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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor

het leerlingwezen, het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en het
overig cursorisch beroepsonderwijs van vergelijkbaar niveau een samen–
hangende regeling tot stand te brengen, waardoor het mogelijk wordt op
snelle en gedifferentieerde wijze te voldoen aan de maatschappelijke
behoefte aan beroepsopleiding;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WET OP HET CURSORISCH BEROEPSONDERWIJS
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HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEIM

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1. In artikel I van deze wet wordt verstaan onder:
Onze minister: Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen en,

voor wat het cursorisch beroepsonderwijs op het terrein van de
landbouw betreft, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij,

Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie,
bedoeld in de Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402),

inspectie: de inspectie, bedoeld in artikel 4.1,
school: een school voor beroepsbegeleidend onderwijs tenzij het

tegendeel blijkt,
openbare school: een school, in stand gehouden door een gemeente

dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappe–
lijke regelmg als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb
1984, 669), waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet te
zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid,

bijzondere school: een door een privaatrechtelijke rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school,

bevoegd gezag: voor wat betreft:
a. een openbare school: het college van burgemeester en wethouders,

voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk
oordeelt met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het
krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde
orgaan,

b. een bijzondere school: het bestuur van de school,
c. een school voor voortgezet onderwijs: het bevoegd gezag, bedoeld

in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552),
d. een andere instelling: het bestuur van de instelling,
instelling: een school in de zin van deze wet, een school voor voort–

gezet onderwijs of een andere instelling die uitgaat van een rechts–
persoon, die cursorisch beroepsonderwijs verzorgt,

instelling voor hoger beroepsonderwijs: een uit 's Rijks kas bekostigde
instelling voor hoger beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet op het
hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289),

bestuur: het bestuur van een landelijk orgaan van het leerlingwezen,
opleiding: een opleiding leerlingwezen, een opleiding deeltijds

middelbaar beroepsonderwijs of een opleiding specifieke scholing,
afdeling: een afdeling als bedoeld in artikel 2.1,
deelnemer: degene die een opleiding volgt,
leerling: de deelnemer die een opleiding leerlingwezen volgt,
patroon: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die in het kader van

het leerlingwezen verantwoordelijk is voor het onderricht in de praktijk
van het beroep,

contractactiviteiten: activiteiten als bedoeld in artikel 2.7,
eindtermen: een beschrijving van kwaliteiten op het gebied van kennis,

inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen die een deelnemer moet
hebben verworven bij de voltooiing van de desbetreffende opleiding, en

certificaateenheden: combinaties van eindtermen die in het licht van
de beroepsuitoefening of de doorstroming naar vervolgonderwijs dan wel
beide, een afzonderlijke betekenis hebben.

2. Alleen in geval van specifieke scholing:
a. wordt onder het begrip Onze minister mede verstaan Onze

ministers wie het mede aangaat, en
b. wordt onder de begrippen bevoegd gezag en instelling mede

verstaan een natuurlijke persoon.
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Artikel 1.2. Doelstelling en reikwijdte van de wet

1. Cursorisch beroepsonderwijs omvat opleidingen, bestemd voor
volwassenen en geheel of gedeeltelijk leerplichtvrije jeugdigen, gericht
op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van
beroepen of functies waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is
vereist of dienstig kan zijn, en bevordert in samenhang daarmee de
persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk functioneren. Het curso–
risch beroepsonderwijs omvat niet het hoger onderwijs.

2. Deze wet bevat een regeling voor de structuur, de kwaliteit, de
financiering, de planning en de onderlinge afstemming van voorzieningen
en activiteiten op het gebied van het cursorisch beroepsonderwijs dat
wordt gefinancierd uit 's Rijks kas of uit de middelen van de Arbeidsvoor–
zieningsorganisatie. In uitzondering op de eerste volzin vindt de activitei–
tenplanning van het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en van de
specifieke scholing plaats ingevolge de Kaderwet Volwasseneneducatie
1991 (Stb. ...) en de Arbeidsvoorzieningswet.

3. Deze wet is niet van toepassing op opleidingen ter vergroting van
de vakbekwaamheid, die ten behoeve van het eigen personeel uitsluitend
worden gegeven binnen overheidsdiensten of semi-overheidsdiensten en
overheidsbedrijven.

Artikel 1.3. Aard voorschriften

De bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften zijn voor zover het
betreft het leerlingwezen en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs,
regels voor het openbaar onderwijs en voorwaarden voor bekostiging van
het bijzonder onderwijs en voor zover het betreft specifieke scholing,
voorwaarden voor het verlenen van een tegemoetkoming uit 's Rijks kas
of uit de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
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HOOFDSTUK II. ONDERWIJS

TITEL 1. ALGEMEEN

Artikel 2.1. Opleidingen, afdelingen en sectoren

1. Cursorisch beroepsonderwijs omvat:
a. opleidingen leerlingwezen als bedoeld in titel 2 van dit hoofdstuk,
b. opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in

titel 3 van dit hoofdstuk, en
c. opleidingen specifieke scholing als bedoeld in titel 4 van dit

hoofdstuk.
2. De opleidingen leerlingwezen, voor zover het betreft het beroepsbe–

geleidend onderwijs, en de opleidingen deeltijds middelbaar beroepson–
derwijs behoren tot een afdeling of een combinatie van afdelingen.

3. De afdelingen, bedoeld in het tweede lid, behoren tot:
a. de sector techniek,
b. de sector landbouw en natuurlijke omgeving,
c. de sector economie, of
d. de sector dienstverlening en gezondheidszorg.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad

gehoord, wordt bepaald tot welke sector een afdeling behoort, welke
opleidingen als bedoeld in het tweede lid, er zijn en tot welke afdeling of
combinatie van afdelingen elk van deze opleidingen behoort.

Artikel 2.2. Uitvoering praktijkcomponent leerlingwezen

1. De opleidingen leerlingwezen, voor zover het betreft het onderricht
in de praktijk van het beroep, worden verzorgd door een patroon.

2. Als patroon kan optreden:
a. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een organisatie in stand

houdt, waar het desbetreffende beroep daadwerkelijk wordt uitgeoefend,
of

b. de rechtspersoon die in het leven is geroepen om het onderricht in
de praktijk van het beroep te verzorgen.

3. In gevallen waarin het onderricht in de praktijk van het beroep niet
of niet in voldoende mate kan worden verzorgd door een patroon als
bedoeld in het tweede lid, kan als patroon optreden een instelling als
bedoeld in artikel 2.5, de onderdelen d of e.

Artikel 2.3. Uitvoering theoriecomponent leerlingwezen

De opleidingen leerlingwezen, voor zover het betreft het beroepsbege–
leidend onderwijs, worden verzorgd aan scholen voor beroepsbege–
leidend onderwijs.

Artikel 2.4. Uitvoering deeltijds middelbaar beroepsonderwijs

De opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs kunnen worden
verzorgd aan:

a. scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs,
b. scholen voor middelbaar beroepsonderwijs,
c. scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, voor wat

betreft de afdeling administratie, en
d. instellingen voor hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel

3.11, voor wat betreft de in dat artikel bedoelde opleidingen.

Artikel 2.5. Uitvoering specifieke scholing

De opleidingen specifieke scholing kunnen worden verzorgd:
a. aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs,
b. aan scholen voor middelbaar beroepsonderwijs.
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c. aan scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs,
d. aan Centra Vakopleiding voor technische beroepen,
e. aan Centra Vakopleiding voor administratieve beroepen,
f. aan centra voor beroepsoefening en beroepenoriëntatie,
g. aan mstellingen voor basiseducatie,
h. aan scholen en inrichtingen voor voortgezet onderwijs als bedoeld

in de Wet op het voortgezet onderwijs, anders dan genoemd in de
onderdelen b en c,

i. aan instellingen, erkend op grond van de Wet op de erkende onder–
wijsinstellingen (Stb. 1985, 407),

j. aan andere instellingen, en
k. door natuurlijke personen.

Artikel 2.6. Afstemming eindtermen

De eindtermen, alsmede de mdeling daarvan in certificaateenheden,
van het leerlingwezen, van overeenkomstig deeltijds middelbaar beroeps–
onderwijs en van overeenkomstig middelbaar beroepsonderwijs zijn
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Artikel 2.7. Contractactiviteiten

1. Aan een school kunnen contractactiviteiten worden verricht,
bestaande uit opleidingen waarvan de kosten niet ten laste komen van
's Rijks kas of van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, en uit werkzaam–
heden voor eigen rekening ten behoeve van derden. Deze activiteiten
kunnen worden verricht voor zover zij verband houden met het onderwijs
aan de school en voor zover het belang van het onderwijs aan de school
door deze werkzaamheden niet wordt geschaad.

2. Door een landelijk orgaan van het leerlingwezen kunnen contractac–
tiviteiten worden verricht, bestaande uit werkzaamheden voor eigen
rekening ten behoeve van derden. Deze activiteiten kunnen worden
verricht voor zover zij verband houden met de taken ingevolge deze wet
waarvan de kosten ten laste van 's Rijks kas komen, en voor zover de
uitvoering van deze taken hierdoor niet wordt geschaad.

Artikel 2.8. Scholengemeenschappen

1. In een scholengemeenschap zijn verenigd een school in de zin van
deze wet, een of meer scholen of inrichtingen voor voortgezet onderwijs
als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, of een instelling voor
basiseducatie

2. Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
kunnen ten behoeve van scholengemeenschappen nadere voorschriften
worden gegeven, zonodig in afwijking van het bepaalde in paragraaf 4 en
paragraaf 6 van titel 2.

TITEL 2. LEERLINGWEZEN

Paragraaf 1. De opleidingen

Artikel 2.9. Karakteristiek

1. Een opleiding leerlingwezen omvat in onderlinge samenhang:
a. onderricht in de praktijk van het beroep, en
b. beroepsbegeleidend onderwijs.
2. De opleidmg wordt gegeven op de grondslag van een leerovereen–

komst.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 122, nr. 36 11



3. Het onderricht in de praktijk van het beroep vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de patroon en het beroepsbegeleidend
onderwijs onder verantwoordelijkheid van de school.

4. Het beroepsbegeleidend onderwijs omvat algemeen en op het
beroep gericht onderwijs.

Artikel 2.10. Onderscheid opleidingen en onderdelen daarvan

1. Opleidingen leerlingwezen worden onderscheiden in:
a. opleidingen tot beginnende beroepsuitoefening, die tevens zijn

gericht op doorstroming naar opleidingen als bedoeld in onderdeel b, of
naar het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs,

b. opieidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening, en
c. opleidingen tot gespecialiseerde beroepsuitoefening.
2. De opleidingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen worden verdeeld

in onderdelen overeenkomstig de desbetreffende certificaateenheden.
Op deze onderdelen is artikel 2.9 van overeenkomstige toepassing.

3. Met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid bedraagt de
duur van de opleidingen, bedoeld in het eerste lid onderdeel a, ten
hoogste drie jaren, en die van de opleidingen, bedoeld in het eerste lid
onderdelen b en c, ten hoogste twee jaren.

Artikel 2.11. Opleidingen zonder leerovereenkomst

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.9, eerste en tweede lid, kan
ten behoeve van leerlingen die partieel leerplichtig zijn in de zin van
paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406), beroepsbege–
leidend onderwijs worden verzorgd, dat niet wordt gegeven op grondslag
van een leerovereenkomst.

Artikel 2.12. Gecombineerde programma's beroepsbegeleidend
onderwijs en vormingswerk

Aan een scholengemeenschap waarvan een vormingsinstituut voor
jeugdigen als bedoeld in artikel 61 van de Wet op het voortgezet
onderwijs, deel uitmaakt, kunnen ten behoeve van leerlingen die de
leeftijd van 19 jaren nog niet hebben bereikt, programma's worden
verzorgd die bestaan uit een samenhangend geheel van beroepsbege–
leidend onderwijs en vormingswerk.

Artikel 2.13. Ingangsniveau, toelating

1. Het leerlingwezen sluit aan bij het eindniveau van het lager
beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs.

2. Tot het leerlingwezen kunnen slechts worden toegelaten degenen
voor wie de volledige leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van de
Leerplichtwet 1969, is geëindigd.

3. Bij de vaststelling van de eindtermen van de opleidingen tot begin–
nende beroepsuitoefening, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid onderdeel a,
wordt er voor zorg gedragen dat deze opleidingen in het algemeen met
goed gevolg kunnen worden doorlopen door leerlingen die:

a. in het bezit zijn van een diploma lager beroepsonderwijs,
b. in het bezit zijn van een diploma middelbaar algemeen voortgezet

onderwijs, dan wel
c. met goed gevolg de eerste drie leerjaren van het hoger algemeen

voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
hebben doorlopen.

4. Bij de vaststelling van de eindtermen van de opleidmgen tot
zelfstandige beroepsuitoefening, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid
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onderdeel b, wordt er voor zorg gedragen dat deze opleidingen in het
algemeen met goed gevolg kunnen worden doorlopen, indien de leerling
in het bezit is van een diploma van een opleiding tot beginnende
beroepsuitoefening als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid onderdeel a,
dan wel van een diploma van een opleiding tot beginnende beroepsuit–
oefening als bedoeld in artikel 15a, derde lid onderdeel a, van de Wet op
het voortgezet onderwijs.

5. Bij de vaststelling van de eindtermen van de opleidingen tot gespe–
cialiseerde beroepsuitoefening, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid
onderdeel c, wordt er voor zorg gedragen dat deze opleidingen in het
algemeen met goed gevolg kunnen worden doorlopen, indien de leerling
in het bezit is van een diploma van een opleiding tot zelfstandige
beroepsuitoefening als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid onderdeel b.

