

Het gaat hier om noodzakelijke uitgaven die niet passen in het uitga-
venpatroon van een in normale omstandigheden verkerende school. In dit 
verband kan worden gedacht aan investeringen die slechts op enkele 
plaatsen in het land behoeven te worden gerealiseerd. 

Artikel 3.48. Grondslag voor de formaties 

In dit artikel wordt de grondslag gelegd voor het vaststellen bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur van de formaties van het aan 
de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs verbonden personeel. In 
het beroepsbegeleidend onderwijs worden twee personeelscategorieën 
onderscheiden, onderwijsgevend personeel alsmede ondersteunend en 
beheerspersoneel; onder de laatste categorie vallen b.v. leden van de 
centrale directie, administratieve medewerkers en technische onderwijs-
assistenten. 

Artikel 3.49. Vaststelling vergoeding personeelskosten 

De vergoeding zullen worden uitgekeerd in een vast bedrag (lump 
sum) aan de hand van een formule waarin onder meer een gemiddeld 
salarisbedrag is verwerkt. Deze vergoeding wordt niet uitgekeerd op 
basis van een declaratie, maar als een normbedrag aan de school ter 
beschikking gesteld. In dit verband wordt erop gewezen dat het bedoelde 
bedrag samengevoegd met de lump sum die ten behoeve van de 
materiële exploitatiekosten wordt uitgekeerd. De school is vrij het bedrag 
dat voor personeel ter beschikking wordt gesteld voor materiële kosten 
te gebruiken en omgekeerd. 
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Artikel 3.51. Onderverdeling programma van eisen 

Elk programma van eisen dat de grondslag vormt voor de vergoeding 
van de voorzieningen in de exploitatie van de scholen, omvat zes kosten-
soorten, n.l. die voor onderhoud, voor energie, voor middelen, voor 
administratie, beheer en bestuur, voor schoonmaken en voor heffingen. 

Met betrekking tot de component onderhoud wordt opgemerkt dat het 
hier gaat om gewoon onderhoud; de overige onderhoudsaspecten zijn 
opgenomen in het programma van eisen voor huisvesting en middelen. 

Ter zake van de component middelen wordt opgemerkt dat hiertoe in 
elk geval wordt gerekend de vervanging van meubilair. 

Inzake de component administratie, beheer en bestuur wordt 
opgemerkt dat tot de kosten voor beheer worden gerekend interne 
planning en het ontwikkelen van interne uitvoeringsprocedures; bij de 
vaststelling van de kosten van bestuur zal in het voortgezet onderwijs als 
beleidslijn worden aangehouden dat geen vergoeding van personele 
kosten plaats vindt. Tot deze component worden in elk geval gerekend 
de kosten van opstal- en boedelverzekering, de kosten voor wettelijke 
aansprakelijkheid, de kosten van medezeggenschap en andere kosten ter 
verzekering van de goede gang van het onderwijs. 

Artikel 3.53. Aanvullende vergoeding 

Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 3.47. 

Artikel 3.55. Beschikbaarstelling bedragen voor huisvestings- en 
inrichtingskosten 

Het eerste lid van dit artikel regelt de vergoedingsstroom op basis van 
de programma's van eisen van het Rijk naar de bevoegde gezags-
organen. In geval van een overschot, kan dat bedrag worden over-
geheveld naar de exploitatiereserve. 

Met betrekking tot het tweede lid wordt opgemerkt dat naast de a 
fonds perdu vergoeding van huisvestingskosten ook de financiering van 
investeringen in bepaalde gevallen met door het Rijk gegarandeerde 
geldleningen mogelijk blijft. Tevens komt het voor dat lopende financie-
ringen van uit andere sectoren herbestemde gebouwen worden overge-
nomen. Het Rijk vergoedt in deze gevallen de kosten van rente en 
aflossing van de financiering voor een vast te stellen reeks van jaren, die 
aansluit op de genormeerde looptijd. 

Bij algemene maatregel van bestuur zal worden vastgelegd voor welke 
soorten van voorzieningen vergoeding van rente en aflossing mogelijk 
wordt. 

Artikel 3.56. Vergoeding kosten aan gemeenten ten behoeve van 
bijzondere scholen; vergoeding kosten gebruik 

Teneinde de herbestemmingen van niet langer voor een school 
benodigde gebouwen ook over de sectorgrenzen heen zo eenvoudig 
mogelijk te maken, vinden deze tussen de bevoegde gezagsorganen van 
de overdragende en overnemende school om niet plaats. Ter vermijding 
van onnodige administratieve werkzaamheden bij de betrokken 
overheden en de schoolbesturen wordt het in het eerste lid onderdeel a 
mogelijk gemaakt dat de oorspronkelijke vergoeding blijft doorlopen aan 
de gemeente. 

Artikel 3.57. Beschikbaarstelling bedragen voor personeels- en 
exploitatiekosten 

Artikel 3.57, eerste lid, voorziet in de toekenning van het budget voor 
personele uitgaven en materiële exploitatie. Dit budget wordt in de vorm 
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van een lump-sum ter beschikking gesteld. Dit houdt in dat een school 
vrij is om de middelen van het personele budget over te hevelen naar het 
materiële budget en omgekeerd. 

Artikel 3.60. Vaststelling percentage van uitgaven ten behoeve 
van personeel voor eigen rekening 

Het bevoegd gezag kan naast personeel waarvoor de uitgaven door het 
Rijk worden vergoed, eigen personeel aanstellen. 

Waar op dit personeel onderdelen van het Rechtspositiebesluit onder-
wijspersoneel van toepassing zijn en dit personeel mitsdien in 
aanmerking komt voor bepaalde rechtspositionele voorzieningen, is het 
billijk dat ter dekking van de kosten hiervoor een gedeelte van de perso-
neelsuitgaven voor deze categorie personeel aan het Rijk wordt 
afgedragen. Om welk gedeelte van deze personeelsuitgaven het gaat, 
wordt vastgelegd in een ministeriële regeling ter uitvoering van deze 
bepaling. 

Artikel 3.65 

Artikel 3.65 komt overeen met artikel 98a zoals dat wordt voorgesteld 
in de Wet op het voortgezet onderwijs. Op basis van dit artikel kan bij 
algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de scholen voor 
b.b.o. zich moeten aansluiten bij een zogenaamd vereveningsfonds dat 
de schoolbesturen beter in staat zou moeten stellen om bij ziekte van 
personeel in vervanging te voorzien. 

Artikel 3.66. Besteding vergoeding 

Het is van belang in het kader van het toekennen van een grotere 
autonomie aan de scholen de vrijheid van besteding van de gelden zo 
min mogelijk te beperken. Een aantal beperkingen is echter onvermij-
delijk. 

Ten eerste is de school verplicht de toegekende gelden aan het 
onderwijs te besteden. In de tweede plaats dient bij de besteding van de 
gelden voldoende rekening te worden gehouden met de voorwaarde dat 
de instandhouding van de school en de bekostiging van de voorzieningen 
ook op langere termijn is verzekerd. Ten derde dient rekening te worden 
gehouden met voorschriften op het terrein van de veiligheid, zoals 
voorschriften van de arbeidsinspectie en van bouw- en woningtoezicht. 
Tenslotte wordt erop gewezen dat de toegekende bedragen voor 
huisvestingskosten het karakter van een doeluitkering hebben. Alleen na 
realisatie opgetreden overschotten kunnen ook worden gebruikt voor 
andere kostensoorten. 

Artikel 3.68. Terugstorting exploitatie-overschot 

In het eerste lid wordt de verplichting van het bevoegd gezag 
vastgelegd om in de genoemde gevallen overschotten op de vergoeding, 
die niet meer kunnen worden besteed overeenkomstig de bestemming 
zoals geregeld in de artikel 3.66, terug te storten. 

Artikel 3.69. Uitvoeringsvoorschriften grondslagen en wijze van 
bekostiging 

Met betrekking tot het eerste lid, onderdeel d, wordt opgemerkt dat 
hierbij wordt gedacht aan het voorschrift dat na afloop van het kalen-
derjaar een accountantsverklaring bij de minister moet worden 
ingediend. 
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Afdeling 2. Grondslag en wijze van de bekostiging van landelijke en 
regionale organen van het leerlingwezen 

Voor de toelichting op deze afdelig wordt verwezen naar paragraaf 6.2 
van het algemeen deel van deze memorie. 

De bekostiging van de landelijke en regionale organen is behoudens 
één uitzondering op dezelfde wijze geregeld. Het verschil is dat er bij de 
landelijke organen sprake is van autonome financiering (afhankelijk van 
het aantal leerovereenkomsten en dergelijke) en bij de regionale organen 
van een - landelijke - budgetfinanciering (de doelgroep blijft in beginsel 
gelijk). Dit verschil komt in de wettekst tot uiting in artikel 3.73, tweede 
lid. 

Afdeling 3. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs 

De bekostiging van het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs onder-
scheidt zich van die van het leerlingwezen (de theoriecomponent 
daarvan) door zijn systeem van budgetfinanciering (artikel 3.87) en door 
de rol die het regionaal bestuur voor de arbeidsvoorziening heeft (artikel 
3.86) bij de vaststelling van het budget voor deze onderwijssoort ten 
behoeve van de desbetreffende regio. In dit verband wordt opgemerkt 
dat het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs behoort tot een 
deelterrein van de volwasseneneducatie in de zin van de Kaderwet 
Volwasseneneducatie en dus deel uitmaakt van het educatief plan, 
bedoeld in artikel 14e van de Kaderwet Volwasseneneducatie. 

Voor het overige, zoals de grondslag voor de bekostiging van de lump 
sumvergoeding voor personele en materiële exploitatiekosten te zamen, 
geldt de systematiek van de bekostiging van beroepsbegeleidend 
onderwijs. 

Afdeling 4. Specifieke scholing 

Ook voor specifieke scholing geldt het systeem van budgetfinanciering 
(artikel 3.94), doch dit onderdeel van het cursorisch beroepsonderwijs 
kent - dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de theoriecomponent van het 
leerlingwezen - géén normeringsartikelen. 

Bij specifieke scholing voltrekt de vaststelling van de concrete 
bedragen voor bepaalde activiteiten door aan te wijzen instellingen zich 
in het algemeen op regionaal niveau: het regionaal bestuur arbeidsvoor-
ziening is ter zake de vaststellende autoriteit (artikel 14f van de Kaderwet 
Volwasseneneducatie). Er zijn, echter, activiteiten op het terrein van 
specifieke scholing waarvoor een landelijke benadering in de rede ligt. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar de paragraaf 4.4 van het algemeen 
deel van deze toelichting. De slotwoorden van artikel 3.93 geven dan ook 
een voorziening voor vaststelling op landelijk niveau van concrete 
bedragen voor bepaalde activiteiten door aan te wijzen instellingen. 

Het ligt in de rede dat bij dit terrein van het cursorisch beroepsom 
derwijs outputfinanciering plaatsvindt, waarbij het beschikbaar te stellen 
bedrag als lump sum wordt uitgekeerd. 

Ten aanzien van het bepaalde in artikel 3.97, zesde lid, wordt 
opgemerkt dat de vermindering die door de minister kan worden 
toegepast, niet uitsluitend betrekking heeft op de tegemoetkomingen die 
uit 's Rijks kas zijn verstrekt, maar op alle verstrekte tegemoetkomingen 
onverschillig uit welke kas of door wie zij worden verstrekt. 

Afdeling 5 

Wat de contractactiviteiten betreft: de bepalingen in deze afdeling 
komen overeen met de bepalingen die ten aanzien van de besteding van 
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middelen uit de openbare kas en de boekhoudkundige voorschriften met 
betrekking tot contractactiviteiten worden opgenomen. 

TITEL 5. OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 3.100 

Dit artikel vormt voor de minister de basis om met aanvullende 
middelen uit 's Rijks kas zogeheten flankerend beleid te voeren. Het 
vormt in zekere zin de pendant van de Arbeidsvoorzieningswet, die het 
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie mogelijk maakt om uit haar eigen 
middelen flankerend beleid ten behoeve van scholing te voeren. Op deze 
wijze blijft, bijvoorbeeld, het flankerend beleid dat thans wordt gevoerd 
voor de primaire beroepsgerichte volwasseneneducatie (PBVE), geheel 
tot de mogelijkheden behoren (zie paragraaf 7.5 van het algemeen deel 
van deze memorie). 

Wezenlijk is dat de aanvullende middelen niet kunnen worden gebruikt 
voor de opleidingen - daarvoor gelden immers de regels van titel 4 - en 
voor de ondersteuning - daarvoor gelden de regels van de KVE en de 
WOV. 

Artikel 3.101 

Als sequeel van artikel 1.3 wordt hier de mogelijkheid geopend, zowel 
voor de minister als voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, om de 
bekostiging c.q. de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk in te houden, 
indien men zich niet aan de bij of krachtens de wet gegeven 
voorschriften houdt. 

De bepaling ziet op de voorschriften, gegeven bij of krachtens de Wet 
op het cursorisch beroepsonderwijs en de Kaderwet Volwassenenedu-
catie. Voor zover er - voor specifieke scholing - voorschriften gelden bij 
of krachtens de Arbeidsvoorzieningswet, berusten ook eventuele sanctie 
op overtreding daarvan op die wet. 

Artikel 3.102 

Voor het gehele hoofdstuk - de planning, de voorziening in de 
huisvesting en de bekostiging - wordt Kroonberoep opengesteld tegen 
beslissingen van de minister, niet zijnde besluiten van algemene 
strekking. Dit spoort geheel met wat in de overige onderwijswetten ter 
zake is geregeld. 

Artikelsgewijze toelichting artikel II 

TITEL A. WIJZIGING VAN DE KADERWET VOLWASSENENEDUCATIE 

De Kaderwet Volwasseneneducatie (KVE) (Stb. 1985, 532) is slechts 
voor een beperkt deel in werking getreden. Overeenkomstig de bedoeling 
van de wetgever, moest er een Invoeringswet Kaderwet Volwassenene-
ducatie (IKVE) komen, die de KVE invoert en tevens waar nodig wijzigt. 
Het voorstel van Invoeringswet KVE is op 27 mei 1988 bij de Tweede 
Kamer ingediend (Kamerstukken II, 1987-1988, 20 645). 