6. Het landelijk orgaan kan met betrekking tot de opleidingen voorop–
leidingseisen vaststellen, met dien verstande dat:

a. de toelating tot opleidingen tot beginnende beroepsuitoefening als
bedoeld in artikel 2.10, eerste lid onderdeel a, ten hoogste afhankelijk
mag worden gesteld van het bezit van een diploma of van het gevolgd
hebben van onderwijs als bedoeld in het derde lid, en

b. indien de toelating tot een opleiding tot zelfstandige beroepsuit–
oefening als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid onderdeel b, afhankelijk
wordt gesteld van het bezit van een diploma van een opleiding tot begin–
nende beroepsuitoefening als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid
onderdeel a, daarmee wordt gelijk gesteld het diploma van een overeen–
komstige opleiding als bedoeld in artikel 15a, derde lid onderdeel a, van
de Wet op het voortgezet onderwijs.

7. Het bevoegd gezag van de school beslist over de toelating tot het
beroepsbegeleidend onderwijs.

8. De toelating wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan een
bij of krachtens de wet geregelde bijdrage.

Artikel 2.14. Eindtermen

Op voorstel van het landelijk orgaan worden bij ministeriële regeling,
de Onderwijsraad gehoord, de eindtermen alsmede de indeling daarvan
in certificaateenheden vastgesteld van de opleidingen leerlingwezen.
Onze minister kan bepalen dat een landelijk orgaan overeenstemming
heeft bereikt met door hem aangewezen organisaties uit onderwijs en
bedrijfsleven alvorens het zijn voorstel doet.

Artikel 2.15. Onderwijs– en vormingsdoelen

1. Het bevoegd gezag stelt de onderwijs– en vormingsdoelen van de
school vast. Daarvan maken deel uit de bij ministeriële regeling voor de
desbetreffende opleidingen vastgestelde eindtermen voor zover deze
betrekking hebben op het beroepsbegeleidend onderwijs.

2. Indien het bevoegd gezag voornemens is van de in artikel 2.14
bedoelde eindtermen af te wijken, doet het daarvan binnen 30 dagen
mededeling aan de inspectie.

3. Indien de inspectie van oordeel is dat de voorgenomen afwijking
ertoe zou leiden dat de desbetreffende opleiding van karakter verandert
of niet meer van een overeenkomstig niveau is, danwel dat niet wordt
voldaan aan het bepaalde in artikel 2.16, treedt zij in overleg met het
bevoegd gezag. Leidt het overleg niet tot overeenstemming, dan vraagt
de inspectie het oordeel van de Onderwijsraad, aan wiens uitspraak het
bevoegd gezag zich onderwerpt.

Artikel 2.16. Richtlijnen eindtermen

De eindtermen, bedoeld in artikel 2.14, of de afwijkingen daarvan,
bedoeld in artikel 2.15, hebben in ieder geval betrekking op:
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a. wat betreft de voorbereiding op de beginnende, de zelfstandige of
de gespecialiseerde beroepsuitoefening binnen het beroep of de beroe–
pencategorie waarop een opleiding leerlingwezen is gericht:

1. kennis en inzicht op het terrein van de algemene vakken die voor
het beroep dan wel de beroepencategorie van belang zijn,

2. kennis en inzicht op het terrein van de specifiek op het beroep dan
wel de beroepencategorie gerichte vakken, voor zover mogelijk in relatie
tot de algemene vakken,

3. kennis van en inzicht in de aard en inhoud van het beroep dan wel
de beroepencategorie, met name in de samenhang tussen de algemene
vakken, de specifiek op het beroep gerichte vakken en de toepassing in
de praktijk van die vakken,

4. vaardigheid in de essentiëie beroepshandelingen op het terrein van
het beroep dan wel de beroepencategorie, en

5. beroepshoudingen, voor zover noodzakelijk voor een adequate
beroepsuitoefening binnen het beroep dan wel de beroepencategorie,

b. wat betreft de voorbereiding op doorstroming als bedoeld in artikel
2.10, eerste lid onderdeel a:

1. kennis en inzicht op het terrein van de algemene vakken, vereist
voor toelating tot de vervolgopleiding, waarbij deze kennis en dit inzicht
is gerelateerd aan het niveau van het middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs, en

2. kennis en inzicht op het terrein van de specifiek op het beroep dan
wel de beroepencategorie gerichte vakken, voor zover die voor de
vervolgopleiding van belang zijn, en

c. wat betreft de maatschappelijke en culturele vorming:
1. kennis en inzicht op het terrein van de arbeidsvoorwaarden en het

arbeidsrecht die voor het beroep dan wel de beroepencategorie van
belang zijn, en

2. kennis, inzicht en vaardigheden met het oog op actieve deelname
aan maatschappelijke en culturele verbanden.

Artikel 2.17. Procedure eindtermen

De eindtermen, bedoeld in artikel 2.14, worden ten minste zes
maanden voor de aanvang van de opleiding waarop zij van toepassing
zijn, vastgesteld. Indien het betreft een wijziging van de eindtermen, kan
het landelijk orgaan op voorstel van het betrokken bevoegd gezag
bepalen dat en in hoeverre de gewijzigde eindtermen van toepassing zijn
op de betrokken reeds aangevangen opleidmgen Bij ministeriële regeling
kunnen regels worden gegeven voor het geval dat aan het bepaalde in de
tweede volzin toepassmg wordt gegeven.

Artikel 2.18. Inrichting en eindtermen b.b.o.

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het beroepsbegeleidend
onderwijs zodanig wordt ingericht dat de eindtermen, bedoeld in artikel
2.14, voor zover deze betrekking hebben op het beroepsbegeleidend
onderwijs, of de afwijkingen daarvan, bedoeld in artikel 2.15, binnen de
voor de desbetreffende opleiding in het schoolwerkplan vastgestelde
cursusduur kunnen worden bereikt. Voor de school geldt de eis dat zij
ten minste deze eindtermen als te bereiken doelstellingen hanteert.

Artikel 2.19. Examens

1. Aan de leerlingen van de opleidingen leerlingwezen wordt
gelegenheid gegeven een examen af te leggen dat betrekking heeft op
het onderricht in de praktijk van het beroep en op het beroepsbege–
leidend onderwijs. Het examenprogramma van elke opleiding wordt
vastgesteld door het landelijk orgaan op de grondslag van de vastge–
stelde eindtermen.
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2. Het examen wordt afgenomen door een commissie, ingesteld door
het landelijk orgaan.

3. Zij die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen
een diploma. Zij die een gedeelte van het examen, behorend bij een
certificaateenheid, met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen een
certificaat. Zij die slechts het praktijkgedeelte van het examen met goed
gevolg hebben afgelegd, kunnen een praktijk-getuigschrift ontvangen. Bij
ministeriële regeling worden de modellen van de diploma's, certificaten
en praktijk-getuigschriften vastgesteld.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, worden voorschriften vastgesteld omtrent de in dit artikel
bedoelde examens en wordt bepaald onder welke voorwaarden het bezit
van certificaten aanspraak geeft op een diploma.

Artikel 2.20. Examenprogramma

1. Het landelijk orgaan stelt voor elke opleidmg een examenpro–
gramma vast met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de
algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2.19, vierde lid.

2. Het examenprogramma wordt ten minste vastgesteld op de
grondslag van de vastgestelde eindtermen, bedoeld in artikel 2.14, of de
afwijkingen daarvan, bedoeld in artikel 2.15, en ingedeeld in onderdelen
overeenkomstig de certificaateenheden. In het examenprogramma wordt
per onderdeel aangegeven in hoeverre de examenstof betrekking heeft
op de eindtermen.

3. Indien de inspectie van oordeel is dat het examenprogramma niet
leidt tot de toetsing of de eindtermen door de leerling zijn bereikt, treedt
zij in overleg met het bestuur. Leidt het overleg niet tot overeen–
stemming, dan vraagt de inspectie het oordeel van de Onderwijsraad,
aan wiens uitspraak het bestuur zich onderwerpt.

Artikel 2.21. Organisatie van het onderricht in de praktijk van
het beroep en van het beroepsbegeleidend onderwijs

Het onderricht in de praktijk van het beroep en het beroepsbege–
leidend onderwijs zijn zodanig ingericht, dat

a. de onderlinge samenhang is gewaarborgd, en
b. de eindtermen, bedoeld in artikel 2.14, of de afwijkingen daarvan,

bedoeld in artikel 2.15, van de desbetreffende opleiding binnen de voor
de opleiding geldende tijdsduur kunnen worden bereikt.

Paragraaf 2. De leerovereenkomst en de patroon

Artikel 2.22. Voorschriften met betrekking tot de leerovereen–
komst

1. De leerovereenkomst heeft betrekking op een opleiding dan wel op
een of meer onderdelen als bedoeld in artikel 2.10, tweede lid, en wordt
ten overstaan van het landelijk orgaan gesloten tussen de patroon en de
leerling of, in geval deze minderjarig is, diens wettelijke vertegenwoor–
diger.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.13, kan een leerovereen–
komst slechts worden aangegaan, indien de patroon, naar het oordeel
van het landelijk orgaan, in staat is gedurende de leertijd in beroepstech–
nisch en pedagogisch opzicht voldoend onderricht te geven.

3. De leerovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan; zij wordt mede–
ondertekend door het landelijk orgaan en de school waaraan de leerling
wordt ingeschreven.

4. De leerovereenkomst vermeldt ten minste:
a. de opleiding - daaronder mede begrepen een of meer onderdelen

als bedoeld in artikel 2.10, tweede lid - , die de leerling zal volgen,
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b. de eindtermen van de opleiding, de organisatie en de inrichting van
het onderricht in de praktijk van het beroep en het beroepsbegeleidend
onderwijs ter bereikmg van de eindtermen of een verwijzing naar die
eindtermen,

c. de duur van de overeenkomst,
d. de rechten en verplichtingen van de partijen, waaronder in elk geval

die, welke voortvloeien uit deze wet, en
e. de gevallen waarin de leerovereenkomst eindigt, de wijze waarop

hiervan mededeling zal worden gedaan, alsmede een verwijzing naar de
voorziening, bedoeld in het zesde lid.

5. De leerovereenkomst eindigt in elk geval:
a. door schriftelijke aanzegging van het landelijk orgaan aan partijen,

wanneer het landelijk orgaan zich ervan heeft overtuigd, dat de patroon
of de leerling de hem bij of krachtens de wet of de leerovereenkomst
opgelegde verplichtingen niet nakomt,

b. door het afleggen van het examen of de examens van de opleiding
waarop de leerovereenkomst betrekking heeft.

6. Het landelijk orgaan treft een voorziening voor beroep tegen
beemdigmg van een leerovereenkomst.

7. Indien de leerling het examen niet binnen de tijdsduur, bedoeld in
het vierde lid onderdeel c, met goed gevolg heeft afgelegd, kan het
landelijk orgaan toestaan dat de leerovereenkomst wordt verlengd tot
het volgende examen.

Artikel 2.23. Uitsluiting van enige bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
1945

De bepalingen van de zevende titel 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 in deze
titel.

Artikel 2.24. De patroon

De patroon is verplicht:
a. de leerling overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.21 op een

beroepstechnisch en pedagogisch-didactisch verantwoorde wijze te
onderrichten of te doen onderrichten in de praktijk van het beroep,

b. de leerling in de gelegenheid te stellen het beroepsbegeleidend
onderwijs te volgen, en

c. de leerling de gelegenheid te geven tot het afleggen van het
examen.

Paragaaf 3. Bepalingen m.b.t. leerlingen en extranëi

Artikel 2.25. Verplichting tot het volgen van beroepsbege–
leidend onderwijs

1. De leerling is verplicht het beroepsbegeleidend onderwijs geregeld
te volgen.

2. Indien het beroepsbegeleidend onderwijs niet geregeld kan worden
gevolgd, kan het landelijk orgaan toestaan dat dit onderwijs op andere
wijze wordt genoten.

3. Het landelijk orgaan kan de leerling op grond van door hem
verworven akten, diploma's, getuigschriften, verklaringen of opgedane
ervaring, geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de verplichting tot het
volgen van beroepsbegeleidend onderwijs.
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Artikel 2.26. Extraneï

1. Een diploma als bedoeld in artikel 2.19, derde lid, kan ook worden
uitgereikt aan degenen die niet als leerling aan een opleiding zijn
ingeschreven, maar tot het examen zijn toegelaten en dit met gunstig
gevolg hebben afgelegd.

2. Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
worden voorschriften vastgesteld omtrent de toelating tot het in het
eerste lid bedoelde examen. Daarbij wordt vastgesteld in welke gevallen
een bedrag aan het bestuur verschuldigd is, alsmede de hoogte daarvan.

Artikel 2.27. Geen weigering o.g.v. godsdienst of levensbe–
schouwing, geen verplichting tot het volgen godsdienst– of
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

1. Indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling niet
de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een
openbare school, mag aan deze leerling de toegang tot een gelijk–
soortige, uit 's Rijk kas bekostigde bijzondere school niet worden
geweigerd op grond van godsdienst of levensbeschouwing.

2. Indien tot een bijzondere school andere leerlingen worden toege–
laten dan voor wie de school in verband met de godsdienstige of levens–
beschouwelijke richting wordt in stand gehouden, kunnen deze leerlingen
niet worden verplicht tot het volgen van onderwijs dat in verband met die
bedoelde richting aan het schoolwerkplan is toegevoegd.

Paragraaf 4. De scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs

Artikel 2.28. Schoolwerkplan

1. Het onderwijs binnen een school wordt gegeven volgens het
schoolwerkplan. Het schoolwerkplan geeft de verantwoording en de
omschrijving van het onderwijs aan de school. Het bepaalt tevens de
wijze waarop het plan periodiek wordt geëvalueerd en zonodig wordt
herzien. Het bevoegd gezag stelt, de centrale directie en de leraren
gehoord, het schoolwerkplan vast.