Omdat de IKVE - noodzakelijkerwijs, gezien het wegvallen van de 
Kaderwet Specifiek Welzijn - een andere planningssystematiek in de KVE 
brengt, kan het niet anders dan dat in het onderhavige voorstel van wet 
een wijziging van de KVE wordt voorgesteld, die aansluit op dit voorstel 
van IKVE. Want titel A van artikel II van het onderhavige wetsvoorstel 
gaat juist over de planning van het cursorisch beroepsonderwijs. En, 
zoals op deze plaats niet nader behoeft te worden toegelicht, een van de 
belangrijke oogmerken van de KVE is de planning van de diverse deelter-
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reinen van de volwasseneneducatie samenhangend te regelen. Dit geldt 
derhalve ook voor het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs. 

Intussen is, juist voor het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs, nog 
een ander voorstel van wet aanhangig gemaakt bij de Staten-Generaal, 
namelijk het voorstel van Arbeidsvoorzieningswet (Kamerstukken II, 
1987-1988, 20 569). Dit betekent dat in het onderhavige voorstel tot 
wijziging van de aanhangige IKVE niet alleen moet worden aangesloten 
op het corpus van de WCBO (artikel I), maar ook op het aanhangige 
voorstel van Arbeidsvoorzieningswet. 

Hieruit is duidelijk dat in het kader van het onderhavige wetsvoorstel 
de lotgevallen van deze beide aanhangige wetsvoorstellen nauwkeurig 
moeten worden gevolgd. 

A 

In het tweede lid van artikel 1 van de (l)KVE wordt het in het eerste lid 
omschreven begrip «Onze Minister» zodanig uitgebreid dat, in beginsel, 
elke minister op basis van deze wet activiteiten kan ontplooien op het 
terrein van specifieke scholing, een onderdeel van het cursorisch 
beroepsonderwijs. 

Bij andere ministers dan die genoemd in het eerste lid moet met name 
worden gedacht aan de Minister van Economische Zaken (zie paragraaf 
4.6 van het algemeen deel van deze toelichting). 

B 

Artikel 4 van de (l)KVE betreft het overlegorgaan VE (OOVO). Hiermee 
pleegt de minister geregeld overleg over aangelegenheden van algemeen 
beleid met betrekking tot de volwasseneneducatie. In het tripartite 
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) wordt onder meer 
het beleid met betrekking tot scholing behandeld, een terrein dat in feite 
samenvalt met dat van het cursorisch beroepsonderwijs. In de voorge-
stelde invoeging wordt geregeld dat de minister zijn algemene beleids-
voornemens met betrekking tot het cursorisch beroepsonderwijs eerst 
bespreekt in het overlegorgaan VE, alvorens hij die inbrengt in het CBA. 

C 

Artikel 10 van de (l)KVE verplicht de in de wet genoemde beslissende 
autoriteiten, te weten de minister, de provinciale besturen en de 
gemeentebesturen, om bij hun beleidsvorming zoveel mogelijk rekening 
te houden met de pluriformiteit van de samenleving en daarbij eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid van de burgers te bevorderen. Omdat 
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie thans ook een beslissende rol krijgt 
toebedeeld, wordt deze verplichting ook aan haar opgelegd. 

D 

Onderdeel D vormt de hoofdmoot van de voorgestelde wijziging van 
de IKVE. Het bevat de wijzigingen van titel 2 van hoofdstuk 2, dat 
betrekking heeft op de planning op regionaal niveau. 

Omwille van de leesbaarheid wordt de gewijzigde titel in zijn geheel 
opgenomen. De inhoud van de voorschriften, voor zover deze de deelter-
reinen basiseducatie, vormings- en ontwikkelingswerk of v.a.v.o. betreft, 
is in beginsel niet gewijzigd. Over die deelterreinen immers gaat de 
WCBO niet. 

Artikel 14 

Nieuw is dat voor het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs niet 
uitsluitend de gemeenten samenwerken, maar de gemeenten en de 
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sociale partners (eerste lid, onderdeel b). Deze samenwerking vindt 
plaats in het tripartite RBA. Deze samenwerking berust dan ook niet op 
de Wet gemeenschappelijke regelingen, maar op de Arbeidsvoorzie-
ningswet. 

Als samenwerkingsgebied geldt voor het cursorisch beroepsonderwijs 
het werkgebied van het RBA (tweede lid, onderdeel b). Om een naadloze 
samenhang, via het zogenaamde kubusmodel, te krijgen tussen de 
samenwerkingsgebieden voor de deelterreinen basiseducatie, vormings-
en ontwikkelingswerk en v.a.v.o., en het werkgebied voor het deelterrein 
cursorisch beroepsonderwijs, is het wenselijk dat de werkgebieden van 
de RBA's passen bij de regio's van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 

Artikel 14a 

De zorg voor de totstandkoming van het educatief overleg, ook voor 
het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs, blijft opgedragen aan de 
desbetreffende samenwerkende gemeenten. 

Artikel 14b 

In vergelijking met de aanhangige versie is dit artikel, met volledig 
behoud van de inhoud, iets strakker opgebouwd. Verder zijn aanvullingen 
opgenomen omtrent het cursorisch beroepsonderwijs, in het bijzonder in 
het derde lid onderdeel c, en het vijfde lid. In de Arbeidsvoorzieningswet 
worden onderscheiden een landelijke begroting, een landelijk meerjaren 
beleidskader en een landelijk meerjaren beleidsplan van de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie, een regionale begroting en een regionaal meerjaren 
beleidsplan van elk RBA, en een eigen begroting en een eigen meerjaren 
beleidsplan van het CBA. Al deze begrotingen en meerjaren beleids-
kaders en plannen hebben mede betrekking op het cursorisch beroeps-
onderwijs, met name het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en de 
specifieke scholing. Dit geldt vooral voor de landelijke en voor de 
regionale documenten, en in meer beperkte mate voor de eigen 
documenten van het CBA in enge zin. Voor het educatief plan in het 
werkgebied van het RBA zijn van doorslaggevende betekenis de lande-
lijke documenten en de documenten van het desbetreffende RBA, 
uiteraard voor zover ze betrekking hebben op het cursorisch beroepson-
derwijs. Dit is neergelegd in het derde lid, onderdeel c ten eerste. 

Het is niet aannemelijk dat in de hierboven genoemde landelijke en 
regionale documenten steeds alles zal zijn opgenomen wat voor de 
voorbereiding van de planning van het deeltijds middelbaar beroepson-
derwijs en de specifieke scholing in de regio aan randvoorwaarden geldt. 
Het RBA kan nadere voorwaarden stellen (derde lid, onderdeel c ten 
tweede) en de behoeften aan activiteiten nader concretiseren (vijfde lid, 
onderdeel a). Binnen die kaders heeft het educatief overleg de taak om 
het educatief plan voor te bereiden. Voor zover het binnen die kaders 
past, heeft het educatief overleg ook zelf de taak om de behoefte aan 
activiteiten na te gaan. 

De activiteiten cursorisch beroepsonderwijs, die door het RBA worden 
gepland, zijn de opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs (de 
certificaatgerichte onderdelen ervan daaronder begrepen) en de oplei-
dingen specifieke scholing. Het educatief overleg stelt de instellingen die 
bedoelde opleidingen willen verzorgen, in de gelegenheid als het ware in 
te tekenen op de geformuleerde behoefte aan opleidingen. Met name de 
in het educatief overleg vertegenwoordigde instellingen zullen op deze 
wijze hun offerte uitbrengen. Zij dienen daarbij uiteraard alle gegevens te 
overleggen die voor de beoordeling noodzakelijk zijn. Wat het deelterrein 
cursorisch beroepsonderwijs betreft, in het bijzonder voor specifieke 
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scholing, moeten daarbij in elk geval behoren de programma's en de 
begrote kostprijs (vijfde lid, onderdeel b). 

Artikel 14c 

De samenstelling van het educatief overleg wordt bepaald door de 
instellingen en organisaties die binnen het samenwerkingsgebied bij het 
desbetreffende deelterrein volwasseneneducatie zijn betrokken. Komen 
de betrokkenen er niet uit, dan dienen de gemeenten voor een voorlopige 
regeling te zorgen. 

Op één uitzondering na, geldt deze algemene regeling ook voor het 
deelterrein cursorisch beroepsonderwijs. Met betrekking tot het 
educatief overleg cursorisch beroepsonderwijs wordt in het derde lid 
bepaald dat een aantal scholen en instellingen in elk geval in het 
educatief overleg zijn vertegenwoordigd: de scholen voor beroepsbege-
leidend onderwijs, de scholen voor m.b.o., de scholen voor v.a.v.o., de 
CVV's, de CAVV's en de CBB's. Deze scholen en instellingen vormen in 
de regio de educatieve infrastructuur in brede zin, die in het bijzonder 
geëigend is om in wisselwerking met het RBA mee te werken aan de 
voorbereiding van de besluitvorming omtrent de concrete uitvoering van 
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en specifieke scholing. 

Naast vertegenwoordigers van deze scholen en instellingen nemen 
krachtens het tweede lid in elk geval ook deel personen, afkomstig uit 
het deelterrein basiseducatie, het deelterrein vormings- en ontwikke-
lingswerk en het deelterrein v.a.v.o. (voor zover in dit laatste al niet is 
voorzien via de scholen voor v.a.v.o.). Ook worden de sociale partners in 
de gelegenheid gesteld aan het overleg deel te nemen, behalve voor 
zover het betreft het cursorisch beroepsonderwijs, omdat zij reeds zitting 
hebben in het beslissende RBA. En verder is er alle ruimte om te regelen 
dat ook andere uitvoerende instellingen in de regio of doelgroepenorga-
nisaties in het overleg zijn vertegenwoordigd. Het wordt aan betrokkenen 
overgelaten, om enerzijds een representatief en anderzijds een werkbaar 
educatief overleg samen te stellen. 

Artikel 14d 

Het educatief overleg is niet alleen zelf verantwoordelijk voor de 
regeling van zijn samenstelling, maar ook voor de regeling van zijn 
inrichting en werkwijze. Wat betreft het educatief overleg cursorisch 
beroepsonderwijs ligt het voor de hand, gelet op de intensieve kontakten 
die het educatief overleg of een vertegenwoordiging daarvan regelmatig 
zal moeten onderhouden met het RBA, dat deze regeling tot stand komt 
in overleg met het RBA. 

Artikel 14e 

De bepalingen met betrekking tot het educatief plan cursorisch 
beroepsonderwijs wijken in beginsel niet af van de algemene bepalingen 
ter zake. Het belangrijkste verschil met de andere educatieve plannen is, 
dat in dit educatief plan ook de beslissingen van het RBA zijn neergelegd 
over de aanwending van de middelen die de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie zelf voor scholing bestemt. Alleen op deze wijze wordt een samen-
hangende planning van het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en de 
specifieke scholing verkregen. 

Vooral op het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs zal het niet 
mogelijk zijn om op het tijdstip van vaststelling van het educatief plan 
reeds in concreto te beslissen over alle activiteiten die in het komende 
kalenderjaar zullen worden uitgevoerd. Met het oog daarop wordt een 
nieuw artikel 14g voorgesteld (zie de toelichting aldaar). 
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Artikel 14f 

Dit artikel bevat de belangrijkste specifieke bepaling voor het curso-
risch beroepsonderwijs. Het educatief plan cursorisch beroepsonderwijs 
wordt niet vastgesteld door de betrokken samenwerkende gemeenten, 
maar door het betrokken RBA. 

Het tijdstip van vaststelling, 1 november, spoort met de plannings-
cyclus van de Arbeidsvoorzieningswet. Immers, gelijktijdig dienen de 
RBA's hun regionale begrotingen en hun regionale meerjaren beleids-
plannen vast te stellen en voor te leggen aan het CBA. Educatief plan, 
regionale begroting en regionaal meerjaren beleidsplan kunnen dus 
onderling afgestemd door het RBA worden vastgesteld. 

Bij de vaststelling van het educatief plan gaan de gemeentebesturen 
c.q. het RBA uit van het ontwerp-plan dat door het educatief overleg is 
opgesteld. Zij kunnen daarvan echter afwijken, het educatief overleg of 
een vertegenwoordiging ervan gehoord. Voor het cursorisch beroepson-
derwijs, met name de specifieke scholing, zijn er twee aanleidingen tot 
afwijking die hier enige nadere aandacht verdienen. 

De eerstbedoelde aanleiding is de volgende. 
Het lijkt praktisch onmogelijk dat alle potentiële uitvoerders van speci-

fieke scholing vertegenwoordigd zijn in het educatief overleg. Daardoor 
zal het educatief overleg niet in staat zijn alle potentiële aanbod voor de 
uitvoering van specifieke scholing in zijn ontwerpplan te verwerken. Het 
RBA moet zich dus ook rechtstreeks kunnen wenden tot potentiële 
uitvoerders die niet in het educatief overleg zijn vertegenwoordigd, om 
van hun aanbod kennis te kunnen nemen. Bij de vaststelling van het 
educatief plan baseert het RBA zich dus enerzijds op het ontwerpplan 
van het educatief overleg en anderzijds op het aanbod van potentiële 
uitvoerders die niet in het educatief overleg zijn vertegenwoordigd. 
Overigens zij opgemerkt dat een goed en geregeld kontakt tussen RBA 
en educatief overleg, naar mag worden aangenomen, ertoe zal leiden, 
dat in het ontwerpplan de ruimte voor uitvoering door niet in het 
educatief overleg vertegenwoordigden zal worden gereserveerd. In dat 
geval hoeft het ook niet nodig gevonden te worden, dat het RBA bij de 
invulling van die ruimte nog het educatief overleg hoort. 

De tweede hier bedoelde aanleiding tot afwijking ligt in het criterium 
dat het RBA bij zijn besluitvorming zal hanteren, namelijk prijs, kwaliteit 
en levertijd. Op grond van dit criterium kan het RBA zowel binnen het 
ontwerp-plan kiezen voor een ander aanbod dan door het educatief 
overleg voorgesteld, als kiezen voor een aanbod van buiten in de plaats 
van wat door het educatief overleg is voorgesteld. Het RBA dient deze 
afwijkingen echter te motiveren en het REO te informeren op grond van 
de bepaling dat het REO bij afwijking gehoord moet worden. 

Blijkens het vierde lid wordt het vastgestelde educatief plan cursorisch 
beroepsonderwijs toegezonden aan de betrokken ministers en aan het 
CBA. De toezending aan de betrokken minister is noodzakelijk, omdat in 
het educatief plan de aanspraken op middelen zijn vastgelegd, ook van 
middelen uit 's Rijks kas. Voor het overige heeft de toezending zowel aan 
de minister en aan het CBA het karakter van kennisgeving, wat tevens de 
mogelijkheid biedt tot repressief toezicht. De toezending aan het CBA is 
niet bedoeld ter goedkeuring, het gaat immers niet om de regionale 
begroting of het regionale meerjaren beleidsplan van het RBA. 

Artikel 14g 

Vooral bij het cursorisch beroepsonderwijs zal het niet mogelijk zijn 
om reeds per 1 november alle activiteiten deeltijds middelbaar beroeps-
onderwijs en specifieke scholing, uit te voeren in het komende kalen-
derjaar, in concreto aan te geven. Daarom wordt in dit - nieuwe - artikel 
voorgesteld om het mogelijk te maken dat daarmee in het educatief plan 
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rekening wordt gehouden. In het plan wordt dan ruimte gereserveerd 
voor nadere invulling, overigens zoveel mogelijk met vermelding van 
globale kaders. Over de concrete invulling dient het educatief overleg of 
een vertegenwoordiging ervan te worden gehoord. 

Artikel 15 

De aanspraken die door de vaststelling van het educatief plan worden 
gevestigd, richten zich bij het educatief plan cursorisch beroepson-
derwijs niet alleen tot de minister of ministers, die op hun begrotingen 
(uit 's Rijks kas) middelen hebben uitgetrokken voor deeltijds middelbaar 
beroepsonderwijs en/of specifieke scholing, maar ook tot het RBA. 
Hieruit blijkt nog eens welke mate van concreetheid het educatief plan 
moet hebben. Precies moet zijn aangegeven wie welke aanspraak tot 
welke omvang voor welk doel heeft, en jegens wie hij die aanspraak 
heeft. 

In verband met de invoeging van artikel 14g is aan artikel 15 een 
nieuwe tweede volzin toegevoegd. Van belang is dat ook alle nadere 
besluiten worden begrepen onder het educatief plan, zodat in alle 
gevallen waarin naar het educatief plan wordt verwezen, tevens wordt 
verwezen naar deze besluiten. 

Artikel 16 

In de IKVE is, ingevolge het wetsvoorstel met betrekking tot het voort-
gezet algemeen volwassenenonderwijs, voor wat betreft de rechtsbe-
scherming ter zake van besluiten waardoor aanspraken ontstaan op 
bijdragen voor het uitvoeren van activiteiten, gekozen voor beroep op de 
Kroon. Dit is in overeenstemming met de rechtsbescherming die de 
onderwijswetgeving stelselmatig biedt tegen beslissingen met financiële 
gevolgen. Deze rechtsbescherming dient uiteraard niet alleen open te 
staan ter zake van het educatief plan, maar ook ter zake van de nadere 
invulling daarvan (artikel 14g) en terzake van de besluiten van het CBA 
over activiteiten (artikel 17, derde lid, onderdeel b). 

Artikel 17 van de KVE betreft het landelijk plan volwasseneneducatie. 
Wat betreft het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs, is in dit verband 
met name van belang de afstemming met de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie. 

De minister stelt het landelijk plan VE eenmaal per twee jaren vast. Het 
plan heeft mede betrekking op het cursorisch beroepsonderwijs, in het 
bijzonder op de beleidsvoornemens ter zake van de minister en op de 
middelen die de minister daarvoor uit 's Rijks kas beschikbaar stelt. 

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie stelt eenmaal per jaar het landelijk 
meerjaren beleidskader c.q. beleidsplan vast. Dit beleidskader/plan heeft 
mede betrekking op scholing, in het bijzonder op de beleidsvoornemens 
daaromtrent van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en op de middelen 
die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie daarvoor uit haar eigen middelen 
beschikbaar stelt. 

Er is vanaf gezien om het cursorisch beroepsonderwijs, voor zover dat 
wordt gefinancierd uit de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie, onderdeel te maken van het landelijk plan VE. De planningscyclus 
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt als een gegeven 
beschouwd en in het landelijk plan VE wordt verwezen naar de bijbeho-
rende documenten, te weten de landelijke begroting en het landelijk 
meerjaren beleidskader c.q. beleidsplan. 

(Zie het in het tweede lid ingevoegde onderdeel f.) Daardoor wordt ook 
het verschil tussen de tweejaarlijkse en de jaarlijkse planning geen echt 
probleem: de verwijzing richt zich uiteraard steeds op het meest actuele 
document, en uiteindelijk op het definitief vastgestelde. 
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Ook in het derde lid van artikel 17 wordt een nieuw onderdeel (b) 
ingevoegd. Daardoor wordt het mogelijk om bepaalde activiteiten op het 
deelterrein cursorisch beroepsonderwijs, die worden gefinancierd uit 
's Rijks kas, op landelijk niveau in concreto te plannen. De beslissing ligt 
- evenals in de regio - bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, dus bij het 
CBA, zij het binnen voorwaarden afkomstig van de daarbij betrokken 
minister. Dit loopt parallel met de mogelijkheid dat het CBA in concreto 
over activiteiten beslist die uit de middelen van de Arbeidsvoorzienings-
organisatie worden gefinancierd. Het ligt overigens in de bedoeling dat 
van deze mogelijkheden een terughoudend gebruik wordt gemaakt. 

Artikel 18 regelt onder meer aan wie het landelijk plan VE moet 
worden toegezonden. Het spreekt voor zich dat dit wordt aangevuld met 
het CBA en de RBA's. 

G 

Het landelijk plan VE geeft, anders dan de educatieve plannen, geen 
rechtstreekse aanspraken. Artikel 19 bepaalt dat de minister besluit over 
de bijdragen die hij voor de volwasseneneducatie beschikbaar stelt, met 
inachtneming van het landelijk plan VE. Daaraan wordt thans toegevoegd 
dat hij ook de desbetreffende besluiten van het CBA in acht neemt 
(artikel 19, eerste lid). 

De voorgestelde wijziging van het derde lid is louter technisch van 
aard. 

H 

Artikel 20, eerste lid, van de KVE bepaalt dat de bijdragen die door de 
minister uit 's Rijks kas worden toegekend voor activiteiten volwassenen-
educatie, worden uitgekeerd aan hetzij de gemeenten, hetzij de uitvoe-
rende instellingen. Voor de activiteiten op het deelterrein cursorisch 
beroepsonderwijs zou het alternatief zijn: uitkering aan het RBA of aan 
de instellingen. 

In het nieuwe tweede lid wordt de keuze door de wetgever gemaakt. 
Voorgesteld wordt dat de bijdragen uit 's Rijks kas door de minister 
worden uitgekeerd aan de instellingen die daarop aanspraak hebben. 

I 

Artikel 46 bevat de omschrijving van het begrip cursorisch beroepson-
derwijs in de KVE. De reikwijdte van dit begrip is uiteraard gelijk aan die 
van het cursorisch beroepsonderwijs in de WCBO. 

J 

De planningssystematiek van de KVE is niet van toepassing op het 
leerlingwezen. Daar immers is sprake van autonome financiering, met de 
leerovereenkomst als waarborg voor de arbeidsmarktrelevantie van de 
feitelijk uitgevoerde opleidingen. In de planningsbepalingen van de KVE 
is echter steeds sprake van de deelterreinen volwasseneneducatie, dus 
ook van het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs. Dit maakt het nodig 
om in titel 4 van hoofdstuk 3 te preciseren, dat deze planningsbepalingen 
niet van toepassing zijn op het leerlingwezen. 

De uitzondering omvat op de eerste plaats titel 2 van hoofdstuk 2, 
waar de regionale planning wordt geregeld. Vervolgens worden van titel 
3 van dit hoofdstuk, dat het landelijk plan VE betreft, de artikelen 19 en 
20, voor zover het activiteiten betreft, uitgezonderd. Dit houdt in dat het 
leerlingwezen wel onderwerp is van het landelijk plan VE. Ten derde 
wordt uitgezonderd titel 4 van hoofdstuk 2, die betrekking heeft op de 
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Raad voor de Volwasseneneducatie. De advisering over het leerling-
wezen behoort voorshands immers tot de taak de van de Adviesraad 
voortgezet onderwijs. 

TITEL B. WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORZIENINGSWET 

Artikel B.1 wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet in verband met de 
totstandkoming van de (l)KVE en de Wet op het cursorisch beroepson-
derwijs. 

Onderdeel A betreft een wijziging van artikel 1 van de Arbeidsvoorzie-
ningswet. Deze is mede het gevolg van de intrekking van de WLW (in 
titel C). 

Onderdeel B betreft een technische wijziging van artikel 96, tweede 
lid, waar het na de totstandkoming van de (l)KVE en de WCBO mogelijk 
is deze wetten te noemen in plaats van aan te duiden. 

Onderdeel C strekt ertoe de evaluatieperiode van 4 jaar die genoemd 
is in artikel 97 te laten beginnen op het moment dat ook de WCBO en de 
(l)KVE in werking zijn getreden, zodat een evenwichtige evaluatie kan 
plaatsvinden. 

Onderdeel D betreft de regeling inzake de subsidiëring van scholing 
(artikel 99). In artikel 3.93 en 3.94 van de WCBO is reeds bepaald voor 
specifieke scholing op welke wijze de aanspraak op tegemoetkoming (in 
termen van de Arbeidsvoorzieningswet subsidiëring) zal worden 
gevestigd en hoe de bedragen zullen worden vastgesteld. Het spreekt 
voor zich dat de bepalingen van de (l)KVE en de WCBO voorrang dienen 
te hebben boven de globalere regeling in artikel 99 van de Arbeidsvoor-
zieningswet. 

Artikel B2 geeft de wettelijke bepaling, bedoeld in artikel 122, eerste 
lid, van de Arbeidsvoorzieningswet. Het is dus met ingang van 1 
augustus 1990 de Arbeidsvoorzieningsorganisatie mogelijk om voor 
specifieke scholing, bedoeld in de WCBO, uit haar middelen een bedrag 
beschikbaar te stellen volgens de regels gesteld bij of krachtens de 
Arbeidsvoorzieningswet. 

TITEL C. INTREKKING VAN DE WET OP HET LEERLINGWEZEN 

De Wet op het cursorisch beroepsonderwijs vervangt de Wet op het 
leerlingwezen met ingang van 1 augustus 1990. Het leerlingwezen wordt 
als deelterrein van het cursorisch beroepsonderwijs opgenomen in de 
WCBO. 

TITEL D. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Onderdeel A 

Het cursorisch beroepsonderwijs wordt, evenals het voortgezet 
speciaal onderwijs en het hoger onderwijs, uitgezonderd van het voort-
gezet onderwijs. 

Onderdeel B 

Zodra de aanhangige wetsvoorstellen tot wijziging van de WVO die 
voor de WCBO relevant zijn (zie de aanhef van Titel D), tot wet zijn 
geworden, kent de WVO nog slechts dagscholen, op één uitzondering 
na, namelijk de scholen voor v.a.v.o. In de desbetreffende artikelen 
verdwijnt het onderscheid tussen dagschool enerzijds en avond- of 
dagavondschool anderzijds; er wordt slechts gesproken van «school». In 
artikel 20, eerste lid, wordt vervolgens bepaald dat alle scholen voor 
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voortgezet onderwijs dagscholen zijn, behoudens de genoemde uitzon-
dering. De wijziging van de term «dagschool» in «school» in de overige 
bepalingen van de WVO zal op een later tijdstip worden meegenomen bij 
een aparte technische herziening van de WVO. 

Artikel 20, tweede lid, bepaalt dat onder scholen voor beroepson-
derwijs mede cursussen voor beroepsonderwijs worden verstaan. Omdat 
al deze cursussen voor beroepsonderwijs, als beroepsbegeleidend 
onderwijs, deeltijds m b o . of specifieke scholing overgaan naar de 
WCBO, moet dit artikellid vervallen. 

Artikel 20, derde lid, dat de contractactiviteiten betreft, wordt derhalve 
vernummerd. 

Onderdelen C tot en met F, M, P, Q, R, S en T 

In de artikelen 23, 23a, eerste lid, 23c, 24, vierde lid, 79, 96, 96c, 96g, 
96q, 100, 109 en 110a, eerste lid, worden regels gegeven voor 
cursussen (voor beroepsonderwijs). Deze regels kunnen door de komst 
van de WCBO vervallen. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar 
de toelichting bij de artikelen 75 en 75a (onderdelen K en L). 

Onderdeel J 

In artikel 2.48 van de WCBO wordt aan bijzondere scholen voor 
beroepsbegeleidend onderwijs de verplichting opgelegd om met ten 
minste 19 andere scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs of scholen 
voor voortgezet onderwijs een commissie van beroep in te stellen. In de 
analoge bepaling in artikel 53 van de WVO dienen derhalve de scholen 
voor beroepsbegeleidend onderwijs ook te worden opgenomen. 