2. Het schoolwerkplan vermeldt in elk geval:
a. de opleidingen, onderdelen als bedoeld in artikel 2.10, tweede lid,

daaronder begrepen, die door de school worden verzorgd,
b. de onderwijs– en vormingsdoelen van de school,
c. per opleiding:
1. de cursusduur,
2. de organisatie en de inrichting van het beroepsbegeleidend

onderwijs,
3. de samenhang tussen het onderricht in de praktijk van het beroep

en het beroepsbegeleidend onderwijs, en
d. de wijze waarop periodiek wordt nagegaan of en in hoeverre door

de organisatie en de inrichting van het beroepsbegeleidend onderwijs de
gewenste resultaten worden bereikt.

3. Het bevoegd gezag draagt er bij de organisatie en de inrichting van
het beroepsbegeleidend onderwijs zorg voor dat de leerling in de
gelegenheid wordt gesteld het gehele examen af te leggen binnen de
voor de desbetreffende opleiding vastgestelde tijdsduur.

4. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het
schoolwerkplan in het gebouw van de instelling ter inzage wordt
neergelegd op een voor ieder toegankelijke plaats. Het bevoegd gezag
zendt het schoolwerkplan en elke wijziging daarvan binnen dertig dagen
aan de inspectie.

5. Indien de inspectie van oordeel is dat de eindtermen niet kunnen
worden bereikt op de wijze zoals omschreven in het schoolwerkplan,
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treedt zij in overleg met het bevoegd gezag. Leidt dat overleg niet tot
overeenstemming, dan vraagt de inspectie het oordeel van de Onder–
wijsraad, aan wiens uitspraak het bevoegd gezag zich onderwerpt.

Artikel 2.29. Jaarverslag bevoegd gezag b.b.o.-school en
landelijk orgaan

1. Het bevoegd gezag van een school en het bestuur van een landelijk
orgaan stellen jaarlijks vóór 31 december een verslag vast over het
beroepsbegeleidend onderwijs onderscheidenlijk het onderricht in de
praktijk van het beroep gedurende het afgelopen schooljaar.

2. Het verslag bevat met betrekking tot het desbetreffende schooljaar
in ieder geval:

a. een beschrijving van de algemene gang van zaken,
b. de verzorgde opleidingen,
c. een overzicht van de instroom, doorstroom en uitstroom per

gevolgde opleiding van leerlingen, onderscheiden naar geslacht, en naar
vooropleiding, en

d. een overzicht van de verrichte contractactiviteiten.
3. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven omtrent:
a. de wijze waarop het verslag, voor zover het betreft de gegevens,

bedoeld in het tweede lid onderdelen b en c, wordt ingericht, en
b. de samenhang tussen het verslag van het bevoegd gezag en het

verslag van het landelijk orgaan.
4. Het bevoegd gezag van een school en het bestuur van een landelijk

orgaan dragen er zorg voor dat een exemplaar van het verslag in het
gebouw van de school onderscheidenlijk ten kantore van het landelijk
orgaan, ter inzage wordt neergelegd op een voor ieder toegankelijke
plaats. Het bevoegd gezag en het landelijk orgaan zenden het verslag
binnen dertig dagen na de vaststelling aan de inspectie.

5. Onze minister brengt eenmaal per twee jaar verslag uit aan beide
kamers der Staten-Generaal over de staat van het leerlingwezen.

Artikel 2.30. Karakter openbaar onderwijs

1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de
leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappe–
lijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met
onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onder–
scheid naar godsdienst of levensbeschouwing.

3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders
godsdienst of levensbeschouwing.

Artikel 2.31. Mogelijkheid godsdienst– of levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs

1. Aan openbare scholen worden op verzoek van kerkelijke gemeenten
of van plaatselijke kerken de leerlingen die daartoe de wens te kennen
geven, in de gelegenheid gesteld in de schoollokalen godsdienston–
derwijs te volgen van leraren, daartoe door die gemeenten of kerken aan
te wijzen.

2. Aan de openbare scholen worden op verzoek van bij koninklijk
besluit tot dit doel toegelaten genootschappen op geestelijke grondslag
de leerlingen die daartoe de wens te kennen geven, in de gelegenheid
gesteld in de schoollokalen levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te
volgen van leraren, daartoe door deze genootschappen aan te wijzen.

3. De schoollokalen worden, zo nodig verwarmd en verlicht, kosteloos
voor het godsdienstonderwijs of het levensbeschouwelijk vormingson–
derwijs beschikbaar gesteld.
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4. Bij een geschil omtrent het vaststellen van tijdstippen waarop het
onderwijs wordt gegeven, of het beschikbaar stellen van lokalen van
openbare scholen beslist Onze minister.

5. Aan de kerkelijke gemeenten of de plaatselijke kerken, bedoeld in
het eerste lid, en aan de genootschappen, bedoeld in het tweede lid, kan
een vergoeding worden toegekend volgens regels, bij algemene
maatregel van bestuur te stellen.

6. Voor de toepassing van dit artikel worden met kerkelijke gemeenten
gelijkgesteld verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die zich
blijkens de statuten het geven of doen geven van godsdienstonderwijs
ten doel stellen.

Artikel 2.32. Bevoegd gezag bijzondere school

1. Een bijzondere schooi wordt in stand gehouden door een privaat–
rechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die zich
blijkens de statuten het geven van onderwijs in de zin van deze wet ten
doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen.

2. Het bestuur van de rechtspersoon draagt zorg voor een deskundig
beheer.

3. Het bestuur van de rechtspersoon zendt elke wijziging van de
statuten binnen een maand na vaststelling aan Onze minister.

Artikel 2.33. Centrale directie school voor b.b.o.

1. Aan het hoofd van een school staat een centrale directie, bestaande
uit ten hoogste vijf leden, waarvan er een door het bevoegd gezag wordt
benoemd tot voorzitter.

2. De centrale directie heeft onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag de leiding van de voorbereiding en de uitvoering van het
beleid van de school, alsmede de coördinatie van de dagelijkse gang van
zaken en van het beheer van de school. Tevens is zij belast met de door
het bevoegd gezag aan de centrale directie overgedragen taken en
bevoegdheden.

Artikel 2.34. Overdragingen bevoegdheden centrale directie
school voor b.b.o.

1. Het bevoegd gezag van een school kan hem bij wettelijk voorschrift
opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan de centrale directie.

2. Indien het bevoegd gezag gebruik maakt van deze mogelijkheid,
stelt het een reglement vast waarin in elk geval worden vastgelegd de
taken en bevoegdheden die het bevoegd gezag overdraagt aan de
centrale directie, alsmede de richtlijnen voor de uitoefening van de aan
de centrale directie overgedragen taken en bevoegdheden.

3. Het bevoegd gezag zendt het reglement alsmede elke wijziging
daarvan zo spoedig mogelijk ter kennisneming aan Onze minister.

Artikel 2.35. Bestuursoverdracht openbare school

1. Een rechtspersoon die een openbare school in stand houdt, kan de
instandhouding van die school overdragen aan een andere rechtspersoon
die tot de instandhouding van een openbare school bevoegd is.

2. De overdracht geschiedt bij notariële akte. Bij deze akte verbindt de
overdragende rechtspersoon zich tevens de rechten ten aanzien van
gebouwen, terreinen en roerende zaken over te dragen. Deze akte geldt
tevens als akte van leverng als bedoeld in artikel 3:89 van het Burgerlijk
Wetboek.

3. Door overdracht met inachti eming van het eerste en tweede lid
treedt de verkrijgende rechtspersoon in alle uit de wet voortvloeiende
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rechten en verplichtingen van zijn rechtsvoorganger, onverminderd
hetgeen verder voor de overgang daarvan naar burgerlijk recht is vereist.

4. Van de verplichting tot overdracht van de rechten ten aanzien van
gebouwen, terreinen en roerende zaken kan Onze minister in bijzondere
omstandigheden ontheffing verlenen.

Artikel 2.36. Bestuursoverdracht bijzondere school

1. De rechtspersoon die een bijzondere school in stand houdt, kan de
instandhouding van die school overdragen aan een andere rechtspersoon
die voldoet aan het bepaalde in artikel 2.32, eerste lid.

2. Op deze overdracht is artikel 2.35, tweede tot en met vierde lid,
van toepassing.

Artikel 2.37. Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden

1. Het bevoegd gezag is verplicht aan studenten die in opleiding zijn
voor een functie in het cursorisch beroepsonderwijs, in het voortgezet
onderwijs, in het hoger beroepsonderwijs of in het basisonderwijs,
gelegenheid te bieden de als onderdeel van hun opleiding vereiste
ervaring in de school te verkrijgen.

2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, betreft studenten die zijn
ingeschreven voor een studierichting of opleiding van de tweede fase als
bedoeld in artikel 103 van de Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb.
1986, 289), of anderszins studeren voor een bewijs van voldoende
pedagogische en didactische voorbereiding.

3. De onderwijstijd gedurende dewelke het bevoegd gezag in enig
schooljaar verplicht is studenten als bedoeld in het eerste lid tot de
school toe te laten, bedraagt 5 procent van de tijd die het onderwijs in
dat schooljaar in totaal beslaat. Onze minister kan het percentage lager
stellen.

4. Een bevoegd gezag kan een student de verdere toegang tot de
school ontzeggen, indien deze in de school in strijd handelt met de
grondslag en doelstellingen van de school. Indien een bevoegd gezag
een student de toegang tot de school weigert, doet het daarvan schrif–
telijk en met opgaaf van redenen mededeling aan de betrokken student,
alsmede aan het bevoegd gezag van de betrokken opleidingsinstelling,
dan wel aan de betrokken staatsexamencommissie, en zendt afschrift
aan de inspectie.

5. De centrale directie regelt, onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag, de werkzaamheden in verband met de begeleiding door
de leraren van de studenten in de school in overeenstemming met de
leraren, dan wel, indien het betreft studenten die zich voorbereiden op
het afleggen van een staatsexamen ter verkrijging van een bewijs van
bekwaamheid of een bewijs van voldoende pedagogische en didactische
voorbereiding, in overeenstemming met de betrokken staatsexamencom–
missie.

6. Onze minister kan het bevoegd gezag op grond van bijzondere
omstandigheden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting,
bedoeld in het eerste lid, verlenen. De ontheffing geldt voor een
schooljaar.

7. De scholen waarop studenten als bedoeld in het eerste lid zijn
toegelaten, zijn toegankelijk voor de inspectie, belast met het toezicht op
de opleidingsinstellingen, voor de directieleden en de door deze aan te
wijzen docenten van die opleidingsinstellingen, alsmede voor de leden
van de betrokken staatsexamencommissies, een en ander voor zover
zulks voor de uitoefening van het toezicht op de praktische vorming
onderscheidenlijk de begeleiding van de praktische vorming van de in de
school aanwezige studenten noodzakelijk is.

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, worden in verband met het bepaalde in dit artikel nadere
voorschriften gegeven, betreffende de navolgende onderwerpen:
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a. de maximale onderwijstijd in een vak, gedurende dewelke het
bevoegd gezag in enig schooljaar verplicht is studenten als bedoeld in
het eerste lid toe te laten, welk maximum de 20 procent niet te boven
mag gaan, en

b. het maximum aantal studenten als bedoeld in het eerste lid, dat
tegelijkertijd kan worden toegelaten, welk maximum, behoudens
bijzondere omstandigheden, de 3 niet te boven mag gaan, alsmede de
gevolgen die het toelaten van meer dan een student bij hetzelfde vak
heeft voor het maximum, bedoeld in het derde lid, en het maximum,
bedoeld in dit lid onderdeel a.

9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, kunnen in verband met het bepaalde in dit artikel nadere
voorschriften worden gegeven betreffende de navolgende onderwerpen:

a. de wijze van aanmelden van studenten als bedoeld in het eerste lid,
alsmede de termijn die voor de aanmelding door het bevoegd gezag mag
worden gesteld,

b. de wijze waarop door de school bekendheid moet worden gegeven
aan opleidingsinstellingen en staatsexamencommissies over de beschik–
baarheid en de aard van schoolpracticumplaatsen,

c. de categorieën studenten ten aanzien van wie de verplichting,
bedoeld in het eerste lid, niet geldt,

d. regulering in de situatie dat, bij een beperkte beschikbaarheid van
schoolpracticumplaatsen aan de school, gelijktijdig studenten die in
opleiding zijn voor een functie in het cursorisch beroepsonderwijs, en
studenten die in opleiding zijn voor een functie in het basisonderwijs,
worden aangemeld, en

e. de vakken, waarvoor in verband met de geringe onderwijstijd die
daaraan aan een school wordt besteed, de verplichting, bedoeld in het
eerste lid, niet geldt.

Paragraaf 5. De landelijke organen

Artikel 2.38. Landelijke organen

1. De landelijke organen hebben tot taak, in samenwerking met de
scholen, het leerlingwezen te bevorderen. Voorts zijn zij werkzaam ten
behoeve van het middelbaar beroepsonderwijs en het deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs.

2. Het bestuur van een landelijk orgaan bestaat voor een derde deel
uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, voor een derde deel
uit vertegenwoordigers van werknemersorganisaties en voor een derde
deel uit vertegenwoordigers van het onderwijs.

3. Een landelijk orgaan is werKzaam ten behoeve van opleidingen die
naar hun aard en samenhang tot eenzelfde bedrijfstak of groep van
bedrijfstakken, dan wel eenzelfde beroepencategorie behoren.

4. Een landelijk orgaan wordt in stand gehouden door een privaatrech–
telijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die niet het
maken van winst beoogt.