Onderdelen K en L 

De cursussen worden bekostigd ingevolge artikel 75, eerste lid, van de 
WVO. In feite betreft het nagenoeg uitsluitend cursussen voor beroeps-
onderwijs: b.b.o., l b o . of m b o . Deze cursussen gaan alle over naar de 
WCBO. Slechts in enkele gevallen worden ingevolge dit artikellid 
cursussen bekostigd, die daar niet onder vallen, bijvoorbeeld IG0-
cursussen (internationaal georiënteerd onderwijs). Daarom kan de 
bepaling niet zonder meer vervallen. 

Uit een oogpunt van wetssystematiek verdient het de voorkeur, om 
artikel 75 voortaan te beperken tot omzetting, splitsing en verplaatsing 
van scholen, en voor de bedoelde enkele gevallen een nieuw artikel 75a 
in te voegen. Omdat het slechts om enkele gevallen gaat, brengt deze 
verandering van grondslag nauwelijks beleidslasten met zich mee. 

Het nieuwe artikel 75a heeft uiteraard slechts betrekking op het voort-
gezet onderwijs, dus niet meer op het cursorisch beroepsonderwijs. Het 
is echter ook niet de bedoeling dat op grond van dit artikel cursussen 
voor l.b.o., m.b.o. of v.a.v.o. worden bekostigd. Die activiteiten immers 
behoren tot de specifieke scholing, het deeltijds m.b.o. of het v.a.v.o., 
waarop de activiteitenplanning KVE van toepassing is. Het zou onjuist 
zijn om met artikel 75a een mogelijkheid te creëren om buiten die activi-
teitenplanning om tot bekostiging over te gaan. 

Onderdeel U 

De wijziging van artikel 119 van de WVO hangt samen met het feit dat 
het onderwijs dat door de C(A)VV's wordt verzorgd, cursorisch beroeps-
onderwijs wordt dat in de WCBO wordt geregeld. De uitzonderingsbe-
paling in het eerste lid, onderdeel b, kan derhalve vervallen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 122, nr. 3 116 



TITEL E. INTREKKING VAN DE WET GRONDSLAG TEGEMOETKO-
MINGEN CO.O. 

De Wet houdende de grondslag voor een regeling van het uit 's Rijks 
kas verstrekken van tegemoetkomingen in de kosten van cursorisch 
ondernemersonderwijs wordt ingetrokken. Het cursorisch ondernemers-
onderwijs wordt als (specifieke) scholing met ingang van 1 januari 1991 
bekostigd via de (l)KVE, de WCBO en de Arbeidsvoorzieningswet. 

TITEL F. INVOERINGSRECHT WCBO 

Artikel F.2. Invoering planning KVE 

Voor een meer algemene toelichting op de planning KVE zij verwezen 
naar de Invoeringswet KVE en de toelichting bij Titel A van artikel II van 
deze wet. 

Voor het deeltijds m.b.o. en de specifieke scholing is van belang op 
welk moment de activiteitenplanning ingevolge de KVE gaat beginnen. 
Voor het gehele deelterrein cursorisch beroepsonderwijs is van belang 
op welk moment het landelijk plan VE daarop voor het eerst betrekking 
zal hebben. In het onderhavige artikel wordt daarin voorzien. 

In het eerste lid wordt rekening gehouden met het feit dat ingevolge 
de KVE slechts om de twee jaar een landelijk plan VE wordt vastgesteld. 
Wordt in het jaar 1990 geen landelijk plan VE vastgesteld, dan moet in 
dat jaar een afzonderlijk landelijk plan CBO worden vastgesteld. 

Aangezien het (regionaal) educatief overleg een belangrijke rol speelt 
bij de voorbereiding van het educatief plan CBO, moet het tijdig tot 
stand worden gebracht. Het kan echter formeel eerst tot stand komen na 
de vaststelling van de plannen van spreiding en situering voor zowel de 
scholen voor m.b.o., de scholen voor v.a.v.o. als de scholen voor b.b.o. 
Want deze nieuwe scholen dienen in elk geval in het REO vertegen-
woordigd te zijn. Omdat deze plannen alledrie voor 1 maart 1990 worden 
vastgesteld, is met betrekking tot de totstandkoming van het REO 
gekozen voor uiterlijk 1 april 1990. 

In het derde lid wordt vastgelegd dat het educatief plan voor de eerste 
maal zal gelden voor het jaar 1991. Omdat de WCBO in werking treedt 
met ingang van 1 augustus 1990 en vanaf die datum het deeltijds m b o . 
en de cursussen voor beroepsonderwijs niet meer bekostigd worden 
ingevolge de WVO, is er sprake van een overgangsperiode van 1 
augustus tot en met 31 december 1990 In de hiernavolgende afdelingen 
die betrekking hebben op het deeltijds m.b.o. c.q. de specifieke scholing, 
wordt voorzien in specifieke overgangsbepalingen voor deze periode. 

Omdat de planning van het c.b.o. in drie wetten is geregeld (de 
Arbeidsvoorzieningswet, de KVE en de WCBO), is niet onmiddellijk 
duidelijk hoe een en ander samenhangt. Hieronder wordt globaal in 
schema gebracht welke stappen wanneer in de invoeringsfase worden 
gezet. Daarbij gelden enkele vooronderstellingen, te weten: 

- de Arbeidsvoorzieningswet is zomer 1989 in werking getreden; 
- de Invoeringswet KVE is zomer 1989 in werking getreden; 
- de WCBO is zomer 1989 in het Staatsblad gepubliceerd (in verband 

met de terugwerkende kracht voor grote delen van het overgangsrecht); 
- de WCBO treedt in werking met ingang van 1 augustus 1990. 
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Schema 

tijdstip 
voor 1-10-89 

voor 1-11-89 

rond 1-11-89 

voor 1-1-90 

voor 1-1-90 
voor 1-1-90 

voor 1-1-90 

rond 1-1-90 

rond 1-1-90 

rond 1-1-90 

voor 1-2-90 

voor 1-3-90 

rond 1-3-90 

rond 1-4-90 

voor 1-4-90 
voor 1-5-90 

voor 1-6-90 

rond 1-7-90 

voor 1-8-90 

actor 
bev. gezag 

MO 

MO 

adviseurs 

provincie 
gemeenten 

MO 

MO 

MO 

gemeenten 

MO 

MO 

MO 

MO 

gemeenten 
MO 

CBA 

MSZW 

scholen 

rond 1-8-90 RBA 
op 1-8-90 
voor 1-9-90 MO 

actie 
indienen verzoeken plannen van 
spreiding en situering 
vraagt advies over verzoeken 
aan vertegenwoordiging 
landelijke organen, aan CBA en 
OR 
verzoeken toezenden aan 
provincie of vier grote 
gemeenten 
vertegenwoordiging landelijke 
organen, CBA en OR brengen 
advies uit 
geeft oordeel over verzoeken 
vier grote gemeenten: geven 
oordeel over verzoeken 
voert overleg met 
deelplanorganisaties over plan 
van spreiding en situering 
voorbereiding plannen van 
spreiding en situering 
m.b.o.-scholen, v.a.v.o.-scholen 
en b.b.o.-scholen 
voorbereiding landelijk plan VE 
(LPVE) 1990, c.q. afzonderlijk 
landelijk plan CBO (LPCBO) 
1990 
voorbereiding oprichting 
regionaal educatief overleg 
CBO (REO-CBO) 
publikatie ontwerpen plannen 
van spreiding en situering 
vaststelling plannen van 
spreiding en situering 
bespreking beleidsvoornemens 
c.b.o. met organisaties van 
betrokkenen (art. 4 IKVE) 
inbreng beleidsvoornemens 
c.b.o. in CBA 
formele oprichting REO-CBO 
toezending ontwerp landelijk 
plan VE (LPVE of LPCBO) aan 
TK(art. 18 IKVE) 
vaststelling ontwerp landelijke 
begroting 1991 en landelijk 
meerjaren beleidskader (LMBK); 
parallel daaraan begroting en 
beleidskader voor rijks-c.b.o. 
(artt. 41 jo 96 Arbvowet) 
toezending ontwerpen aan TK 
en EK 
m.b.o.-scholen, v.a.v.o.-scholen 
en l.b.o. scholen institutionele 
eenheid, behoudens 
toestemming tot jaar uitstel 
behoeftenplanning naar REO 
inwerkingtreding WCBO 
vaststelling LPVE 
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voor 1-11-90 RBA 
voor 1-11-90 RBA 

rond 15-11-90 CBA 

voor 15-9-90 REO opstelling ontwerp-regionaal 
educatief plan CBO (REP-CBO) 
1991 (art. 14b IKVE) 

rond 1-10-90 RBA vaststelling regionale begroting 
en regionaal meerjaren 
beleidsplan (RMBP) 
vaststelling REP-CBO 1991 
toezending begroting en RMBP 
aan CBA ter goedkeuring 
vaststelling eigen begroting 
1991 en eigen MBP; parallel 
daaraan begroting en 
beleidsplan voor rijks-c.o.o. en 
-a.o. (art. 17 IKVE) 

rond 1-12-90 CBA vaststelling landelijke begroting 
1991 en LMBP; parallel daaraan 
begrotingen en beleidskaders 
voor Rijks- c.b.o. 

voor 15-12-90 CBA toezending stukken aan MSZW, 
voor wat betreft landelijke 
begroting ter goedkeuring 

vanaf 1-1-91 scholen uitvoering REP-CBO 1991, 
inclusief nadere besluitvorming 
in loop van jaar (art. 14g IKVE) 

Artikel F.3. 

De overgangsrechtelijke regeling met betrekking tot de aanvang van de 
bekostiging van de nieuwe scholen voor b.b.o. komt in de beginsel 
overeen met het desbetreffende overgangsrecht in het 
SVM-wetsvoorstel en in het VAVO-wetsvoorstel. 

In het eerste lid van dit artikel wordt aangegeven dat de scholen voor 
b.b.o. en de daaraan verbonden afdelingen met ingang van 1 augustus 
1990 als zodanig zullen worden bekostigd, indien deze in het plan van 
spreiding en situering zijn opgenomen. Het plan wordt op basis van de 
ingediende verzoeken vastgesteld na overleg met de daarvoor in 
aanmerking komende organisaties. Advies over het plan moet worden 
gevraagd aan de Onderwijsraad, maar ook aan een vertegenwoordiging 
van de landelijke organen van het leerlingwezen (Colo) en de Arbeids-
voorzieningsorganisatie. Dit is in overeenstemming met de rol die aan de 
landelijke organen en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is toegekend bij 
het aanvragen van afdelingen voor b.b.o., opgenomen in hoofdstuk III, 
titel 2, van artikel I. 

In het tweede lid wordt de regeling gegeven voor het betrekken van de 
Tweede Kamer bij de totstandkoming van het plan, dit naar analogie van 
artikel 65, tweede lid, van de WVO. Verdergaande procedurevoor-
schriften zijn achterwege gelaten, omdat de rijksoverheid zich in de 
voorbereidende fase van het plan terughoudend wil opstellen. De verant-
woordelijkheid voor de voorbereiding van het plan ligt hierdoor in sterke 
mate bij de procescoördinator en de betrokken organisaties. Wel wordt 
in een adviestaak met betrekking tot de ingediende verzoeken voor de 
provincies en de vier grote gemeenten voorzien in artikel F.4, negende lid 
(vergelijk artikel 66, vijfde en zesde lid, van de WVO). 

In het derde lid wordt de evenwichtige spreiding van de nieuwe 
scholen voor b.b.o. als de doelstelling van het plan aangegeven. Bij het 
bereiken van dat evenwicht speelt het verlangde onderwijs in het 
betrokken gebied een grote rol. 
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Artikel F.4 

Het eerste lid is analoog aan artikel 65, derde lid, van de WVO. 
Verzoeken kunnen worden ingediend door of namens bevoegde gezags-
organen van streekscholen of instituten voor deeltijd-k.m.b.o. Andere 
bevoegde gezagsorganen kunnen zich bij zo'n verzoek aansluiten, maar 
geen zelfstandig verzoek indienen (behoudend het bepaalde in het 
zevende lid). 

In het derde lid zijn de criteria opgenomen op grond waarvan een 
school in het plan kan worden opgenomen. Aangesloten is bij de 
overeenkomstige bepaling terzake van het plan van spreiding en situering 
voor de sectorscholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Bij het tweede 
kernelement, te weten de inspanningsverplichting voor de betrokken 
streekscholen om tot concentratie van het b.b o. in de regio te komen, is 
een verwijzing opgenomen naar artikel F.8 (zie de toelichting aldaar). In 
het derde lid onderdeel a.2' is uiteraard tevens begrepen de situatie dat 
aan het bepaalde in artikel F.5, tweede lid, toepassing is gegeven (uitstel 
van de institutionele fusie). 

In het vierde lid wordt vastgelegd dat de instituten voor deeltijds 
k.m.b.o. op het plan een scholengemeenschap vormen van een school 
voor b.b.o. en een vormingsinstituut. Deze bepaling houdt in dat de 
bekostiging van een dergelijke scholengemeenschap de rechtstreekse 
voortzetting vormt van de bekostiging van het instituut voor deeltijd-
k.m.b.o. Het is derhalve niet nodig, het instituut eerst te ontbinden in een 
streekschool en een vormingsinstituut en vervolgens weer samen te 
voegen. 

Het plan van spreiding en situering is uiteraard ook van toepassing op 
het b.b.o. in de sector landbouw. In de nota Hoofdlijnen van beleid 
inzake de vorming van Agrarische Opleidingscentra (Kamerstukken II, 
1986/87, 19 933, nr. 2) is uiteengezet op welke wijze het desbetreffende 
beroepsbegeleidend onderwijs wordt ingepast. De criteria van het derde 
lid kunnen hierbij niet, althans niet volledig, worden toegepast. Dit is de 
reden voor het bepaalde in het zesde lid. Het beleid is er wel op gericht 
agrarische opleidingscentra in stand te houden die tezamen met het 
b.b.o. van voldoende omvang zullen zijn. 

In het zevende lid is een voorziening getroffen voor het geval dat een 
verzoek wordt gedaan om een school in het plan op te nemen die 
uitsluitend voortkomt uit cursussen voor algemeen en op het beroep 
gericht onderwijs, die niet aan een streekschool of een instituut voor 
deeltijd- k.m.b.o. waren verbonden. 

Het wordt niet waarschijnlijk geacht dat zulks zich vaak zal voordoen; 
anderzijds is het niet wenselijk de mogelijkheid bij voorbaat uit te 

sluiten. Het spreekt vanzelf dat in zo'n geval de 1800-norm geldt en dat 
het «losse» b.b.o. in de regio naar redelijkheid wordt meegenomen. 

Artikel F.B 

Dit artikel komt overeen met een grotendeels gelijkluidende bepaling 
bij het SVM overgangsrecht, met dien verstande dat het daar uitsluitend 
gaat om fusies tussen scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en 
instituten voor volletijd-k.m.b.o. Bij het onderhavige plan van spreiding 
en situering gaat het in een aantal gevallen ook om de fusie tussen een 
streekschool en een instituut voor deeltijd-k.m.b.o., doch het zwaar-
tepunt ligt veel meer bij de concentratie van al het beroepsbegeleidend 
onderwijs uit de regio in één school voor b.b.o., ongeacht of het «kristal-
lisatiepunt» een voormalige streekschool, een deeltijd-instituut dan wel 
een grote zogenaamde parttime-concentratie is. Op grond van het 
bepaalde in het eerste lid dienen de desbetreffende institutionele fusies 
(en daarmee uiteraard tevens de bestuurlijke fusies) in beginsel per 1 
augustus 1990 gerealiseerd te zijn. 
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Op grond van het tweede lid kan de minister toestaan dat bij de insti-
tutionele fusie uitstel van ten hoogste één jaar wordt verleend. Hij kan dit 
uitsluitend doen als de bestuurlijke fusie op 1 augustus 1990 is gereali-
seerd. Het stellen van deze voorwaarde is niet irreëel. De intentie tot het 
aangaan van een bestuurlijke fusie zal immers reeds vóór 1 maart 1990 
aanwezig zijn, omdat de desbetreffende scholen op die datum op het 
plan van spreiding en situering staan. Voor deze situatie zullen nadere 
regels worden gesteld. 

Artikel F.6 

Dit artikel betreft de publicatie van het plan van spreiding en situering. 
Dit artikel is gelijkluidend aan de overeenkomstige bepaling in het 
SVM "Overgangsrecht. 

Artikel F.7 

Dit artikel betreft het beroep op de Kroon tegen vaststelling van het 
plan van spreiding en situering of een afwijzende beschikking. Het komt 
gedeeltelijk qua strekking overeen met de artikelen 71 en 72 van de 
WVO. Anders dan in artikel 71 van de WVO is de beroepsmogelijkheid 
echter niet beperkt tot de aanvrager of tot een afwijzende beslissing. 
Voor iedere belanghebbende is beroep opengesteld tegen zowel de 
vaststelling van het plan als een afwijzende beschikking, om te 
voorkomen dat twee verschillende rechterlijke instanties over dezelfde 
(soort) zaak een oordeel moeten geven. Dit zou het geval zijn wanneer 
een derde-belanghebbende bij een beroep op de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State ontvankelijk zou worden verklaard. 

Artikel F 8 

Dit artikel bevat een speciale overgangsregeling voor die cursussen 
voor b.b.o., verbonden aan een school voor l.b.o., m.b.o. of scholenge-
meenschap l.b.o.-m.b.o., die niet in het kader van het plan van spreiding 
en situering worden opgenomen in een school voor b.b.o. 

De uitgangssituatie is dat een cursus voor b.b.o. in het schooljaar 
1 989-1 990 wordt verzorgd door de school voor l.b.o./m.b.o. Met 
betrekking tot zo'n cursus heeft het bevoegd gezag drie mogelijkheden: 

1. de cursus gaat op in een school voor b.b.o., in het kader van het 
plan van spreiding en situering (artt. F.3 en F.4), 

2. de cursus wordt beëindigd (art. F.11, tweede lid), of 
3. de cursus blijft als afzonderlijke opleiding voortbestaan (art. F.8). 
De derde mogelijkheid, die wordt geboden in het onderhavige artikel, 

bevat een uitzondering op de regel dat een opleiding voor b.b.o. alleen 
aan een school (of scholengemeenschap) voor b.b.o. kan worden 
verzorgd, en op de regel dat alleen afdelingen voor b.b.o. worden 
toegekend. De betrokken cursussen kunnen als afzonderlijke opleidingen 
b.b.o. blijven voortbestaan, en wel maximaal vijf jaar aan een school voor 
l.b.o. en in beginsel onbeperkt aan een school voor m b o . Het gaat 
uitsluitend om de desbetreffende opleidingen, er kunnen geen nieuwe 
afzonderlijke opleidingen bij komen, en uit de opleidingen kunnen ook 
geen afdelingen voortkomen (behalve als artikel F.9 van toepassing is). 

Het eerste lid betreft de cursussen, verbonden aan een l.b.o-school. 
Het bevoegd gezag kan kiezen voor voortzetting van de aanwezige 
cursussen (oude stijl) als afzonderlijke opleidingen b.b.o. (nieuwe stijl). 
Voorwaarde voor bekostiging in het schooljaar 1990-1991 is dat de 
cursus het voorafgaande schooljaar wordt verzorgd. Voor bekostiging in 
de achtereenvolgende schooljaren 1991-1992 tot en met 1994-1995 
geldt telkens de overeenkomstige voorwaarde. De beslissing wordt voor 
elk schooljaar opnieuw genomen, omdat het bevoegd gezag telkens kan 
besluiten de opleiding alsnog over te dragen aan een school voor b.b.o., 
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alsnog te beëindigen of over te dragen aan een school voor m.b.o. Na 31 
juli 1995 is bekostiging van een afzonderlijke opleiding b.b.o. aan een 
school voor l.b.o. niet meer mogelijk (behoudens uiteraard de bekos-
tiging van hogere leerjaren van eerder aangevangen opleidingen). 

De datum 31 juli 1995 betekent het einde van de mogelijkheid dat een 
afzonderlijke opleiding b.b.o. is verbonden aan een school voor l.b.o. Het 
behoeft echter niet het einde te betekenen van de opleiding zelf. Altijd 
immers bestaat de mogelijkheid van overdracht aan een school voor 
b.b.o. Bovendien biedt het onderhavige artikel een extra mogelijkheid, 
namelijk overdracht aan een school voor m.b.o., mits de betrokken 
afzonderlijke opleiding verwant is aan een afdeling voor m.b.o. die de 
m.b.o.- school in huis heeft. Deze extra mogelijkheid is neergelegd in het 
tweede lid onderdeel b juncto het derde lid. 

Het tweede lid van artikel F.8 betreft de cursussen voor b.b.o. die 
verbonden zijn aan een school voor m.b.o. of scholengemeenschap 
l.b.o./m.b.o. In principe gelden voor het voortbestaan van deze cursussen 
als afzonderlijke opleidingen b.b.o. dezelfde voorwaarden als bij de l.b.o.-
school, met dit belangrijk verschil dat bij de m.b.o. school geen 
einddatum wordt gesteld. (Zie tweede lid aanhef en onderdeel a.) De 
cursussen oude stijl, die de m.b.o.-school op 31 juli 1990 in huis heeft, 
kunnen zowel cursussen zijn die van oudsher aan de m.b.o.-school zijn 
verbonden, als cursussen die uiterlijk op die datum door een l.b.o.-school 
aan de m.b.o.-school zijn overgedragen. 

Onderdeel b van het tweede lid ziet op het geval dat de cursus oude 
stijl op 31 juli 1990 aan een l.b.o.-school is verbonden, op 1 augustus 
1990 een opleiding nieuwe stijl is geworden ingevolge het eerste lid, en 
vervolgens wordt overgedragen aan een m.b.o.-school. Gelet op de 
einddatum, genoemd in het eerste lid, kan deze overdracht tot uiterlijk 1 
augustus 1995 plaatsvinden. 

Het tweede lid bevat geen einddatum. De afzonderlijke opleidingen 
b.b.o., verbonden aan een m.b.o.-school, kunnen in beginsel onbeperkt 
blijven worden bekostigd. Uiteraard kan het bevoegd gezag altijd 
besluiten de opleiding over te dragen aan een school voor b.b.o. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat de m.b.o.-school opgaat in een scholenge-
meenschap in de zin van de WCBO, die bestaat uit (in elk geval) een 
school voor b.b.o. en een school voor m.b.o. Wanneer er sprake is van 
zo'n scholengemeenschap, bestaat niet de mogelijkheid dat aan de 
school afzonderlijke opleidingen voor b.b.o. worden of zijn verbonden. 
Dit wordt bepaald in het vierde lid van het onderhavige artikel. Dus, 
wanneer het gaat om een scholengemeenschap b.b.o.-m.b.o. vanaf 1 
augustus 1990, geldt voor de aan de m.b.o.-school op 31 juli 1990 
verbonden cursussen voor b.b.o. (oude stijl) en voor de cursussen (oude 
stijl) of opleidingen (nieuwe stijl) die door een l.b.o.-school worden 
overgedragen, de situatie als ware er sprake van een school voor b.b.o. 
Overigens met dit verschil, dat de minimumnorm voor het aantal 
b.b.o."leerlingen aan zo'n scholengemeenschap 900 bedraagt in plaats 
van 1800 (artikel F.4, vijfde lid). En, wanneer het gaat om een scholenge-
meenschap b.b.o.-m.b.o. die na 1 augustus 1990 tot stand komt, kunnen 
de aan de m.b.o.-school verbonden afzonderlijke opleidingen b.b.o. als 
zodanig niet blijven voortbestaan, maar komt de scholengemeenschap in 
de plaats van de combinatie m.b.o.- school en afzonderlijke opleidingen 
b.b.o. Een bijzonder geval van totstandkoming van zo'n scholengemeen-
schap wordt geregeld in artikel F.9. 

Omdat de algemene bekostigingsvoorschriften voor de scholen voor 
b.b.o. niet onverkort kunnen worden toegepast op de afzonderlijke oplei-
dingen b.b.o., geeft het vijfde lid aan de minister de opdracht om terzake 
regels te stellen. Voor zoveel nodig kunnen deze regels bovendien 
worden afgestemd op de specifieke bekostigingssituatie van de 
l.b.o.scholen dan wel op die van de m b o . scholen. 
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Artikel F.9 

Hoewel afzonderlijke opleidingen b.b.o. aan een m.b.o. school in 
beginsel onbeperkt kunnen blijven voortbestaan, blijven ze het karakter 
dragen van uitzonderingen. Het onderhavige artikel bevordert de 
overgang naar een reguliere situatie, de scholengemeenschap 
b.b.o.-m.b.o. Voorwaarde voor toekenning van zo'n scholengemeenschap 
is, dat de afzonderlijke opleidingen b.b.o. aan de m.b.o. school 
gezamenlijk 900 of meer leerlingen tellen. Het is dezelfde 
minimum-norm als geldt voor de vorming van zo'n scholengemeenschap 
in het kader van het plan van spreiding en situering. Uit het vierde lid van 
het voorgaande artikel vloeit voort dat er vanaf de vorming van de 
scholengemeenschap geen afzonderlijke opleidingen b.b.o. meer aan de 
school verbonden zijn. 

Artikel F. 11 

De streekscholen en de overige cursussen voor algemeen en op het 
beroep gericht onderwijs zullen met ingang van 1 augustus 1990 niet 
meer uit 's Rijks kas worden bekostigd indien deze niet zijn opgegaan in 
een in het plan van spreiding en situering opgenomen school of scholen-
gemeenschap. Daarbij blijft de mogelijkheid, geopend in artikel F.8, 
onverlet. «Zittende» leerlingen krijgen de gelegenheid hun opleiding af te 
ronden (artikel F. 14). 

Artikel F.12 

Dit artikel regelt het einde van de bekostiging van de instituten voor 
deeltijd-k.m.b.o., die niet opgaan in een in het plan van spreiding en 
situering opgenomen school of scholengemeenschap. Alhoewel het 
streven er op is gericht om alle instituten voor deeltijd-k.m.b.o. via het 
plan van spreiding en situering voort te kunnen zetten als scholenge-
meenschappen b.b.o.-vormingswerk, is het denkbaar dat zulks in een 
enkel geval niet lukt. Voor dat geval dient derhalve een regeling getroffen 
te worden die recht doet aan de uitdrukkelijke voorwaarde waaronder de 
proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs destijds van start 
konden gaan, namelijk dat het mogelijk zou zijn om bij het einde van het 
proefprojectenbeleid terug te keren naar de oude situatie. Aan die 
voorwaarde was gestalte gegeven in de vorm van hoofdstuk III van titel 
IV van het Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs. In 
genoemd hoofdstuk was de ontbindingsmogelijkheid neergelegd. 

In zoverre is de situatie thans veranderd ten opzichte van de situatie bij 
de start van de proefprojecten, dat thans ontbinding van een instituut 
voor deeltijd-k.m.b.o. niet meer kan leiden tot de bekostiging van b.b.o., 
anders dan aan scholen voor b.b.o. dan wel scholengemeenschappen 
b.b.o.-vormingswerk. Dit is een uitvloeisel van de concentratiegedachte, 
die (mede) het uitgangspunt vormde voor de WCBO. Wèl is gehandhaafd 
de garantie dat bij ontbinding van een instituut voor deeltijd-k.m.b.o. 
weer aanspraak op bekostiging van een zelfstandig vormingsinstituut 
ontstaat. Dit is neergelegd in het tweede lid van artikel F.12. 