5. Indien een opleiding redelijkerwijs niet kan worden gerekend tot het
werkterrein van één landelijk orgaan, sluiten de landelijke organen die
direkt bij die opleiding zijn betrokken, een samenwerkingsovereenkomst.
De samenwerkingsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en regelt
ten minste tot welke werkzaamheden elk van de landelijke organen zich
verplicht ten behoeve van de taken, bedoeld in artikel 2.39, bij welk
landelijk orgaan de leerling meetelt voor de bekostiging en op welke
wijze een eventuele verrekening geschiedt.

Artikel 2.39. Taken en bevoegdheden landelijke organen m.b.t.
het leerlingwezen

1. Het landelijk orgaan is met betrekking tot het leerlingwezen belast
met het ontwikkelen van de eindtermen, indien door Onze minister
bepaald in overleg met door hem aangewezen organisaties uit onderwijs
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en bedrijfsleven, en, waar nodig, het bevorderen van de totstandkoming
van nieuwe opleidingen en van de beëindiging van verouderde oplei–
dingen.

2. Het landelijk orgaan heeft met betrekking tot de tot het leerling–
wezen behorende opleidingen in het bijzonder de zorg voor de
samenhang tussen het onderricht in de praktijk van het beroep en het
beroepsbegeleidend onderwijs.

3. Het landelijk orgaan verleent tussenkomst bij de afsluiting van
leerovereenkomsten en controleert de nalevinq daarvan.

4. Het landelijk orgaan is belast met de vaststelling van de examen–
programma's. Het bereidt met inachtneming van het bepaalde in artikel
2.19 de examinering voor.

5. Het landelijk orgaan adviseert Onze minister desgevraagd of
eigener beweging omtrent de spreiding van afdelingen over de scholen.

Artikel 2.40. Taken en bevoegdheden landelijke organen m.b.t.
het middelbaar beroepsonderwijs en het deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs

1. Het landelijk orgaan is, indien door Onze minister bepaald in
overleg met door hem aangewezen organisaties uit onderwijs en bedrijfs–
leven, met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs en het
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs belast met de ontwikkeling van de
eindtermen en, waar nodig, het bevorderen van de totstandkoming van
nieuwe opleidingen en beëindiging van bestaande opleidingen.

2. Het landelijk orgaan verleent in voorkomende gevallen bemiddeling
bij het verwerven van stageplaatsen ten behoeve van opleidmgen voor
middelbaar beroepsonderwijs en deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel 2.41. Bestuursoverdracht landelijke organen

1. De rechtspersoon die een iandelijk orgaan in stand houdt, kan de
instandhouding van dat orgaan overdragen aan een andere rechts–
persoon die voldoet aan het bepaalde in artikel 2.38, vierde lid.

2. Op deze overdracht is artikel 2.35, tweede tot en met vierde lid, van
overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 6. Personeel scholen

Artikel 2.42. Personeelscategorieën school voor b.b.o.

1. Het personeel van een school bestaat uit:
a. leraren, en
b. ondersteunend en beheerspersoneel.
2. Leraren zijn in hoofdzaak belast met de verzorging van het beroeps–

begeleidend onderwijs. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald voor
welke afdelingen leraren tevens kunnen worden belast met de
begeleiding van het onderricht in de praktijk van het beroep.

3. Van het ondersteunend en beheerspersoneel maakt in elk geval deel
uit de centrale directie. De centrale directie is belast met de in artikel
2.33, tweede lid, bedoelde taken en bevoegdheden.

4. Het ondersteunend en beheerspersoneel is in hoofdzaak belast met
leidinggevende en coördinerende, ondersteunende en beheerstaken.

5. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks het beleid vast met betrekking tot
de formatie van de verschillende categorieën personeel van de school.
Het bevoegd gezag bepaalt, zoveel mogelijk tegelijk met de vaststelling
van het in de eerste volzin bedoelde beleid met betrekking tot de
formatie, functies en taken van het personeel van de school, met inacht–
neming van de daaromtrent bij algemene maatregel van bestuur te geven
nadere voorschriften.
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Artikel 2.43. Vereisten benoembaarheid school voor b.b.o.

1. Tot leraar aan een school kan slechts worden benoemd, degene die:
a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven

volgens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395),

b. 1 °. in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid als bedoeld in
artikel 2.44, eerste lid, dan wel

2°. in het bezit is van een bewijs van bekwaamheid als bedoeld in
artikel 2.44, tweede lid, alsmede een bij ministeriële regeling aange–
wezen bewijs van voldoende didactische voorbereiding tot het geven van
middelbaar beroepsonderwijs, verkregen aan een instelling voor hoger
beroepsonderwijs, en

c. niet krachtens rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs is
uitgesloten.

2. Het bepaalde in het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing
op een leraar, voor zover deze is belast met het geven van godsdienston–
derwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

3. Het bevoegd gezag kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste
lid, in een vacature voorzien door de benoeming van een leraar die niet
voldoet aan de eisen van benoembaarheid, bedoeld in het eerste lid
onderdeel b, in de volgende gevallen:

a. voor een periode van ten hoogste twee jaren,
b. voor een periode, langer dan twee jaren, door benoeming in tijde–

lijke dienst, indien bij de akte van aanstelling onderscheidenlijk
benoeming is aangegeven op welke wijze binnen die periode aan de
eisen van benoembaarheid zal worden voldaan, en

c. voor het geven van onderwijs in bij ministeriële regeling aan te
wijzen onderdelen daarvan waarvoor geen passend bewijs van
bekwaamheid in de zin van artikel 2.44 bestaat, indien de leraar:

1°. ten minste drie jaren ervaring heeft in de praktijk van het beroep
waarop het desbetreffende onderwijs is gericht, en

2°. in het bezit is van een bewijs van voldoende didactische voorbe–
reiding als bedoeld in het eerste lid, voor zover niet onderdeel b wordt
toegepast.

Artikel 2.44. Bewijs van bekwaamheid school voor b.b.o.

1. De bewijzen van bekwaamheid, bedoeld in artikel 2.43, eerste lid
onderdeel b ten eerste, zijn:

a. een getuigschrift als bedoeld in artikel 34 van de Wet op het hoger
beroepsonderwijs van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen
in een studierichting of opleiding van de tweede fase die een voorbe–
reiding geeft op het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs als
bedoeld in hoofdstuk III van die wet,

b. een getuigschrift als bedoeld in artikel 175 van de Wet op het
hoger beroepsonderwijs van een met goed gevolg afgelegd staats–
examen, voor zover overeenkomend met een getuigschrift als bedoeld in
onderdeel a,

c. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen in een
opleiding tot leraar als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Wet op
het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414) aan een in artikel 8 van
die wet genoemde universiteit, en

d. een ander bij ministeriële regeling aangewezen getuigschrift of
diploma dat gelijkwaardig is aan een getuigschrift als bedoeld in de
onderdelen a tot en met c.

2. De bewijzen van bekwaamheid, bedoeld in artikel 2.43, eerste lid
onderdeel b ten tweede, zijn:

a. een getuigschrift als bedoeld in artikel 34 van de Wet op het hoger
beroepsonderwijs van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen
in een studierichting of opleiding van de tweede fase, anders dan
bedoeld in het eerste lid onderdeel a,
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b. een getuigschrift als bedoeld in artikel 175 van de Wet op het
hoger beroepsonderwijs van een met goed gevolg afgelegd staats–
examen, anders dan bedoeld in het eerste lid onderdeel b,

c. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd doctoraal
examen aan een in artikel 8 van de Wet op het wetenschappelijk
onderwijs genoemde universiteit,

d. een aan de Open Universiteit behaald diploma van een met goed
gevolg afgelegd doctoraal examen als bedoeld in artikel 13, tweede of
derde lid, van de Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573),

e. een bij ministeriële regeling aangewezen buitenlands, Nederlands–
Antilliaans of Arubaans getuigschrift of diploma dat gelijkwaardig is aan
een getuigschrift als bedoeld in de onderdelen a tot en met d, en

f. een ander bij ministeriële regeling aangewezen getuigschrift of
diploma dat gelijkwaardig is aan een getuigschrift als bedoeld in de
onderdelen a tot en met d.

Artikel 2.45. Rechtspositieregeling personeel school voor b.b.o.

1. Het bevoegd gezag van een school benoemt, schorst en ontslaat
het personeel.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voor het
personeel vastgesteld:

a. salarissen en toelagen, en
b. voorschriften omtrent geneeskundig onderzoek bij benoeming,

omtrent vakantie, verlof, aanspraken op salaris in geval van militaire
dienst, ziekte of ongeval, ontslaguitkeringen, het verrichten van neven–
werkzaamheden, alsmede omtrent andere rechten en verplichtingen.

Artikel 2.46. Benoeming, schorsing en ontslag en disciplinaire
maatregelen personeel openbare school

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
voorschriften gegeven omtrent de verplichtingen, alsmede omtrent de
benoeming, de schorsing, het ontslag en de disciplinaire straffen van de
leden van de centrale directie, de leraren en het ondersteunend en
beheerspersoneel van een openbare school.

2. In afwijking van artikel 2.51, eerste lid, en van het bepaalde
ingevolge het eerste lid leggen de gedeputeerde staten van de desbetref–
fende provincie de disciplinaire straf of de schorsing op of verlenen zij
het ontslag indien het betreft een lid van de centrale directie of een
leraar aan een gemeentelijke school, die tevens lid is van de raad van de
gemeente, die die school in stand houdt. Ten aanzien van een door
gedeputeerde staten krachtens de vorige volzin genomen besluit is
artikel 3 van de Ambtenarenwet 1929 (S530) van toepassing.

Artikel 2.47. Akte van aanstelling openbare school

1. Het personeel van een openbare school is in het bezit van een door
het bevoegd gezag getekende akte van aanstelling. De akte van
aanstelling bevat ten minste:

a. de naam en het adres van het bevoegd gezag,
b. de naam, de voornamen en de geboortedatum van de betrokkene,
c. de datum van ingang van de aanstelling,
d. de functie waarin de betrokkene wordt aangesteld,

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 122, nr. 36 24



e. de bepaling of de aanstelling in vaste of in tijdelijke dienst
geschiedt, en in het laatste geval de gronden voor de tijdelijkheid en de
duur van de aanstelling,

f. de omvang van de betrekking,
g. de op de dag van zijn aanstelling van toepassing zijnde schaal en

het salarisnummer,
h. de school waaraan de betrokkene werkzaam zal zijn, en
1. de van toepassing zijnde afvloeiingsregeling.
2. Het bevoegd gezag draagt zorg dat afschriften van de bewijzen van

bekwaamheid, van de verklaring omtrent het gedrag, alsmede van de
akte van aanstelling van het aan de school verbonden personeel worden
bewaard.

Artikel 2.48. Akte van benoeming bijzonder onderwijs

1. De akte van benoeming van het personeel van een bijzondere
school bevat ten minste bepalingen van gelijke inhoud als zijn vastge–
steld bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in
artikel 2.45, tweede lid, voor zover deze geen rechtstreekse aanspraak
geven ten laste van het Rijk.

2. Het personeel van een bijzondere school is in het bezit van een door
het bevoegd gezag en door hemzelf getekende akte van benoeming. Op
deze akte van benoeming is artikel 2.47, eerste lid onderdelen a tot en
met i, van overeenkomstige toepassing.

3. De akte van benoeming bevat bepalingen inzake gronden voor
schorsing, ontslag en disciplinaire maatregelen.

4. Artike! 2.47, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.49. Beroepsmogelijkheid personeel bijzondere scholen
voor b.b.o.

1. Een lid van het personeel van een bijzondere school kan tegen een
door het bevoegd gezag genomen besluit tot schorsing, tot het opleggen
van een disciplinaire straf, tot het direct of indirect onthouden van
promotie, tot het verminderen van de omvang van de betrekking of tot
ontslag anders dan op eigen verzoek, voordat het de pensioengerech–
tigde leeftijd heeft bereikt of het tijdvak waarvoor het is benoemd, is
verlopen, in beroep komen bij de commissie van beroep, waarbij het
bevoegd gezag is aangesloten en aan wier uitspraak het bevoegd gezag
zich onderwerpt. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld binnen
dertig dagen, nadat het besluit ter kennis van de belanghebbende is
gebracht.

2. Tijdens de behandeling voor een commissie loopt geen verjaring
met betrekking tot rechtsvorderingen ter zake van besluiten die aan het
oordeel van de commissie zijn onderworpen.

Artikel 2.50. Commissie van beroep voor scholen voor b.b.o.

1. Een commissie van beroep strekt haar werkkring uit over in totaal
ten minste 20 bijzondere scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs en
voor voortgezet onderwijs. Onze minister kan het in de vorige volzin
bedoelde aantal lager stellen.

2. Zij bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden, waarvan
twee leden en twee plaatsvervangende leden worden gekozen door het
bevoegd gezag en twee leden en twee plaatsvervangende leden door het
personeel van de in het vorige lid bedoelde scholen. Deze vier leden
kiezen het vijfde lid, tevens voorzitter, en diens plaatsvervanger.

3. De leden en plaatsvervangende leden mogen niet behoren tot het
bevoegd gezag, noch deel uitmaken van het personeel van een school
waarover de commissie haar werkkring uitstrekt.
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4. Omtrent de verdere samenstelling en de werkwijze van de
commissies van beroep worden nadere voorschriften gegeven bij
algemene maatregel van bestuur.

Artikel 2.51. Georganiseerd overleg personeel scholen voor
b.b.o.

1. Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoe–
stand van het personeel, bedoeld in artikel 2.42, wordt volgens bij
algemene maatregel van bestuur te stellen regels overleg gevoerd met
de daarvoor in aanmerking komende personeelsorganisaties, en, voor
zover zij daarbij belang hebben, organisaties van besturen van scholen.

2. Over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere
rechtstoestand van het personeel van een school wordt door of namens
het bevoegd gezag volgens bij algemene maatregel van bestuurte
stellen regels overleg gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende
personeelsorganisaties.

Paragraaf 7. Personeel landelijke organen

Artikel 2.52. Personeelscategorieën landelijke organen

1. Het personeel van een landelijk orgaan bestaat uit:
a. consulenten, en
b. ondersteunend en beheerspersoneel.
2. De consulenten zijn in het bijzonder belast met de controle op de

naleving van de leerovereenkomsten en met de bevordering van het
leerlingwezen, het middelbaar beroepsonderwijs en het deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs.

3. Van het ondersteunend en beheerspersoneel maakt in elk geval deel
uit de directie. Het ondersteunend en beheerspersoneel is in hoofdzaak
belast met leidinggevende en coördinerende, ondersteunende en
beheerstaken.

4. Het bestuur stelt jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de
formatie van de verschillende categorieën personeel van het orgaan.

Artikel 2.53. Vereisten benoembaarheid consulenten van lande–
lijke organen

1. Tot consulent van een landelijk orgaan kan slechts worden
benoemd degene, die in het bezit is van:

a. een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet op de
justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag,

b. een bewijs van bekwaamheid als bedoeld in artikel 2.54 en
c. een bij ministeriële regeling aangewezen bewijs of verklaring van

voldoende didactische voorbereiding.
2. Het bestuur kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, in

een vacature voorzien door de benoeming van een consulent die niet
voldoet aan de eisen van benoembaarheid, bedoeld in het eerste lid
onderdelen b of c, in de volgende gevallen:

a. voor een periode van ten hoogste twee jaren, en
b. voor een periode, langer dan twee jaren, door benoeming in tijde–

lijke dienst, indien bij de akte van benoeming is aangegeven op welke
wijze binnen die periode aan de benoembaarheidseisen zal worden
voldaan.

Artikel 2.54. Bewijs van bekwaamheid consulenten van lande–
lijke organen

De bewijzen van bekwaamheid, bedoeld in artikel 2.53, eerste lid
onderdeel b, zijn:
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a. een getuigschrift als bedoeld in artikel 34 van de Wet op het hoger
beroepsonderwijs van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen
in een studierichting of opleiding van de tweede fase,

b. een getuigschrift als bedoeld in artikel 175 van de Wet op het
hoger beroepsonderwijs van een met goed gevolg afgelegd staats–
examen,

c. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd doctoraal
examen aan een in artikel 8 van de Wet op het wetenschappelijk
onderwijs genoemde universiteit,

d. een aan de Open Universiteit behaald diploma van een met goed
gevolg afgelegd doctoraal examen als bedoeld in artikel 13, tweede of
derde lid, van de Wet op de Open Universiteit,

e. een bij ministeriële regeling aangewezen buitenlands, Nederlands–
Antilliaans of Arubaans getuigschrift of diploma dat gelijkwaardig is aan
een getuigschrift als bedoeld in de onderdelen a tot en met d, en

f. een ander bij ministeriële regeling aangewezen getuigschrift of
diploma dat gelijkwaardig is aan een getuigschrift als bedoeld in de
onderdelen a tot en met d.

Artikel 2.55. Rechtspositieregeling personeel landelijke organen

1. Het bestuur van een landelijk orgaan benoemt, schorst en ontslaat
het personeel.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voor het
personeel vastgesteld:

a. salarissen en toelagen, en
b. voorschriften omtrent geneeskundig onderzoek bij benoeming,

omtrent vakantie, verlof, aanspraken op salaris in geval van militaire
dienst, ziekte of ongeval, ontslaguitkeringen, het verrichten van neven–
werkzaamheden, alsmede omtrent andere rechten en verplichtingen.

Artikel 2.56. Akte van benoeming personeel landelijke organen

1. Het personeel van een landelijk orgaan is in het bezit van een door
het bestuur en door hemzelf getekende akte van benoeming. De akte
van benoeming bevat ten minste:

a. de naam en het adres van het bestuur,
b. de naam, de voornamen en de geboortedatum van de betrokkene,
c. de datum van ingang van de benoeming,
d. de functie waarin de betrokkene wordt benoemd,
e. de bepaling of de benoeming in vaste of in tijdelijke dienst

geschiedt, en in het laatste geval de gronden voor de tijdelijkheid en de
duur van de benoeming,

f. de omvang van de betrekking,
g. de op de dag van zijn benoeming van toepassing zijnde schaal en

het salarisnummer,
h. het orgaan waaraan de betrokkene werkzaam zal zijn,
1. de van toepassing zijnde afvloeiingsregeling, en
j. bepalingen inzake gronden voor schorsing, ontslag en disciplinaire

maatregelen.
2. Het bestuur draagt zorg dat afschriften van de bewijzen van

bekwaamheid, van de verklaring omtrent het gedrag, alsmede van de
akte van benoeming van het aan het orgaan verbonden personeel
worden bewaard.

Artikel 2.57. Beroepsmogelijkheid personeel landelijke organen

1. Een lid van het personeel kan tegen een door het bestuur van een
landelijk orgaan genomen besluit tot schorsing, tot het opleggen van een
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disciplinaire straf, tot het direct of indirect onthouden van promotie, tot
het verminderen van de omvang van de betrekking of tot ontslag anders
dan op eigen verzoek, voordat het de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt of het tijdvak waarvoor het is benoemd, is verlopen, in beroep
komen bij de commissie van beroep, waarbij het bestuur is aangesloten
en aan wier uitspraak het bestuur zich onderwerpt. Het beroep moet
schriftelijk worden ingesteld binnen dertig dagen, nadat het besluit ter
kennis van de belanghebbende is gebracht.

2. Tijdens de behandeling voor een commissie van beroep loopt geen
verjaring met betrekking tot rechtsvorderingen ter zake van besluiten die
aan het oordeel van de commissie zijn onderworpen.

Artikel 2.58. Commissie van beroep landelijke organen

1. Een commissie van beroep strekt haar werkkring uit over ten minste
drie landelijke organen.

2. Zij bestaat uit vijf leden en vijf plaatsvervangende leden, waarvan
twee leden en twee plaatsvervangende leden worden gekozen door de
besturen en twee leden en twee plaatsvervangende leden door het
personeel van de in het eerste lid bedoelde organen. Deze vier leden
kiezen het vijfde lid, tevens voorzitter, en diens plaatsvervanger.

3. De leden en plaatsvervangende leden mogen niet behoren tot het
bestuur van een orgaan, noch deel uitmaken van het personeel van een
orgaan waarover de commissie haar werkkring uitstrekt.

4. Omtrent de verdere samenstelling en de werkwijze van de
commissies van beroep worden nadere voorschriften gegeven bij
algemene maatregel van bestuur.

Artikel 2.59. Georganiseerd overleg personeel landelijke
organen

Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand
van het personeel, bedoeld in artikel 2.52, wordt volgens bij algemene
maatregel van bestuur te stellen regels overleg gevoerd met de daarvoor
in aanmerking komende personeelsorganisaties, en, voor zover zij daarbij
belang hebben, organisaties van besturen van landelijke organen.

TITEL3. DEELTIJDS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Artikel 2.60. Karakteristiek

Een opleiding deeltijds middelbaar beroepsonderwijs omvat algemeen
en op het beroep gericht onderwijs en is gericht op het verwerven van
een diploma dat gelijk of gelijkwaardig is aan een diploma middelbaar
beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 29, vierde lid, van de Wet op het
voortgezet onderwijs.

Artikel 2.61. Onderscheid opleidingen en onderdelen daarvan

1. De opleidingen voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs kunnen
zijn:

a. opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening die tevens kunnen
zijn gericht op doorstroming naar:

1°. opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening die tevens zijn
gericht op doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs, en

2°. opleidingen die uitsluitend zijn gericht op doorstroming naar het
hoger beroepsonderwijs, en

b. opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening die tevens zijn
gericht op doorstroming naar het hoger beroepsonderwijs.

2. De opleidingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen worden verdeeld
in onderdelen overeenkomstig de desbetreffende certificaateenheden.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 122, nr. 36 28



Artikel 2.62. Ingangsniveau; toelating

1. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs sluit aan bij het eindniveau
van het lager beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs.

2. Tot het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs kunnen slechts
worden toegelaten degenen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.

3. Bij de vaststelling van de eindtermen van de opleidingen voor
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs wordt er voor zorg gedragen dat
deze opleidingen in het algemeen met goed gevolg kunnen worden
doorlopen door deelnemers die:

a. in het bezit zijn van een diploma lager beroepsonderwijs,
b. in het bezit zijn van een diploma middelbaar algemeen voortgezet

onderwijs,
c. in het bezit zijn van een diploma van een opleiding voor middelbaar

beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 15a, derde lid onderdeel a, van
de Wet op het voortgezet onderwijs,

d. in het bezit zijn van een diploma van een opleiding leerlingwezen als
bedoeld in artikel 2.10, eerste lid onderdeel a, dan wel

e. met goed gevolg de eerste drie leerjaren van het hoger algemeen
voortgezet onderwijs of het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
hebben doorlopen.

4. Het bevoegd gezag van de school beslist over de toelating.
5. De toelating wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan een

bij of krachtens de wet geregelde bijdrage.

Artikel 2.63. Stage

Stage maakt deel uit van de opleidingen voor deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs. Als stage kunnen gelden door het bevoegd gezag van
de school aan te wijzen werkzaamheden in de praktijk van het beroep.

Artikel 2.64. Eindtermen

Op voorstel van het landelijk orgaan worden bij ministeriële regeling,
de Onderwijsraad gehoord, de eindtermen alsmede de indeling daarvan
in certificaateenheden vastgesteld van de opleidingen deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs. Onze minister kan bepalen dat een
landelijk orgaan overeenstemming heeft bereikt met door hem aange–
wezen organisaties uit onderwijs en bedrijfsleven alvorens het zijn
voorstel doet.

Artikel 2.65. Onderwijs– en vormingsdoelen

1. Het bevoegd gezag stelt de onderwijs– en vormingsdoelen van de
school vast. Daarvan maken deel uit de bij ministeriële regeling voor de
desbetreffende opleidingen vastgestelde eindtermen.

2. Indien het bevoegd gezag voornemens is van de in artikel 2.64
bedoelde eindtermen af te wijken, doet het daarvan binnen 30 dagen
mededeling aan de inspectie.

3. Indien de inspectie van oordeel is dat de voorgenomen afwijking
ertoe zou leiden dat de desbetreffende opleiding van karakter verandert
of niet meer van een overeenkomstig niveau is, dan wel dat niet wordt
voldaan aan het bepaalde in artikel 2.66, treedt zij in overleg met het
bevoegd gezag. Leidt het overleg niet tot overeenstemming, dan vraagt
de inspectie het oordeel van de Onderwijsraad, aan wiens uitspraak het
bevoegd gezag zich onderwerpt.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 122, nr. 36 29



Artikel 2.66. Richtlijnen eindtermen

1. De eindtermen, bedoeld in artikel 2.64, of de afwijkingen daarvan,
bedoeld in artikel 2.65, hebben in ieder geval betrekking op:

a. wat betreft de voorbereiding op de zelfstandige beroepsuitoefening
binnen het beroep of de beroepencategorie waarop een opleiding
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs is gericht:

1. kennis en inzicht op het terrein van de algemene vakken die voor
het beroep dan wel de beroepencategorie van belang zijn,

2. kennis en inzicht op het terrein van de specifiek op het beroep dan
wel de beroepencategorie gerichte vakken, voor zover mogelijk in relatie
tot de algemene vakken,

3. kennis van en inzicht in de aard en inhoud van het beroep dan wel
de beroepencategorie, met name in de samenhang tussen de algemene
vakken, de specifiek op het beroep gerichte vakken en de toepassing in
de praktijk van die vakken,

4. vaardigheid in de essentiële beroepshandelingen op het terrein van
het beroep dan wel de beroepencategorie, en

5. beroepshoudingen, voor zover noodzakelijk voor een adequate
beroepsuitoefening binnen het beroep dan wel de beroepencategorie,

b. wat betreft de voorbereiding op doorstroming als bedoeld in artikel
2.61, eerste lid onderdeel b:

1. kennis en inzicht op het terrein van de algemene vakken, vereist
voor toelating tot de vervolgopleiding, waarbij deze kennis en dit inzicht
is gerelateerd aan het niveau van het hoger algemeen voortgezet
onderwijs, en

2. kennis en inzicht op het terrein van de specifiek op het beroep dan
wel de beroepencategorie gerichte vakken, voor zover die voor de
bedoelde vervolgopleiding van belang zijn, en

c. wat betreft de maatschappelijke en culturele vorming:
1. kennis en inzicht op het terrein van de arbeidsvoorwaarden en het

arbeidsrecht die voor het beroep dan wel de beroepencategorie van
belang zijn, en

2. kennis, inzicht en vaardigheden met het oog op actieve deelname
aan maatschappelijke en culturele verbanden.

2. Het bepaalde in het eerste lid onderdeel b, kan van overeenkom–
stige toepassing zijn wat betreft de voorbereiding op de doorstroming,
bedoeld in artikel 2.61, eerste lid onderdeel a aanhef, met dien verstande
dat in dat geval de kennis en het inzicht is gerelateerd aan het niveau van
het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs.

Artikel 2.67. Procedure eindtermen

De eindtermen, bedoeld in artikel 2.64, worden ten minste zes
maanden voor de aanvang van de opleiding waarop zij van toepassing
zijn, vastgesteld. Indien het betreft een wijziging van de eindtermen, kan
het bevoegd gezag bepalen dat en in hoeverre de gewijzigde eindtermen
van toepassing zijn op de betrokken reeds aangevangen opleidmgen Bij
ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven voor het geval dat
aan het bepaalde in de tweede volzin toepassing wordt gegeven.