Artikel F.13 

Met betrekking tot de landelijke en regionale organen van het leerling-
wezen vindt geen herschikking plaats in het kader van deze wet: alle 
thans bekostigde organen worden met ingang van 1 augustus 1990 
bekostigd op grond van de WCBO. 
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Artikel F.14 

Dit artikel maakt mogelijk dat leerlingen die hun opleiding zijn aange-
vangen aan een streekschool, instituut of cursus die niet opgaat in een in 
het plan van spreiding en situering opgenomen school of scholenge-
meenschap, die opleiding aan de oude instellingen kunnen afronden, 
uiteraard binnen de grenzen van het redelijkerwijs mogelijke. 

Artikel F.15 

De school voor b.b.o. dient de leerlingen, die al met hun opleiding 
begonnen zijn, in de gelegenheid te stellen die volgens de «oude 
voorschriften» af te ronden. 

Artikel F.16 

De leerlingen, die vóór 1 augustus 1990 een leerovereenkomst hebben 
gesloten, kunnen onder de oude voorwaarden hun opleiding afmaken. 
Dat betekent dat voor hen van toepassing zijn de totaalprogramma's en 
examenregelingen zoals deze luidden op 31 juli 1990. Ook de overige 
voorschriften die op laatstgenoemde datum golden, blijven met 
betrekking tot de desbetreffende overeenkomsten van kracht, zoals 
bijvoorbeeld de bepalingen met betrekking tot het einde van de leerover-
eenkomst en de voorschriften met betrekking tot de patroonsvergoeding. 

Artikel F. 17 

In tegenstelling tot de overgangsprocedure die geldt voor de totstand-
koming van eindtermen in SVM-verband, is er met betrekking tot het 
leerlingwezen voor gekozen, uit praktische overwegingen, om bestaande 
totaalprogramma's aan te merken als omschrijvingen van de eindtermen 
in de zin van de WCBO. Dit voorkomt dat bij de invoering van de WCBO 
in plaats van de circa 350-400 totaalprogramma's evenzoveel clusters 
van eindtermen ontwikkeld moeten worden, ook in die gevallen dat dit 
geen essentiële inhoudelijke wijzigingen met zich mee zou brengen. De 
ontwikkeling van eindtermen kan nu ter hand genomen worden in het 
continue proces van bijstelling en hernieuwing van eindtermen, zoals dat 
bij het leerlingwezen in de vorm van bijstelling en hernieuwing van 
totaalprogramma's al gebruikelijk is. 

Artikel F.18 

Dit artikel wordt noodzakelijk geacht om problemen met betrekking tot 
doorstromingsrechten van bezitters van oude diploma's en getuig-
schriften te voorkomen. 

Artikel F.19 

Op grond van dit artikel blijven al diegenen die in het schooljaar 
1989-1990 bevoegd onderwijs geven aan een streekschool, instituut 
voor deeltijd-k.m.b.o., een cursus voor b.b.o., school voor m.b.o. of een 
instituut voor volletijd-k.m.b.o. - of dit nu is op grond van een lerarenop-
leiding, een afgeleide onderwijsbevoegdheid of een individuele bevoegd-
heidsverklaring op grond van de WVO of de Overgangswet WVO (Stb. 
1967, 386) - onder de nieuwe regeling zonder nadere voorwaarden 
benoembaar in het b.b.o. Hetzelfde geldt voor hen die vijf jaren, vooraf-
gaande aan 1 augustus 1990 gedurende een periode van ten minste 40 
weken bevoegd als leraar werkzaam zijn geweest in het voorgezet 
onderwijs. Zij hoeven de didactische cursus, gericht op het b.b.o., dan 
ook niet alsnog te volgen. Deze overgangsregeling komt naar de 
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strekking overeen met de regeling die tot nog toe is gehanteerd bij 
inperking van onderwijsbevoegdheden op grond van Overgangswet 
WVO. 

Artikel F.20 

Een overeenkomstige garantieregeling met betrekking tot bevoegd-
heden als neergelegd in artikel F. 19 ten aanzien van leraren b.b.o. is in 
dit artikel opgenomen voor de consulenten van de landelijke en regionale 
organen. 

Artikel F.21 

Dit artikel regelt de aansluiting tussen de soortgelijke bepalingen van 
artikel 94 van de WVO en artikel 3.61, eerste lid onderdeel a, van de 
WCBO in die zin dat het gewezen personeel van het WVO-tijdperk wordt 
meegenomen naar het WCBO-tijdperk. Een overeenkomstige aansluiting 
wordt gelegd voor gewezen personeel van landelijke en regionale 
organen. 

Artikel F.22 

Dit artikel strekt er toe dat gewezen personeelsleden van scholen, 
scholengemeenschappen, instituten, cursussen alsmede van organen, die 
met ingang van 1 augustus 1990 onder het WCBO-regime vallen, hun 
aanspraken, rechten en verplichtingen voor de toekomst ontlenen aan de 
rechtspositieregelingen die op de WCBO zijn gebaseerd. 

Artikel F.23 

Dit artikel regelt dat zij die aan de toepassing van artikel 114a van de 
OWVO rechten ontlenen, met betrekking tot de voortzetting van een 
betrekking aan een school, instituut of cursus, deze rechten behouden 
onder de werking van de WCBO. 

Artikel F 24 

Deze bepaling biedt de grondslag voor de maatregelen die ten 
behoeve van het personeel dienen te worden getroffen in de overgangs-
situatie. Daarbij dient met name te worden geacht aan het compenseren 
van eventuele nadelige rechtspositonele gevolgen voor het «zittende» 
personeel dat bij het invoeringsproces betrokken is (sociaal beleids-
kader). 

Artikel F.25 

Met betrekking tot lopende beroepsprocedures, waarbij als partij 
personeel is betrokken, blijven de op 31 juli 1990 geldende voorschriften 
van kracht. 

Artikel F.26 

Met ingang van 1 augustus 1990 gaan voor het deeltijds m.b.o. ten 
aanzien van de bestuurlijk-organisatorische vormgeving en van de 
totstandkoming van de aanspraak op bekostiging geheel andere regels 
gelden. Dit betekent dat ter zake enig overgangsrecht noodzakelijk is. 
Het onderhavige artikel bevat daarvan de hoofdlijnen. 

In het eerste lid wordt limitatief opgesomd welke instellingen 
aanspraak op bekostiging voor opleidingen deeltijds m b o . nieuwe stijl 
kunnen krijgen. Het gaat hier uitsluitend om de zogenaamde licentie, nog 
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niet om concrete aanspraken. Conform het bepaalde in de WCBO zijn dit 
de scholen voor b.b.o., de scholen voor m b o . en scholen voor v.a.v.o. 
Daaraan worden toegevoegd bepaalde h.b.o."instellingen op grond van 
artikel F 27. Uiteraard is de licentie beperkt door het ter zake in de 
WCBO bepaalde. Dus voor de scholen voor b.b.o. en m.b.o. geldt de eis 
met betrekking tot de verwante afdeling, en voor de scholen voor v.a.v.o. 
is de licentie beperkt tot de afdeling administratie van de sector 
economie. Ook voor de h b o . instellingen geldt dat de licentie is beperkt 
tot een afdeling (zie artikel F.27). 

Omdat de bekostiging van het deeltijds m.b.o. in de zin van de WVO in 
principe eindigt per 1 augustus 1990 en omdat het educatief plan pas 
geldt vanaf 1 januari 1991, is er sprake van een overgangsperiode. In het 
tweede lid wordt bepaald dat voor die periode de beslissingen door de 
minister worden genomen. 

Daarop aansluitend wordt in het derde en vierde lid bepaald, dat het 
vanaf 1 januari 1991 gaat om de besluitvorming van de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie. Vanaf dat moment kunnen dan ook middelen van die 
organisatie voor het deeltijds m.b.o. worden ingezet. De besluitvorming 
zal voornamelijk bij de RBA's berusten, en dus worden neergelegd in de 
educatieve plannen, voorbereid door de REO's. Dit is neergelegd in het 
derde lid. In een enkel geval, vooral wanneer het gaat om deeltijds m b o . 
met een landelijke functie, zal de besluitvorming bij het CBA berusten. 
Daarmee is rekening gehouden in het vierde lid. 

Artikel F.27 

In het kader van de Invoeringswet WHBO heeft de wetgever indertijd 
beslist dat de bestaande scholengemeenschappen van middelbaar 
dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs en hoger 
sociaal pedagogisch onderwijs waar sprake was van longitudinale 
leerstofplanning, voor in beginsel onbeperkte tijd in stand kunnen blijven 
als onderwijsgemeenschap h.b.o.- instelling/voortgezet onderwijs. Dit is 
vastgelegd in artikel E.65, tweede lid, van genoemde wet. Nu de regel-
geving voor het deeltijds m b o . in het kader van de WCBO drastisch 
gaat veranderen, rijst de vraag welke gevolgen dit moet hebben voor 
deze onderwijsgemeenschappen Gelet op de geschiedenis van de 
totstandkoming van de genoemde bepaling in de Invoeringswet WHBO, 
wordt gemeend dat op het daar neergelegde beginsel niet moet worden 
afgedongen. Dus blijft over de noodzakelijke technische aanpassing, 
neergelegd in het onderhavige artikel. 

In het eerste lid wordt aangegeven dat aan de desbetreffende h.b.o.-
instellingen deeltijds m.b.o. nieuwe stijl kan zijn verbonden, en wel voor 
zover het behoort tot de afdeling dienstverlening en gezondheidszorg van 
de gelijknamige sector. Omdat het deeltijds m.b.o. organisatorisch geen 
eigen eenheid kan vormen, is er niet meer sprake van een onderwijsge-
meenschap h b o . instelling/voortgezet onderwijs, maar van de 
h.b.o."instelling met de licentie voor dit deeltijds m.b.o. 

In het tweede lid wordt de voorwaarde herhaald, die ook al is gesteld 
in artikel E.65, tweede lid, Invoeringswet WHBO, namelijk dat het te 
bekostigen deeltijds m.b.o. in nauwe samenhang moet zijn geprogram-
meerd met de overeenkomstige studierichtingen van het h.b.o. Deze 
programmatische samenhang immers is de belangrijkste reden om de 
combinatie van m b o . en h b o . mogelijk te maken. 

Artikel F.28 

Het onderhavige artikel betreft de besluitvorming van de minister voor 
de overgangsperiode van 1 augustus 1990 tot 1 januari 1991. 

Het eerste lid bepaalt dat het bevoegd gezag van een school of h.b.o.-
instelling met licentie een verzoek om bekostiging van een opleiding 
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nieuwe stijl moet indienen, en wel vóór een door de minister te bepalen 
datum. Het verzoek kan uiteraard slechts betrekking hebben op een 
opleiding, die behoort tot een afdeling waarvoor de school de licentie 
ook bezit. Omdat in de definitieve opzet de besluitvorming over het 
deeltijds m.b.o. in regionaal verband plaatsvindt - door het RBA in de 
RBA-regio, voorbereid door het REO - , wordt ook voor deze overgangs-
periode regionaal overleg voorgeschreven, indien er binnen de regio 
meer dan één licentiehouder is. Elk bevoegd gezag voegt de resultaten 
van dit overleg bij zijn verzoek. 

Het tweede lid geeft aan welke verzoeken in eerste instantie worden 
ingewilligd. Aan twee voorwaarden moet zijn voldaan. De eerste 
voorwaarde is dat het een opleiding nieuwe stijl betreft, overeenkomend 
met een opleiding oude stijl die het voorgaande jaar werd gegeven en 
die het bevoegd gezag hetzij uit eigen hoofde hetzij door middel van 
fusie op 31 juli 1990 in huis heeft. De tweede voorwaarde is dat er op 
31 juli 1990 binnen de betrokken regio geen deeltijds m.b.o. meer is dat 
niet behoort bij licentiehouders, tenzij deze licentiehouders gezamenlijk 
aantonen dat ze redelijkerwijs niet of niet geheel aan deze voorwaarde 
kunnen voldoen. De tweede voorwaarde bevat voor de licentiehouders 
dus de inspanningsverplichting - te toetsen aan de redelijkheid - om er 
gezamenlijk voor te zorgen dat het in de regio aanwezige deeltijds m.b.o. 
dat niet vanouds al bij de licentiehouders behoort, uiterlijk 31 juli 1990 
wordt overgenomen. Deze voorwaarde betreft uiteraard slechts het 
daarvoor in aanmerking komende deeltijds m.b.o., dat wil zeggen die 
opleidingen/afdelingen deeltijds m.b.o. die passen binnen het bereik van 
de licentie. Andere opleidingen/afdelingen mogen door de licentiehouder 
immers niet worden verzorgd. 

Het derde lid geeft aan welke verzoeken in tweede instantie worden 
ingewilligd. Er moet dan aan drie voorwaarden zijn voldaan. In de eerste 
plaats gaat het om andere opleidingen dan het bevoegd gezag het 
voorgaande cursusjaar (uit eigen hoofde of na fusie) in huis had. In de 
tweede plaats moet aan de tweede voorwaarde van het tweede lid zijn 
voldaan. En op de derde plaats moet er voldoende geld voor beschikbaar 
zijn. Het spreekt voor zich dat de minister de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie hoort, alvorens hij dergelijke nieuwe opleidingen toekent. 

Artikel F 29 

Dit artikel betreft de overgang naar 1 januari 1991. Kern van de 
bepaling is, dat de opleidingen die ingevolge artikel F.28 door de 
minister zijn toegekend, op dat moment in elk geval ook door de Arbeids-
voorzieningsorganisatie worden toegekend. Voor het overige heeft deze 
organisatie de ruimte voor het voeren van een eigen beleid, volgens de 
regels van de WCBO, de (l)KVE en de Arbeidsvoorzieningswet. 

Artikel F.30 

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om nadere regels te stellen in 
verband met de besluitvorming over het deeltijds m b o . per 1 augustus 
1990 en per 1 januari 1991. Vooral wordt gedacht aan regels over de 
wijze waarop het volume van de toe te kennen opleidingen wordt 
bepaald. Immers, de minister (per 1 augustus 1990) onderscheidenlijk de 
ministèren de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (per 1 januari 1991) 
beschikken over een budget voor het deeltijds m.b.o. Daar gaat per 
definitie al af de bekostiging van het deeltijds m.b.o. oude stijl dat na 1 
augustus 1990 nog doorloopt (zie de artikelen F.31, F.32 en F.33). 
Artikel F.28 garandeert wel - indien aan de voorwaarden wordt voldaan -
dat men met opleidingen nieuwe stijl mag starten, maar doet geen 
uitspraken over het volume van die opleidingen. De minister zal echter, 
gegeven zijn budget en conform de nieuwe regelingen van de WCBO, 
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ook het volume moeten bepalen, aan de hand van criteria die in elk geval 
ook voldoen aan het beginsel van gelijke rechtsbedeling. 

Artikel F.32 

Het eerste lid van dit artikel biedt aan leerlingen van het deeltijds 
m.b.o. oude stijl aan scholen en cursussen die per 1 augustus 1990 
worden opgeheven of waarvan de bekostiging wordt beëindigd de 
mogelijkheid om hun opleiding af te ronden. Deze garantie is niet 
absoluut, maar is begrensd door de redelijkheid. De minister is, 
ingevolge het tweede lid, bevoegd maatregelen te nemen die de goede 
gang van zaken van het onderwijs bevorderen. 

Artikel F.33 

Dit artikel betreft de positie van de «zittende» leerlingen aan de 
scholen die opleidingen nieuwe stijl gaan verzorgen. Zij kunnen - zo 
mogelijk - instromen in de overeenkomstige opleidingen nieuwe stijl die 
de school verzorgt, of anders de opleiding oude stijl naar redelijkheid 
afronden. 

Artikel F.34 

Dit artikel regelt het recht van de in de artikelen F.32 en F.33 bedoelde 
leerlingen om nog volgens de oude voorschriften van 31 juli 1990 
examen af te leggen. In 1995 kunnen alleen de examens worden gedaan 
volgens de oude voorschriften door leerlingen die zijn afgewezen in het 
jaar daarvoor. 

Artikel F.35 

Deze bepaling komt overeen met de grotendeels gelijkluidende 
bepaling bij het SVM-overgangsrecht. 

Artikelen F.36 tot en met F.40 

Deze artikelen komen inhoudelijk overeen met de artikelen F. 19 tot en 
met F.25. Naar de toelichting daarop zij verwezen. 

Artikel F.41 

Dit artikel geeft aan dat de bekostiging van opleidingen specifieke 
scholing vanaf 1 januari 1991 slechts kan worden verleend ingevolge de 
planprocedure van de (l)KVE en de beslissingen van de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie. Weliswaar treedt artikel 96 van de Arbeidsvoorzie-
ningswet reeds op 1 augustus 1990 via artikel B.2 in werking, en 
daarmee het recht van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie om (specifieke) 
scholing uit eigen middelen geheel of gedeeltelijk te financieren, maar de 
regels, bedoeld in het tweede lid van de (l)KVE hebben dan nog geen 
effect: 

eerst dient een educatief plan, bedoeld in artikel 14e van de (l)KVE tot 
stand te zijn gebracht en moet er eventuele nadere besluitvorming zijn 
geweest, als bedoeld in artikel 14g van de (l)KVE. 

In het licht van het voorgaande is het ook denkbaar om de bekosti-
gingsgrondslag voor de overige cursussen ex artikel 75 van de WVO pas 
per 1 januari 1991 te beëindigen. Dat is echter minder gewenst omdat 
de WVO het systeem kent van bekostiging per schooljaar. Er is dus een 
overgangsfase van 1 augustus 1990 tot 1 januari 1991. In het tweede lid 
is voor deze overgangsfase een voorziening getroffen, die de minister de 
bevoegdheid verleent een cursus die niet meer wordt bekostigd op grond 
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van de WVO, te bekostigen voor de periode vanaf 1 augustus 1990 tot 
en met 31 december 1990. 

Artikel F.43 

De tegemoetkomingen in de kosten van cursussen ondernemerson-
derwijs vervallen per 1 januari 1991. In de WCBO wordt een nieuwe 
bekostigingsgrondslag gelegd voor het verstrekken van tegemoetko-
mingen in de kosten. Daarom vervalt de Wet van 7 juli 1988, houdende 
grondslag voor een regeling van het uit 's Rijks kas verstrekken van 
tegemoetkomingen in de kosten van het cursorisch ondernemerson-
derwijs (titel E). Het cursorisch ondernemersonderwijs wordt een 
onderdeel van de specifieke scholing. Voor de tegemoetkomingen in de 
kosten zullen met ingang van genoemde datum de (l)KVE, WCBO en de 
Arbeidsvoorzieningswet regelingen geven. 

Dat de datum van intrekking van de Wet houdende grondslag voor een 
regeling van het uit 's Rijks kas verstrekken van tegemoetkomingen in de 
kosten van het cursorisch ondernemersonderwijs is gelegen op 1 januari 
1991 houdt verband met de planning van het cursorisch ondernemerson-
derwijs en van de (l)KVE. Deze planning geschiedt per kalenderjaar. 

Artikel F.44 

Dit artikel geeft de cursisten van de overige cursussen voor beroeps-
onderwijs en van het cursorisch ondernemersonderwijs een garantie dat 
zij redelijkerwijze in de gelegenheid zullen moeten worden gesteld door 
het bevoegd gezag van de betrokken instellingen de cursus(sen) waaraan 
zij deelnemen, te voltooien. Ten behoeve van deze cursisten wordt de 
bekostiging van de cursussen ingevolge de artikelen F.42 en F.43 voort-
gezet. 

Artikel F.45 

De minister kan voor (groepen van) personeelsleden voorzieningen 
treffen waarbij ongewenste gevolgen van de beëindiging van de bekos-
tiging van die cursussen, bedoeld in de artikelen F.42 en F.43, worden 
beperkt of tenietgedaan. 

Artikel F.46 

In het eerste en tweede lid wordt geregeld dat ook na de inwerking-
treding van de WCBO de vaststelling en uitbetaling van rijksvergoe-
dingen waarop de aanspraak is ontstaan vóór 1 augustus 1990, volgens 
de oude regelingen blijft geschieden. 

Het derde, vierde en vijfde lid betreft het van kracht blijven van de op 
31 juli 1990 geldende voorschriften ten aanzien van geschillen. 

Artikel F 47 

Dit artikel verleent de minister de bevoegdheid om tot uiterlijk 2 jaar 
na inwerkingtreding van de WCBO (artikel I) tijdelijke regelingen te 
treffen, ten aanzien van onderwerpen waarvan de WCBO bepaalt dat zij 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur dienen te worden 
geregeld, voor de periode dat deze maatregelen nog niet tot stand zijn 
gekomen. 

Artikel F 48 

Dit artikel geeft de minister een aanvullende bevoegdheid om regels te 
geven met betrekking tot de gevolgen van de invoering van de WCBO. 
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Daarmee kunnen eventuele onvoorziene invoeringsproblemen van de 
WCBO worden opgevangen. Uiteraard in aanvulling op het reeds in titel F 
bepaalde. 

TITEL G. WIJZIGING OVERIGE WETTEN 

Artikel G.1. Leerplichtwet 1969 

De WCBO betreft onder meer onderwijs voor minderjarigen in de 
(partieel) leerplichtige leeftijd. Het overgrote deel van het tot dusverre op 
grond van de WVO gegeven onderwijs in de vorm van cursussen aan 
instituten zal worden geregeld in de WCBO. Dit onderwijs wordt gegeven 
in instellingen. De term «onderwijsinstituut» wordt derhalve vervangen 
door instelling om de terminologie van de WCBO en de Leerplichtwet 
1969 op elkaar af te stemmen en daarmee de toegankelijkheid van de 
regelgeving te vergroten. Als gevolg van de verandering in terminologie 
wordt onder «instelling» nu ook vormingsinstituut verstaan. 

Artikel G.2. W e t medezeggenschap onderwijs 

De wijzigingen die in de Wet medezeggenschap onderwijs (WMO) zijn 
voorgesteld, passen de WMO aan aan de WCBO: de streekscholen en 
instituten voor deeltijd-k.m.b.o. worden scholen voor b.b.o. In onderdeel 
D vervalt artikel 16. Dit artikel is nu niet meer nodig omdat er geen 
cursussen meer zullen zijn in het voortgezet onderwijs waarop de 
bepalingen van de Wet medezeggenschap onderwijs niet van toepassing 
zouden moeten zijn. 

Artikel G.3. De Les en cursusgeldwet 

De Les- en cursusgeldwet is, wat reikwijdte betreft, aangevuld met het 
onderwijs van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs met uitzon-
dering van het deelterrein specifieke scholing. Dit blijkt uit de wijziging 
van artikel 1 van de Les- en cursusgeldwet waar in het nieuwe onderdeel 
g het deelterrein specifieke scholing niet is opgenomen (onderdeel A). 
Aangezien het onderwijs dat in de WCBO wordt geregeld, alleen uit 
deeltijds onderwijs bestaat, wordt geen lesgeld geheven doch slechts 
cursusgeld. De overige onderdelen zijn technische aanpassingen van 
deze wet. 

Artikel G.4. W e t op de erkende onderwijsinstellingen 

De wijzigingen van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen 
houden verband met het feit dat deze wet er in artikel 2 vanuit gaat dat 
onderwijs of wel of niet in zijn geheel uit 's Rijks wordt bekostigd. De 
WCBO kent gedeeltelijke bekostiging. De WCBO dient dus te worden 
uitgezonderd van de werking van de Wet op de erkende onderwijsinstel-
lingen. Dit onderwijs behoort niet te worden erkend; het wordt immers 
gedeeltelijk bekostigd en voldoet dus aan bepaalde kwaliteitseisen. De 
WCBO als zodanig kent geen onbekostigd cursorisch beroepsonderwijs. 
De cursussen die lijken op het onderwijs dat geheel of gedeeltelijk via de 
WCBO wordt bekostigd, dienen in beginsel gewoon erkend te kunnen 
worden op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen. 

Artikel G.5. W e t op de studiefinanciering 

Onderdeel A voegt enkele nieuwe definities toe aan de Wet op de 
studiefinanciering (WSF). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 122, nr. 3 130 



Ten eerste: De WCBO wordt onder de definitiebepalingen van de WSF 
gebracht (Onderdeel A). Daardoor wordt het in principe mogelijk om 
studiefinanciering op grond van de WSF te geven voor cursorisch 
beroepsonderwijs. 

Het onderscheid tussen volledig onderwijs en niet volledig onderwijs, 
zoals dat is aangebracht in de WSF, behoeft niet noodzakelijkerwijs 
samen te vallen met het onderscheid tussen volletijds onderwijs en 
deeltijds onderwijs waarop de WCBO is gebaseerd. Derhalve wordt ook 
in hoofdstuk II van de WSF het cursorisch beroepsonderwijs opgenomen 
als vorm van volledig onderwijs, zij het dat bij algemene maatregel van 
bestuur kan worden bepaald hoeveel uren cursorisch beroepsonderwijs 
als volledig onderwijs in de zin van de VvSF kan worden beschouwd. 

Onderdeel C betreft een wijziging van artikel 9 van de WSF. Zoals 
boven reeds is vermeld, dient het deeltijds m b o . en het leerlingwezen in 
artikel 9 te worden opgenomen, hoewel het deeltijds onderwijs betreft, 
omdat de WSF zelfstandig regelt wat als volledig en wat als niet volledig 
onderwijs wordt beschouwd. 

Specifieke scholing zal niet onder de WSF vallen. 

Onderdelen D en E 

De wijzigingen zijn technische uitwerkingen van het feit dat de WVO 
niet langer het leerlingwezen en het deeltijds middelbaar beroepson-
derwijs bestrijkt, doch dat genoemd onderwijs nu plaatsvindt onder het 
regiem van de WCBO. 

Onderdelen F, G en H 

Deze onderdelen zijn technische aanpassingen van de WSF zoals die al 
zijn toegelicht in de onderdelen A tot en met E maar zij betreffen 
hoofdstuk IV van de WSF, betreffende het niet-volledig onderwijs. 

Artikel G.6. W e t op het hoger beroepsonderwijs 

Nu het middelbaar beroepsonderwijs ingevolge ofwel de WVO ofwel 
de WCBO kan worden gegeven, is het duidelijker een onderscheid te 
maken tussen middelbaar beroepsonderwijs en deeltijds middelbaar 
beroepsonderwijs in de toelatingscriteria voor het hoger beroepson-
derwijs. Daarom is artikel 24 van de Wet op het hoger beroepsonderwijs 
aangepast. 

Artikelsgewijze toelichting artikel III 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de WCBO (die geregeld is in 
artikel I) en van het Overgangsrecht dat verband houdt met de invoering 
daarvan (artikel II). 

Artikel I treedt in werking op 1 augustus 1990. Het overgangsrecht 
treedt op verschillende tijdstippen in werking. In het tweede lid, 
onderdeel a, zijn die bepalingen opgenomen waarvan de inwerking-
treding vroeger dient te geschieden dan 1 augustus 1990. 

De reden is het feit dat plannings- en bekostigingsbepalingen soms 
voor de inwerkingtreding van de WCBO reeds moeten werken om een 
goede gang van zaken bij het invoeren van het cursorisch beroepson-
derwijs te garanderen. 

In onderdeel b van het tweede lid zijn die bepalingen opgenomen die 
niet in werking behoeven te treden vóór 1 augustus 1990. 

Onderdeel c geeft het tijdstip aan waarin de Wet houdende de 
grondslag voor een regeling van het uit 's Rijks kas verstrekken van 
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tegemoetkomingen in de kosten van cursorisch ondernemersonderwijs 
wordt ingetrokken. Dit hangt samen met de plannings- en bekostigings-
cyclus van die wet. 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
W. J. Deetman 

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 
N. J. Ginjaar-Maas 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
G. J. M. Braks 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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Bijlage 1 A f delingsstructuur 

Hieronder is een voorstel voor een afdelingsstructuur voor het b.b.o. 
uitgewerkt. Hierbij past de kanttekening, dat in overleg met de landelijke 
organen bezien wordt in hoeverre deze indeling, specifiek voor het 
leerlingwezen, nog gewijzigd c.q. aangevuld wordt. 