Artikel 2.68. Inrichting en eindtermen

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de opleidingen deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs zodanig worden ingericht, dat de
eindtermen binnen de voor de desbetreffende opleiding in het school–
werkplan vastgestelde cursusduur kunnen worden bereikt. Voor de
school geldt de eis dat zij ten minste deze eindtermen als te bereiken
doelstellingen hanteert.
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Artikel 2.69. Schoolwerkplan

In het schoolwerkplan van de scholen voor beroepsbegeleidend
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwas–
senenonderwijs die deeltijds middelbaar beroepsonderwijs verzorgen,
wordt voor het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs in elk geval tevens
vermeld:

a. de opleidingen, onderdelen als bedoeld in artikel 2.61, tweede lid,
daaronder begrepen, die door de school worden verzorgd,

b. per opleiding:
1. de cursusduur,
2. de organisatie en de inrichting van het onderwijs; voor zover stage

deel uitmaakt van het onderwijs, wordt hierbij de duur, de organisatie en
de aard van de stage beschreven, en

3. de organisatie en de inrichting van het examen, en
c. de wijze waarop periodiek wordt nagegaan of en in hoeverre door

de organisatie en de inrichting van het onderwijs de gewenste resultaten
worden bereikt.

Artikel 2.70. Jaarverslag

In het jaarverslag van de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs,
middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenon–
derwijs die deeltijds middelbaar beroepsonderwijs verzorgen, wordt voor
het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs in elk geval tevens vermeld:

a. een beschrijving van de algemene gang van zaken,
b. de verzorgde opleidingen, en
c. een overzicht van de instroom, doorstroom en uitstroom per

gevolgde opleiding van leerlingen, onderscheiden naar geslacht, en naar
vooropleiding.

Artikel 2.71. Examens

1. Aan de deelnemers aan de opleidingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs aan een school, een school voor middelbaar beroeps–
onderwijs of een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
wordt gelegenheid gegeven een examen af te leggen.

2. Het examen wordt afgenomen door een of meer leden van de
centrale directie en leraren van de school onder toezicht, behoudens in
nader bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, te noemen gevallen, van een of meer door Onze minister aan te
wijzen gecommitteerden. Het examen kan mede worden afgenomen door
deskundigen, die door het bevoegd gezag van de school onder
goedkeuring van Onze minister worden aangewezen.

3. Zij die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen
een diploma. Zij die een gedeelte van een examen, behorend bij een
certificaateenheid, met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen een
certificaat. Bij ministeriële regeling worden de modellen van de diploma's
en certificaten vastgesteld.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, worden voorschriften vastgesteld omtrent de in dit artikel
bedoelde examens en wordt bepaald onder welke voorwaarden het bezit
van certificaten aanspraak geeft op een diploma.

Artikel 2.72. Examenprogramma

1. Het bevoegd gezag van een school, een school voor middelbaar
beroepsonderwijs of een school voor voortgezet algemeen volwassenen–
onderwijs stelt voor elke opleiding een examenprogramma vast met
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de algemene maatregel
van bestuur, bedoeld in artikel 2.71, vierde lid.
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2. Het examenprogramma wordt ten minste vastgesteld op grondslag
van de vastgestelde eindtermen, bedoeld in artikel 2.64, of de afwij–
kingen daarvan, bedoeld in artikel 2.65, en ingedeeld in onderdelen
overeenkomstig de certificaateenheden. In het examenprogramma wordt
per onderdeel aangegeven in hoeverre de examenstof betrekking heeft
op de eindtermen.

3. Indien de inspectie van oordeel is dat het examenprogramma niet
leidt tot de toetsing of de eindtermen, bedoeld in artikel 2.64, of de
afwijkingen daarvan, bedoeld in artikel 2.65, door de leerling zijn bereikt,
treedt zij in overleg met het bevoegd gezag. Leidt het overleg niet tot
overeenstemming, dan vraagt de inspectie het oordeel van de Onder–
wijsraad, aan wiens uitspraak het bevoegd gezag zich onderwerpt.

Artikel 2.73. Bepalingen m.b.t. deelnemers en extraneï aan een
opleiding aan een school voor b.b.o.

1. Een diploma als bedoeld in artikel 2.71, derde lid, kan ook worden
uitgereikt aan degenen die niet als deelnemer aan een opleiding van een
school zijn ingeschreven, maar tot het examen van die school zljn toege–
laten en dit met gunstig gevolg hebben afgelegd.

2. Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
worden voorschriften vastgesteld omtrent de toelating tot het in het
eerste lid bedoelde examen. Daarbij wordt vastgesteld in welke gevallen
een bedrag aan het bevoegd gezag verschuldigd is, alsmede de hoogte
daarvan.

3. De deelnemer aan een opleiding deeltijds middelbaar beroepson–
derwijs die de school verlaat en aan wie geen diploma kan worden uitge–
reikt, ontvangt een verklaring, waarin in ieder geval worden vermeld het
tijdstip waarop hij de school verlaat, en welke fase hij met goed gevolg
heeft afgesloten. Deze verklaring wordt door het bevoegd gezag of
namens het bevoegd gezag door een lid van de centrale directie onder–
tekend. Bij ministeriële regeling wordt het model van de verklaring
vastgesteld.

4. Ten aanzien van deelnemers aan opleidingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs, verzorgd door een bijzondere school, is artikel 2.27
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.74. Bepalingen m.b.t. de deelnemers aan een school
voor m.b.o. of v.a.v.o.

1. Ten aanzien van de deelnemers aan opleidingen deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs, verzorgd door een school voor middelbaar
beroepsonderwijs of door een school voor voortgezet algemeen volwas–
senenonderwijs, zijn de artikelen 30 en 31 van de Wet op het voortgezet
onderwijs van overeenkomstige toepassing.

2. Ten aanzien van deelnemers aan opleidingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs, verzorgd door een bijzondere school voor middelbaar
beroepsonderwijs of door een bijzondere school voor voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs, is artikel 48 van de Wet op het voort–
gezet onderwijs van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.75. Bepalingen m.b.t. het personeel aan een school
voor b.b.o.

1. Ten aanzien van het personeel dat opleidingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs verzorgt aan een school voor beroepsbegeleidend
onderwijs, zijn van overeenkomstige toepassing de artikelen 2.42 tot en
met 2.51.

2. Ten aanzien van het personeel, bedoeld in het eerste lid, is in
voorkomend geval artikel 2.84, tweede lid, van overeenkomstige
toepassing.
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Artikel 2.76. Bepalingen m.b.t. het personeel aan een school
voor m.b.o. of v.a.v.o.

1. Ten aanzien van het personeel dat opleidingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs verzorgt aan een school voor middelbaar beroepson–
derwijs of aan een school voor voortgezet algemeen volwassenenon–
derwijs, zijn de artikelen 37a, 37d, 37e, 37f, 38, 39 en 40 van de Wet op
het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing.

2. Ten aanzien van het personeel, bedoeld in het eerste lid, is in
voorkomend geval artikel 2.84, tweede lid, van overeenkomstige
toepassing.

3. Ten aanzien van het personeel dat opleidingen voor deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs verzorgt aan een openbare school voor
middelbaar beroepsonderwijs of aan een openbare school voor voort–
gezet algemeen volwassenenonderwijs, zijn de artikelen 43 en 43a van
de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing.

4. Ten aanzien van het personeel dat opleidingen voor deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs verzorgt aan een bijzondere school voor
middelbaar beroepsonderwijs of aan een bijzondere school voor voort–
gezet algemeen volwassenenonderwijs, zijn de artikelen 51, 52 en 53
van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 2.77. Bepalingen m.b.t. deeltijds m.b.o. aan een
h.b.o.-instelling

1. Ten aanzien van de opleidingen deeltijds middelbaar beroepson–
derwijs, verzorgd aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs als
bedoeld in artikel 3.11, zijn de voorschriften voor het deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs, verbonden aan een school voor beroeps–
begeleidend onderwijs, gegeven bij of krachtens hoofdstuk II van deze
wet, van overeenkomstige toepassing met inachtneming van het
bepaalde in de volgende leden.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.69 worden de in dat artikel
genoemde onderwerpen niet opgenomen in een schoolwerkplan maar in
het instellingswerkplan van de instelling voor hoger beroepsonderwijs.

3. Ten aanzien van het personeel dat de opleidingen deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs verzorgt aan een instelling voor hoger
beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 3.11, zijn:

a. voor zover het betreft de salarissen en de toelagen: de
voorschriften, gegeven bij of krachtens de Wet op het voortgezet
onderwijs, zoals die gelden voor het personeel dat middelbaar beroeps–
onderwijs verzorgt, van overeenkomstige toepassing, en

b. voor het overige: de voorschriften, gegeven bij of krachtens de Wet
op het hoger beroepsonderwijs, zoals die gelden voor het personeel dat
hoger sociaal agogisch onderwijs verzorgt, van overeenkomstige
toepassing.

4. Bij ministeriële regeling kunnen ten behoeve van een goede gang
van zaken nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing
van het derde lid, zo nodig in afwijking van het bepaalde bij of krachtens
deze wet, de Wet op het hoger beroepsonderwijs of de Wet op het
voortgezet onderwijs.

TITEL4. SPECIFIEKE SCHOLING

Artikel 2.78. Karakteristiek

1. Specifieke scholing omvat opleidingen van overwegend korte duur,
niet zijnde opleidingen als bedoeld in de titels 2 en 3 van dit hoofdstuk,
en is in hoofdzaak gericht op deelnemers die hun positie op de arbeids–
markt willen behouden of verbeteren dan wel een nieuwe positie willen
verkrijgen.
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2. De opleidingen kunnen bestaan uit praktisch onderricht, theoretisch
onderricht of praktisch en theoretisch onderricht.

Artikel 2.79. Ingangsniveau; toelating

1. Specifieke scholing sluit aan op ieder niveau dat ligt tussen het
eindniveau van het basisonderwijs en de basiseducatie, en het begin–
niveau van het hoger onderwijs.

2. Tot specifieke scholing kunnen slechts worden toegelaten degenen
voor wie de volledige leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van de
Leerplichtwet 1969, is geëindigd.

3. In het programma van elke opleiding wordt aangegeven met welke
vooropleiding of ervaring de deelnemers in het algemeen de opleiding
met goed gevolg kunnen doorlopen.

Artikel 2.80. Eindtermen

Het bevoegd gezag van een instelling die specifieke scholing verzorgt,
stelt de eindtermen van de desbetreffende opleidingen vast.

Artikel 2.81. Toetsing, getuigschrift, verklaring

1. Een opleiding kan worden afgesloten met een toetsing. De toetsing
is erop gericht te beoordelen of de deelnemer in voldoende mate voldoet
aan de desbetreffende eindtermen.

2. De toetsing wordt uitgevoerd door de instelling, al dan niet met
inschakeling van deskundigen, dan wel door derden.

3. De deelnemer die de toetsing met goed gevolg heeft afgelegd,
ontvangt een getuigschrift. Het getuigschrift vermeldt welke vorm van
toetsing heeft plaatsgehad.

4. Wordt een opleiding niet met een toetsing afgesloten, dan ontvangt
de deelnemer die de opleiding heeft voltooid, een verklaring.

Artikel 2.82. Organisatie van het onderricht

Specifieke scholing wordt gegeven volgens een programma. Het
programma geeft per opleiding de verantwoording en omschrijving van
het onderricht aan de instelling. Het programma bepaalt tevens de wijze
waarop het programma periodiek wordt geëvalueerd en zo nodig herzien.

Artikel 2.83. Vaststelling programma

Het bevoegd gezag van een mstellmg die specifieke scholing verzorgt,
stelt voor elke opleiding een programma vast. Het programma vermeldt
in elk geval:

a. de naam van de opleiding,
b. de eindtermen van de opleiding,
c. de onderdelen of fasen van de opleiding, in relatie tot de te

bereiken eindtermen,
d. de cursusduur van de opleiding,
e. de vooropleiding of ervaring waarmee in het algemeen de opleiding

met goed gevolg kan worden doorlopen,
f. de inrichting van de toetsing, in relatie tot de eindtermen, en
g. de wijze waarop periodiek wordt nagegaan in hoeverre de

eindtermen worden bereikt.

Artikel 2.84. Specifieke scholing aan onderwijsinstellingen

1. Ten aanzien van het personeel dat opleidingen specifieke scholing
verzorgt aan een school als bedoeid in deze wet of aan een onderwijsin–
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stelling als bedoeld in enige andere onderwijswet, zijn de bij of krachtens
de desbetreffende wet gestelde regels die in het algemeen gelden voor
het personeel van de school of onderwijsinstelling, van overeenkomstige
toepassing.

2. Ten aanzien van het personeel, bedoeld in het eerste lid, wordt voor
de toepassing van artikel B2, eerste lid onderdeel a, van de Algemene
burgerlijke pensioenwet (Stb. 1986, 540) vergoeding uit de middelen van
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gelijkgesteld met vergoeding door de
overheid.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn de vereisten van
benoembaarheid niet van toepassing op personeel, in zoverre dat is
belast met het geven van specifieke scholing.

TITEL 5. CONTRACTACTIVITEITEN

Artikel 2.85. Toezending programma's en beschrijvingen
contractactiviteiten aan inspectie

De programma's dan wel beschrijvingen van contractactiviteiten
worden ter kennisneming toegezonden aan de inspectie.

Artikel 2.86. Maximaal percentage personeelskosten contract–
activiteiten

Het bevoegd gezag van een school en het bestuur van een landelijk
orgaan van het leerlingwezen dragen er zorg voor dat toepassing van
artikel 2.7, al dan niet in combinatie met aanstelling van personeel voor
eigen rekening anders dan ten behoeve van contractactiviteiten, er niet
toe leidt dat minder dan 51% van de personeelskosten van de school
onderscheidenlijk het landelijk orgaan wordt vergoed uit 's Rijks kas en
uit de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 2.87. Vereisten benoembaarheid personeel contractacti–
viteiten

1. De vereisten van benoembaarheid, bedoeld in artikel 2.43, eerste
lid, zijn niet van toepassing op een leraar, in zoverre deze belast is met
het verrichten van contractactiviteiten.

2. De vereisten van benoembaarheid, bedoeld in artikel 2.53, eerste
lid, zijn niet van toepassing op een consulent van een landelijk orgaan, in
zoverre deze belast is met het verrichten van contractactiviteiten.
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HOOFDSTUK III. PLANNING EN BEKOSTIGING

TITEL 1. ALGEMEEN

Artikel 3.1. Algemene bepaling met betrekking tot bekostiging
en tegemoetkoming

De bekostiging van, onderscheidenlijk de verlening van tegemoetko–
mingen ten behoeve van het cursorisch beroepsonderwijs uit 's Rijks kas
en uit de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie vindt plaats
met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk.

TITEL2. PLANNING

Paragraaf 1. Scholen en afdelingen

Artikel 3.2. Aanspraak op bekostiging scholen voor b.b.o.

1. Scholen in de zin van deze wet worden uitsluitend bij wet voor
bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking gebracht.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de scholen die bij de inwer–
kingtreding van deze wet voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking
komen, noch op de rechtsopvolgers van deze scholen.

Artikel 3.3. Beëindiging bekostiging scholen voor b.b.o.

1. Een openbare school wordt opgeheven en de aanspraak op bekos–
tiging van een bijzondere school gaat verloren, indien de school voor wat
betreft de opleidingen leerlingwezen gedurende drie achtereenvolgende
jaren telkens is bezocht door minder dan 1800 leerlingen.

2. Indien voor de leerlingen binnen redelijke afstand geen plaatsruimte
beschikbaar is op een school waar de desbetreffende opleidingen kunnen
worden gevolgd, past Onze minister het eerste lid zodanig toe, dat de
leerlingen de desbetreffende opleidingen aan de school kunnen
voltooien.

Artikel 3.4. Toekenning afdelingen beroepsbegeleidend
onderwijs

1. Onze minister kan, mede gelet op het verlangde onderwijs, een
afdeling voor beroepsbegeleidend onderwijs toekennen aan een school,
indien:

a. de behoefte aan deze afdeling uit een oogpunt van arbeidsmarktre–
levantie genoegzaam blijkt,

b. wordt aangetoond dat de afdeling zal worden bezocht door een
aantal leerlingen dat in verband met de daarmee gepaard gaande kosten
redelijk is te achten, en

c. aannemelijk wordt gemaakt dat voldoende praktijkleerplaatsen
beschikbaar zullen zijn.

2. Alvorens te beslissen hoort Onze minister de Onderwijsraad, het
betrokken landelijk orgaan en het betrokken Regionaal Bestuur Arbeids–
voorziening, bedoeld in de Arbeidsvoorzieningswet.

Artikel 3.5. Wijze van aanvragen

1. Een verzoek om toekenning van een afdeling voor beroepsbege–
leidend onderwijs wordt vóór 1 februari van het jaar voorafgaande aan
dat waarvoor de toekenning wordt gevraagd, door het bevoegd gezag bij
Onze minister ingediend.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 122, nr. 36 36



2. Elk verzoek is met redenen omkleed en vermeldt een prognose
omtrent het te verwachten aantal leerlingen en omtrent het te
verwachten aantal beschikbare praktijkleerplaatsen.

Artikel 3.6. Beslissing op het verzoek

1. Onze minister stelt de aanvrager voor 1 oktober volgend op de
datum, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, in kennis van zijn beslissing.

2. Bij toekenning van de gevraagde afdeling vermeldt Onze minister
de datum waarop de bekostiging van tot die afdeling behorende oplei–
dingen kan aanvangen.

3. Een afwijzing van het verzoek is met redenen omkleed.

Artikel 3.7. Tweejarentermijn

De toekenning van een gevraagde afdeling voor beroepsbegeleidend
onderwijs vervalt, indien aan de school binnen twee jaren na de datum,
bedoeld in artikel 3.6, tweede lid, geen van de tot die afdeling behorende
opleidingen is aangevangen.

Artikel 3.8. Omzetting en splitsing

1. Onze minister kan, de daarvoor in aanmerking komende organi–
saties gehoord, onder door hem te stellen voorwaarden voor bekostiging
in aanmerking brengen een school die wordt opgericht door middel van
omzetting van een bekostigde bijzondere school in een openbare school
of omgekeerd.

2. Onze minister kan, de daarvoor in aanmerking komende organi–
saties gehoord, goedkeuren dat een school wordt gesplitst of een andere
plaats van vestiging krijgt. Onze minister kan aan zijn goedkeuring
voorwaarden verbinden.

Artikel 3.9. Beëindiging bekostiging afdelingen beroepsbege–
leidend onderwijs

Een afdeling voor beroepsbegeleidend onderwijs aan een openbare
school wordt opgeheven en de aanspraak op bekostiging van een
afdeling voor beroepsbegeleidend onderwijs aan een bijzondere school
gaat verloren, indien de afdeling in een bepaald leerjaar gedurende twee
achtereenvolgende jaren:

a. door geen leerlingen is bezocht, of
b. ingeval de afdeling naar het oordeel van Onze minister niet voorziet

in een behoefte op de arbeidsmarkt, is bezocht door minder dan een
door Onze minister te bepalen aantal leerlingen, dat ten hoogste vijfen–
twintig bedraagt.

Artikel 3.10. Afdelingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs

1. Een afdeling voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs is
verbonden aan de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in
de Wet op het voortgezet onderwijs, waaraan de overeenkomstige
afdeling voor middelbaar beroepsonderwijs is verbonden. In afwijking
van het bepaalde in de eerste volzin is een afdeling voor deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs die behoort tot de sector landbouw en
natuurlijke omgeving, verbonden aan een school voor middelbaar
beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving
waaraan de overeenkomstige afdeling voor middelbaar beroepsonderwijs
is verbonden, uitsluitend indien die school met een school voor lager
landbouwonderwijs in een scholengemeenschap als bedoeld in de Wet
op het voortgezet onderwijs is verenigd.

2. Een afdeling voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs is
verbonden aan scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs, indien de
afdeling de voortzetting vormt van onderwijs dat op de dag, voorafgaand
aan de inwerkingtreding van deze wet, aan de school was verbonden en
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aan de school een overeenkomstige afdeling voor beroepsbegeleidend
onderwijs is verbonden.

3. De afdeling voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, genaamd
administratie, is verbonden aan scholen voor voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet
onderwijs, indien de afdeling de voortzetting vormt van onderwijs dat op
de dag, voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, aan de
school was verbonden.

Artikel 3.11. Deeltijds m.b.o. aan een h.b.o.-instelling

1. De opleidingen voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs in de
sector dienstverlening en gezondheidszorg die een voortzetting vormen
van het middelbaar dienstverlenings– en gezondheidszorgonderwijs,
bedoeld in het tweede lid, en waarvan het onderwijs is geprogrammeerd
in nauwe onderlinge samenhang met daarop aansluitend hoger
sociaal-agogisch onderwijs, zijn verbonden aan de instellingen voor
hoger beroepsonderwijs, bedoeld in het tweede lid.

2. De instellingen voor hoger beroepsonderwijs, bedoeld in het eerste
lid, zijn uitsluitend de instellingen die ingevolge artikel E.65, tweede lid,
van de Invoeringswet W.H.B.O. (Stb. 1986, 290) van 1 augustus 1986
tot en met 31 juli 1992 deel uitmaakten van een onderwijsgemeenschap
h.b.o.-instelling/voortgezet onderwijs, waaraan gedurende die periode
hoger sociaal-agogisch onderwijs en middelbaar dienstverlenings– en
gezondheidszorgonderwijs werd verzorgd dat in nauwe onderlinge
samenhang was geprogrammeerd.

3. De instellingen voor hoger beroepsonderwijs, bedoeld in het
tweede lid, kunnen een opleiding als bedoeld in het eerste lid, verzorgen
buiten de plaats van vestiging van de instelling, in de cursusplaatsen
waar gedurende de periode, genoemd in het tweede lid, het middelbaar
dienstverlenings– en gezondheidszorgonderwijs werd gegeven, waarvan
de opleiding de voortzetting vormt.

Artikel 3.12. Scholengemeenschappen

Met betrekking tot een scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.8,
eerste lid, kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere
voorschriften worden gegeven. Daarbij kan worden afgeweken van het
bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.9.

Paragraaf 2. Opleidingen

Artikel 3.13. Besluit Kaderwet Volwasseneneducatie 1991

1. De aanspraak op bekostiging van een opleiding deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs, daaronder mede begrepen een onderdeel als bedoeld
in artikel 2.61, tweede lid, komt tot stand volgens de voorschriften van
de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991.

2. De aanspraak op een tegemoetkoming ten behoeve van een
opleiding specifieke scholing komt tot stand volgens de voorschriften van
de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991.

Paragraaf 3. Landelijke organen van het leerlingwezen

Artikel 3.14. Aanspraak op bekostiging landelijke organen

Onze minister kan, de Onderwijsraad gehoord, een landelijk orgaan
voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking brengen, indien het
voldoet aan het bepaalde in artikel 2.38, de behoefte aan het orgaan
voldoende is gebleken en redelijkerwijs is aan te nemen dat het zijn
taken, bedoeld in de artikelen 2.39 en 2.40, naar behoren zal kunnen
vervullen.
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Artikel 3.15. Wijze van aanvragen

1. Een verzoek om bekostiging uit 's Rijks kas van een landelijk orgaan
wordt voor 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor voor
de eerste maal bekostiging wordt gevraagd, bij Onze minister ingediend
door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.38, vierde lid.

2. Elk verzoek is met redenen omkleed en vermeldt:
a. de bedrijfstak of groep van bedrijfstakken, dan wel de beroepen–

categorie,
b. een prognose omtrent het te verwachten aantal leerlingen, en
c. de opleidingen waarvoor het orgaan werkzaam zal zijn.
3. Het verzoek gaat vergezeld van de statuten en een begroting van de

inkomsten en uitgaven van het orgaan.

Artikel 3.16. Beslissing op het verzoek

1. Onze minister stelt de aanvrager voor 1 oktober volgend op de
datum, bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, in kennis van zijn beslissing.

2. Bij inwilliging van het verzoek vermeldt Onze minister de datum
waarop de bekostiging van het landelijk orgaan kan aanvangen.

3. Een afwijzing van het verzoek is met redenen omkleed.

Artikel 3.17. Tweejarentermijn

De aanspraak op bekostiging vervalt, indien het landelijk orgaan de
voorgenomen werkzaamheden niet heeft aangevangen binnen twee jaren
na de datum, bedoeld in artikel 3.16, tweede lid.

Artikel 3.18. Beëindiging van de bekostiging

1. Onze minister kan de bekostiging van een landelijk orgaan beëin–
digen, indien zich feiten of omstandigheden voordoen die, wanneer zij
aanwezig zouden zijn geweest op het tijdstip waarop ingevolge artikel
3.16 een beslissing is genomen op het verzoek om bekostiging, tot
afwijzing daarvan zouden hebben geleid.

2. Onze minister beslist, het orgaan en de Onderwijsraad gehoord.
3. Onze minister stelt het orgaan binnen dertig dagen na dagtekening

van zijn besluit hiervan in kennis onder opgave van redenen.

TITEL 3. VOORZIENING IN DE HUISVESTING

Paragraaf 1. Voorziening in de huisvesting van scholen voor beroepsbe–
geleidend onderwijs

Artikel 3.19. Goedkeuring voorzieningen in de huisvesting en
inventaris

1. De voorzieningen in de huisvesting en de inventaris komen slechts
voor vergoeding in aanmerking, voor zover Onze minister daaraan zijn
goedkeuring heeft gehecht.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
voorschriften gegeven met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.
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Artikel 3.20. Gebruik en medegebruik voor onderwijs

1. Voor zover gebouwen, terreinen of roerende zaken ten behoeve
waarvan vergoeding wordt genoten, geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet
nodig zijn voor het onderwijs aan de school, kan het bevoegd gezag deze
tot uiterlijk het einde van het schooljaar in gebruik geven aan het
bevoegd gezag van een school, centrum of instelling als bedoeld in
artikel 2.5, onderdelen a tot en met g, dan wel van een uit 's Rijks kas
bekostigde school of instelling voor ander onderwijs.

2. Het eerste lid is eveneens van toepassing ten aanzien van bij minis–
teriële regeling aan te wijzen lokalen, voor zover deze gedurende
gedeelten van de dag niet nodig zijn voor het onderwijs aan de school.

3. Ingebruikgeving voor een langere periode dan op grond van het
eerste lid toegestaan, behoeft de toestemming van Onze minister. Onze
minister kan om gewichtige redenen toestemming weigeren.

4. Voor zover gebouwen, terreinen of roerende zaken als bedoeld in
het eerste lid, of lokalen als bedoeld in het tweede lid, naar zijn oordeel
geheel of gedeeltelijk voor langer dan een jaar niet nodig zijn voor het
onderwijs aan de school, is Onze minister bevoegd deze in gebruik te
geven aan het bevoegd gezag van een school, centrum of instelling als
bedoeld in artikel 2.5, onderdelen a tot en met g, dan wel van een uit
's Rijks kas bekostigde school of instelling voor ander onderwijs,
behoudens voor de periode dat reeds ingebruikgeving ingevolge het
eerste, tweede of derde lid dan wel ingevolge artikel 3.21, onderschei–
denlijk verhuur ingevolge artikel 3.22 heeft plaatsgevonden.