Om het geheel overzichtelijke te houden is er van afgezien om de vele 
opleidingen afzonderlijk te vermelden. Om die reden is volstaan met het 
noemen van de landelijke organen in de rechterkolom. Deze represen-
teren de opleidingen die onder de aangegeven afdeling vallen. 

I. De sector techniek 

/. De kern-afdeling techniek 
deeltijd-m. b. o. 
Bouwkunde 
Electrotechniek 
Werktuigbouwkunde 
Motorvoertuigentechniek 

Specifieke afdelingen 

2. Carosserie en Wagenbouw 

3. Weg- en Waterbouwkunde 
deeltijd-m.b.o. 
Weg- en waterbouwkunde 
waaronder landmeetkunde 

4. Proces- en 
labo ra torium tech niek 
deeltijd-m.b.o. 
Procestechniek middelbaar 
laboratorium-onderwijs 

5. Nautische beroepen 
deeltijd-m.b.o. 
Geïntegreerd officier 
opleiding zeevisvaart 
Binnenvaart 
Baggeropleiding 
Haven- en Vervoeropleidingen 

leerlingwezen 
Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf 
V.E.V.' 
Stichting Opleidingen Metaal2 

Stichting Opleidingen 
Installatietechniek 
Stichting Beroepsopleidingen VAM 
1 m.u.v. de opleidingen in de 
afdeling vliegtuigtechniek 
2 m.u.v. de opleidingen in de 
afdelingen fijnmechanische 
techniek, instrument techniek, 
vliegtuigtechniek, schoentechniek. 

leerlingwezen 
Vakopleiding Carosseriebedrijven 

leerlingwezen 
Stichting Bevordering Vakopleiding 
in de Weg- en waterbouw 
m.u.v. de opleiding (S.W.B.) in de 
afdeling wegenbouwmachinist 

leerlingwezen 
VA PRO 

leerlingwezen 
K.O.F. 
Haven en Vervoer 

6. Algemene 
deeltijd-m.b.o. 
A.O.T.-opleiding 

7. Fijnmechanische techniek 
deeltijd-m.b.o. 
Fijnmechanische techniek 

leerlingwezen 

leerlingwezen 
S.O.M. 
(opleiding fijnmechanische 
techniek 
(zie kernafdeling techniek) 
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Vakafdelingen 

8. Grafische techniek 
deeltijd-m.b.o. 
Grafische techniek 

9. Fijne techniek 
deeltijd-m.b.o. 
Optiek 
Uurwerktechniek 
Metaalkunde 

leerlingwezen 
V.B.G.I. 

leerlingwezen 
Stichting Vakopleiding Opticiens 

10. Instrumenttechniek 
deeltijd-m.b.o. 
Glasinstrumenten 

leerlingwezen 
S.O.M, (opleidingen 
instrumenttechniek) 
(zie ook kernafdeling techniek) 

11. Edelsmeden 
deeltijd m. b. o. 
Goudsmeden 
Zilversmeden 
Graveren 
Juwelier en juweliergoudsmid 

leerlingwezen 
Vereniging voor Veredeling van het 
Ambacht 
(opleidingen goud- en 
zilversmeden) 

12. Houtbewerking en woninginrichting 
deeltijd-m.b.o. 
Complete woninginrichting 
Machinale timmerfabricage 
Meubelmaken 
Meubelfabricage 
Meubelstofferen 
Woningstofferen 
Houthandel 

13. Schilderen en etaleren 
deeltijd-m.b.o. 
Schilderen 
Etaleren 

14. Vliegtuigtechnieken 
deeltijd-m.b.o. 
Vliegtuigtechniek 
Vliegtuig instrumententechniek 
Vliegtuigelectronicatechniek 
Avionicatechniek 

leerlingwezen 
Stichting Hout 

leerlingwezen 
Stichting Vakopleiding Schilders-
en Stucadoorsbedrijf (S.V.S.S.) 
(m.u.v. opleidingen in de afdeling 
vliegtuigtechniek) 

leerlingwezen 
S.O.M. 
V.E.V. 
S.V.S.S. 

15. Mode en Kleding 
deeltijd-m. b. o. 
Mode en Kleding (m.t.o.) 

16. Wegenbouwmachinisten 
deeltijd-m.b.o. 
Soma-opleiding Ede 

leerlingwezen 
S.B.W. (opleidingen voor machinist) 
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17. Brood- en Banketbakker! 
deeltijd-m.b.o. 
Brood- en banketbakken 

18. Textieltechniek 

19. Wegvervoer 

20. Schoentechniek 

i l . De sector economie 

1. Kernafdeling administratie 
deeltijd-m.b.o. 
m.e.a.o. studierichtingen: 
- bestuur 
- commercie 
- secretariaat 
- bedrijfsadministratie 
- logistiek 
- vrije richting 

2. Kernafdeling handel 
deeltijd-m. b. o. 
m.m.o.-C (inclusief groothandel) 

m.m.o.-BD 

Specifieke afdelingen 

3. Toerisme 
deeltijd-m.b.o. 
afdeling toerisme 

4. Horeca 
deeltijd-m.b.o. 
middelbaar horecaonderwijs 

Vakafdelingen 

5. Slagersvakonderwijs 
deeltijd-m.b.o. 
slagersvakonderwijs 

6. Levensmiddelenhandel 
deeltijd-m.b.o. 
C O L . 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-

leerlingwezen 
Stichting Vakopleiding en examens 
in het Bakkersbedrijf (S.V.B.B.) 
V.B.O.B. 

leerlingwezen 
Betex 

leerlingwezen 
Stichting leerlingstelsel 
Wegvervoer 

leerlingwezen 
V.A.S. 
S.O.M, (opleidingen schoenmaken 
en orthopedisch schoenmaken) 

leerlingwezen 
Ecabo 

leerlingwezen 
O.V.D. 

leerlingwezen 
S.V.H. 
(opleidingen horeca) 
(zie ook MDGO/CCD) 

leerlingwezen 
S.V.0. 
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7. Textielhandel 
deeltijd-m.b.o. 
Middelbare textielhandelsschool 

I I I . Sector Dienstverlening en Gezondheidszorg 

1. Kernafdeling dienstverlening en gezondheidszorg 
deeltijd-m.b.o. 
Sociale Arbeid 
Agogisch Werk 
Verzorgende 
Activiteitenbegeleiding 

Specifieke afdelingen 

2. Mode en Kleding 
deeltijd-m. b. o. 
Mode en Kleding 
(m.d.g.o.) 

leerlingwezen 
O.V.D.B. 

leerlingwezen 
Vakopleiding Confectie 
(V.O.C.) 

3. Assisterende beroepen in de gezondheidszorg 
deeltijd-m.b.o. leerlingwezen 
Assisterende beroepen in de gezondheidszorg 

4. Civiele en Consumptief-technische diensten 
deeltijd-m.b.o. 
Civiele en Consumptief-technische 
diensten 

leerlingwezen 
S.V.H, (instellingen) 

5. Uiterlijke verzorging 
deeltijd-m.b.o. 
Uiterlijke verzorging 

leerlingwezen 
Stichting Vakopleiding 
Kappersbedrijf 

6. Sport en bewegen 
deeltijd-m.b.o. 
Sport en bewegen 

7. Verpleging 
deeltijd-m. b. o. 
Verpleging 

IV. De sector landbouw 

Kernafdelingen leerlingwezen 
1. Plantenteelt VOLLT 
2. Veehouderij 

Specifieke afdelingen leerlingwezen 
1. Levensmiddelentechnologie LSBL 
2. Bloemschikken VOLLT 
3. Groenvoorzieningen VOLLT/LSBC 

Vakafdelingen leerlingwezen 
1. Bosbouw en Cultuurtechniek LSBC 
2. Dierverz. en Vet. ondersteuning VOLLT 
3. Biol.Dyn. Land- en tuinbouw VOLLT 

VOLLT = Landelijke Stichting Vakopleidingen, Leerlingwezen Land-
Tuinbouw, Groenvoorziening en Bloemenbranche 
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LSBL = Landelijke Stichting Beroepsopleidingen in de Levensmidde-
lenindustrie 

LSBC = Landelijke Stichting Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuur-
techniek en Groene Sector 
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Bijlage 2 Verdeling populat ie BBO leerlingen (1987—1988) per schooltype 

schooltype specifiek aantal aantal 
instellingen leerlingen 

totaal 

deeltijd-kmbo-instituten deeltijd-kmbo 
(dtk en vw) dt kmbo/lto 

dt-en vtkmbo 
dt-kmbo/mdgo 

16 28 611 
2 1 082 

14 39 880 
1 884 

70 457 

streekscholen streekscholen 
streeksch./vt-k 

20 248 
16 593 

36 841 

samenw. proj. dt-kmbo + vw 534 534 

lbo Ito 33 4 649 
lbo-mbo Ihno 22 3 501 

Ito/mto 2 672 
Ihno/mdgo 16 3 240 
Ihno/mdgo/meao 1 56 

specifieke nautisch ond. 4 736 
vakopleidingen kappersvaksch. 1 137 

grafisch ond. 5 2 632 
horecavaksch. 1 335 
slagersvaksch. 1 3 076 
mode & kleding 
blokcursussen 

1 520 

div. sectoren 6 411 

12 118 

7 847 

div. v tkmbo 
zelfst. avondsch. 

391 
231 

622 

Totaal 128 419 

Overzicht betrokkenheid van LBO en MBO bi j BBO 

Omvang 
BBO-deel 

Ito/bbo Ihno/bbo mbo/bo/bbo 

ab rk pc op tot ab rk pc op tot ab rk pc op tot 

totaal 

0-100* 

100-200 

200-300 

300-400 

400-500 

500-600 

600-700 

4 4 5 - 1 3 2 5 1 

6 2 2 2 12 3 2 2 

5 - - 1 6 2 1 2 

1 _ _ _ 1 1 _ _ 

- - 1 - 1 - 1 -

8 5 - 3 - 8 29 

7 3 2 - - 5 24 

5 

1 

1 

1 - - - 1 12 

2 

4 

5 

1 

1 2 - _ _ 2 

12 

2 

4 

_ 2 - 1 - 3 

Totaal 16 6 8 3 33a 8 9 5 22 13 2 4 19 74 

aantal bbo-deelnemers in 1987-1988 
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Bijlage 3 Organisatieschema activiteitenplanning 

CBA O&W *) -

Budget Arbvo 
t.b.v. scholing 

7 

Budget O&W t.b.v 
dt-mbo en speci-
fieke scholing 

Randvoorwaarden 

Landelijk meerjaren 
beleidsplan Arbvo 

L - > 

r ~ ~ 
i 
i 

G 
e 
1 
d 
s 
t 

Landelijk 
plan VE 

LANDELIJK 

REGIONAAL 

RBA Regionaal meerjaren beleidsplan 

Regionale behoefte aan scholing 

REO PARTICULIERE 
AANBIEDERS 

Ontwerp edu-
catief plan 

Offertes 

Regionaal educatief plan 

L - > UITVOERENDE INSTELLINGEN: 
SCHOLEN, CVV'S, PARTICULIER ONDERWIJS, e.d. 

G 
e 
1 
d 
s 
t 
r 
o 
o 
m 

" Ook EZ en LaVi stellen budgetten beschikbaar 
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Bijlage 4 Lijst van afkortingen bij het voorstel van wet op het cursorisch beroeps-
onderwijs 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
a.m.v.b. algemene maatregel van bestuur 
AOC Agrarisch Opleidingscentrum 
Arob Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
ARVO Adviesraad Voortgezet Onderwijs 
a.v.o. algemeen vormend onderwijs 
b.b.o. beroepsbegeleidend onderwijs 
C(A)VV Centra voor (Administratieve) Vakopleiding voor Volwassenen 
CBA Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
CBB Centra voor Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening 
c.b.o. cusorisch beroepsonderwijs 
C3L0 Coördinatie Commissie Cursussen Landbouwonderwijs 
COA Contactcentrum Onderwijs-Arbeid 
co.o. cursorisch ondernemersonderwijs 
GOA's Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten 
h.a.v.o. hoger algemeen voortgezet onderwijs 
h.b.o. hoger beroepsonderwijs 
(l)KVE (Invoeringswet) Kaderwet Volwasseneneducatie 
ISOVSO Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet 

speciaal onderwijs 
k.m.b.o. kort middelbaar beroepsonderwijs 
l.a.o. lager agrarisch onderwijs 
l.b.o. lager beroepsonderwijs 
m.a.o. middelbaar agrarisch onderwijs 
m.a.v.o. middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
m.b.o. middelbaar beroepsonderwijs 
m.d.g.o middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorg onderwijs 
m.e.a.o. middelbaar economisch en administratief onderwijs 
m.t.o. middelbaar technisch onderwijs 
OOVO Overleg Orgaan Voortgezet Onderwijs 
PBVE Primaire Beroepsgerichte Volwasseneneducatie 
P.O.O.C. Provinciaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs 
p.v.e. programma van eisen 
RBA Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
REO Regionaal Educatief Overleg 
RVE Raad voor de Volwasseneneducatie 
SER Sociaal-Economische Raad 
SHP scholenhuisvestingsplan 
SVM Sectorvorming en Vernieuwing van het Middelbaar beroeps-

onderwijs 
v.a.v.o. voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
v.w.o. voortgezet wetenschappelijk onderwijs 
WBO Wet op het basisonderwijs 
WCBO Wet op het cursorisch beroepsonderwijs 
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen 
WHBO Wet op het hoger beroepsonderwijs 
WLW Wet op het leerlingwezen 
WOV Wet op de onderwijsverzorging 
WOU Wet op de Open Universiteit 
WVO Wet op het voortgezet onderwijs 
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