5. Alvorens een beslissing te nemen als bedoeld in het derde lid,
tweede volzin, of in het vierde lid, treedt Onze minister in overleg met
het bevoegd gezag van de betrokken scholen of instellingen.

6. Indien gebouwen, terreinen of roerende zaken zonder toestemming
van Onze minister in gebruik zijn gegeven voor een langere termijn dan in
het eerste lid bedoeld, eindigt de ingebruikgeving, indien Onze minister
het vierde lid wenst toe te passen.

7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, de Onderwijsraad
gehoord, nadere regels worden gesteld met betrekking tot ingebruik–
geving als bedoeld in dit artikel.

Artikel 3.21. Gebruik voor c.m.r.-doeleinden

1. Voor zover gebouwen, terreinen of roerende zaken ten behoeve
waarvan vergoeding wordt genoten, die geheel of gedeeltelijk tijdelijk
niet nodig zijn voor het onderwijs aan de school, niet nodig zijn voor het
onderwijs aan een school, centrum of instelling als bedoeld in artikel 2.5,
onderdelen a tot en met g, en niet nodig zijn voor het onderwijs aan een
uit 's Rijks kas bekostigde school of instelling voor ander onderwijs, kan
het bevoegd gezag deze tot uiterlijk het einde van het schooljaar in
gebruik geven aan derden ten behoeve van andere culturele, maatschap–
pelijke of recreatieve doeleinden.

2. Artikel 3.20, tweede tot en met zevende lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 3.22. Verhuur

1. Voor zover gebouwen, terreinen of roerende zaken ten behoeve
waarvan vergoeding wordt genoten, die geheel of gedeeltelijk tijdelijk
niet nodig zijn voor het onderwijs aan de school, niet nodig zijn voor het
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onderwijs aan een school, centrum of instelling als bedoeld in artikel 2.5,
onderdelen a tot en met g, niet nodig zijn voor het onderwijs aan een uit
's Rijks kas bekostigde school of instelling voor ander onderwijs en niet
nodig zijn voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve
doeleinden, kan het bevoegd gezag deze tot uiterlijk het einde van het
schooljaar verhuren aan derden ten behoeve van andere doeleinden.

2. Het bevoegd gezag gaat niet over tot verhuur als bedoeld in het
eerste lid, indien:

a. het voorgenomen gebruik zich niet verdraagt met het onderwijs aan
de school, of

b. het te verhuren gebouw of gedeelte daarvan bestemd zal zijn voor
woonruimte als bedoeld in artikel 1623a, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek of voor bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 1624, tweede lid,
van dat wetboek.

3. Verhuur voor een langere periode dan op grond van het eerste Üd
toegestaan, behoeft de toestemming van Onze minister, de inspectie
gehoord. Onze minister kan om gewichtige redenen toestemming
weigeren.

4. De huurovereenkomst wordt voor een bepaalde tijd aangegaan.
5. De huurovereenkomst eindigt aan het einde van de overeenge–

komen termijn. Op de overeenkomst en, indien deze wordt ingesteld, op
de vordering tot ontruiming na het einde van de overeenkomst, zijn de
bepalingen van de Huurwet (Stb. 1981, 465) niet van toepassing.

6. Het verhuren van gebouwen of terreinen door het bevoegd gezag in
strijd met dit artikel is nietig.

Artikel 3.23. Bestemmingswijziging, vervreemding en buitenge–
bruikstelling

1. Indien gebouwen, terreinen of roerende zaken van scholen, ten
behoeve waarvan een vergoeding in de huisvestingskosten of inventaris–
kosten is genoten, geheel of gedeeltelijk aan hun bestemming worden
onttrokken of met toestemming van Onze minister worden vervreemd,
anders dan bedoeld in de artikelen 2.35 en 2.36, dan wel indien de
bekostiging wordt beemdigd, is de gemeente dan wel de rechtspersoon
aan het Rijk een bedrag verschuldigd. Het bevoegd gezag kan, buiten het
geval van vervreemding, in de plaats van betaling van dit bedrag de
eigendom van gebouwen, terreinen of roerende zaken binnen vier
maanden aan het Rijk overdragen.

2. Onze minister stelt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, vast op de
grondslag van de waarde van de gebouwen, terreinen of roerende zaken
en de door het bevoegd gezag daarvoor ontvangen vergoedingen en uit
eigen middelen bestede gelden.

3. Bij de overdracht van de eigendommen van gebouwen, terreinen of
roerende zaken ingevolge het eerste lid vergoedt het Rijk, indien
gedeelten van de gebouwen, terreinen of roerende zaken uit eigen
middelen zijn bekostigd en hiervoor geen vergoeding werd genoten, een
door Onze minister te bepalen waarde.

4. Volgens regels te stellen bij algemene maatregel van bestuur kan
van de voorgaande leden worden afgeweken, wanneer het betreft tijde–
lijke voorzieningen in gebouwen of terreinen.
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Paragraaf 2. Voorziening in de huisvesting van landelijke organen

Artikel 3.24. Gebruik en medegebruik ander landelijk orgaan of
bekostigd onderwijs

1. Voor zover gebouwen, terreinen of roerende zaken van een landelijk
orgaan ten behoeve waarvan uit 's Rijks kas vergoeding wordt genoten,
geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet nodig zijn voor het uitvoeren van de
taken van het landelijk orgaan, kan het bestuur deze tot uiterlijk het einde
van het lopend kalenderjaar in gebruik geven aan het bestuur van een
ander landelijk orgaan of van een uit de openbare kas bekostigde onder–
wijsinstelling.

2. Het eerste lid is eveneens van toepassing ten aanzien van bij minis–
teriële regeling aan te wijzen ruimten, voor zover deze gedurende
gedeelten van de dag niet nodig zijn voor het uitvoeren van de taken van
het orgaan.

3. Ingebruikgeving voor een langere periode dan op grond van het
eerste lid toegestaan, behoeft de toestemming van Onze minister. Onze
minister kan om gewichtige redenen toestemming weigeren.

4. Voor zover gebouwen, terreinen of roerende zaken als bedoeld in
het eerste lid, of ruimten als bedoeld in het tweede lid, naar zijn oordeel
geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet nodig zijn voor het uitvoeren van de
taken van het landelijk orgaan, is Onze minister bevoegd deze in gebruik
te geven aan het bestuur van een ander landelijk orgaan of van een uit de
openbare kas bekostigde onderwijsinstelling, behoudens voor de periode
dat reeds ingebruikgeving ingevolge het eerste, tweede of derde lid dan
wel ingevolge artikel 3.25, onderscheidenlijk verhuur ingevolge artikel
3.26 heeft plaatsgevonden.

5. Alvorens een beslissing te nemen als bedoeld in het derde lid,
tweede volzin, of in het vierde lid, treedt Onze minister in overleg met de
betrokken besturen.

6. Indien gebouwen, terreinen, roerende zaken of ruimten zonder
toestemming van Onze minister in gebruik zijn gegeven voor een langere
periode dan in het eerste lid bedoeld, eindigt de ingebruikgeving, indien
Onze minister het vierde lid wenst toe te passen.

7. Bij algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad gehoord,
kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot ingebruik–
geving als bedoeld in dit artikel.

Artikel 3.25. Gebruik voor c.m.r. doeleinden

1. Voor zover gebouwen, terreinen of roerende zaken ten behoeve
waarvan uit 's Rijks kas vergoeding wordt genoten, die geheel of gedeel–
telijk tijdelijk niet nodig zijn voor het uitvoeren van de taken van het
landelijk orgaan, niet nodig zijn voor het uitvoeren van de taken van een
ander landelijk orgaan of voor het onderwijs aan een uit de openbare kas
bekostigde onderwijsinstelling, kan het bestuur van het landelijk orgaan
deze voor ten hoogste een jaar, doch uiterlijk tot het einde van het kalen–
derjaar in gebruik geven aan derden ten behoeve van andere culturele,
maatschappelijke of recreatieve doeleinden.
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2 Artikel 3.24, derde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 3.26. Verhuur aan derden

1. Voor zover gebouwen, terreinen of roerende zaken ten behoeve
waarvan uit 's Rijks kas vergoeding wordt verleend, die geheel of gedeel–
telijk tijdelijk niet nodig zijn voor het uitvoeren van de taken van het
landelijk orgaan, voor het uitvoeren van de taken van een ander landelijk
orgaan of niet nodig zijn voor het onderwijs aan een uit de openbare kas
bekostigde onderwijsinstelling, en niet nodig zijn voor andere culturele,
maatschappelijke of recreatieve doeleinden, kan het bestuur van het
landelijk orgaan deze tot uiterlijk het einde van het kalenderjaar verhuren
aan derden ten behoeve van andere doeleinden.

2. Het bestuur gaat niet over tot verhuur als bedoeld in het eerste lid,
indien:

a. het voorgenomen gebruik zich niet verdraagt met de taken van het
landelijk orgaan, dan wel

b. het te verhuren gebouw of gedeelte daarvan bestemd zal zijn voor
woonruimte als bedoeld in artikel 1623a, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, of voor bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 1624, tweede lid,
van dat wetboek.

3. Verhuur voor een langere periode dan op grond van het eerste lid
toegestaan, behoeft de toestemming van Onze minister. Onze minister
kan om gewichtige redenen toestemming weigeren.

4. De huurovereenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan.
5. De huurovereenkomst eindigt aan het einde van de overeenge–

komen termijn. Op de overeenkomst en, indien deze wordt ingesteld, op
de vordering tot ontruiming na het einde van de overeenkomst, zijn de
bepalingen van de Huurwet niet van toepassing.

6. Het verhuren van gebouwen of terreinen door het bestuur in strijd
met dit artikel is nietig.

Artikel 3.27. Buitengebruikstelling en herbestemming

1. Het bestuur dat voornemens is gebouwen, terreinen of roerende
zaken van een landelijk orgaan, ten behoeve waarvan uit 's Rijks kas
vergoeding is genoten, blijvend niet meer voor het landelijk orgaan te
gebruiken, doet hiervan onverwijld mededeling aan Onze minister.

2. Onze minister kan binnen 90 dagen na ontvangst van de
mededeling, bedoeld in het eerste lid, beslissen dat de gebouwen,
terreinen of roerende zaken worden herbestemd voor een ander doel.
Onze minister beslist niet dan na overleg met het bestuur.

3. Zodra de beslissing, bedoeld in het tweede lid, onherroepelijk is of
door de Kroon in beroep is bevestigd of genomen:

a. draagt de rechtspersoon de gebouwen, terreinen of roerende zaken
dan wel gedeelten daarvan bij notariële akte over aan de rechtspersoon
die een door Onze minister tot dit doel aangewezen instelling in stand
houdt, of

b. wordt bij herbestemming voor door het Rijk bekostigd onderwijs de
beslissing, bedoeld in het tweede lid, voor zover het onroerende zaken
betreft, overgeschreven in de voor eigendomsovergang bestemde
openbare registers.

4. Door de overschrijving gaat de eigendom over op het Rijk. De
rechtspersoon draagt de eigendom van de roerende zaken aan het Rijk
over binnen vier maanden na de datum van de overschrijving, bedoeld in
de eerste volzin, of indien de beslissing alleen roerende zaken betreft,
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binnen vier maanden nadat de beslissing, bedoeld in het tweede lid,
onherroepelijk is of door de Kroon in beroep is bevestigd of genomen.

Artikel 3.28. Overdracht bij beëindiging van de bekostiging

1. Bij beemdigmg van de bekostiging draagt de rechtspersoon de
eigendom van gebouwen, terreinen of roerende zaken van het landelijk
orgaan binnen vier maanden over aan het Rijk.

2. De overdracht aan het Rijk blijft achterwege, indien:
a. de rechtspersoon de gebouwen, terreinen of roerende zaken dan

wel gedeelten daarvan bij notariële akte overdraagt aan de rechts–
persoon die een door Onze minister tot dit doel aangewezen instelling in
stand houdt, of

b. Onze minister in bijzondere gevallen op verzoek van het bestuur
beslist dat de eigendom van de gebouwen, terreinen of roerende zaken
dan wel gedeelten daarvan bij de rechtspersoon blijft berusten.

Artikel 3.29. Financiële afwikkeling

1. Bij de overgang van de eigendom van gebouwen, terreinen of
roerende zaken ingevolge de artikelen 3.27, derde lid, en 3.28, vergoedt
het Rijk, voor zover gedeelten hiervan door de rechtspersoon uit eigen
middelen zijn bekostigd en hiervoor uit 's Rijks kas geen vergoeding werd
genoten, een door Onze minister te bepalen bedrag. Onze minister stelt
dit bedrag vast op de waarde in het economisch verkeer van de
gebouwen, terreinen of roerende zaken.

2. In het geval, bedoeld in artikel 3.28, tweede lid onderdeel b, is de
rechtspersoon aan het Rijk een bedrag verschuldigd. Onze minister stelt
dit bedrag vast op de waarde in het economisch verkeer van de
gebouwen, terreinen of roerende zaken. Indien gedeelten van de
gebouwen, terreinen of roerende zaken door de rechtspersoon uit eigen
middelen zijn bekostigd en hiervoor uit 's Rijks kas geen vergoeding werd
genoten, wordt de waarde, bedoeld in de tweede volzin, verminderd met
de waarde, bedoeld in het eerste lid.

3. Indien het bestuur van het landelijk orgaan zich met de vaststelling
van de waarde, bedoeld in het eerste of tweede lid, niet kan verenigen,
wordt de waarde van de gebouwen, terreinen of roerende zaken geschat.

Artikel 3.30. Tijdelijke voorzieningen

Volgens regelen, te stellen bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur, kan van de artikelen 3.28 en 3.29 worden afgeweken, indien het
betreft tijdelijke voorziening in de huisvesting.

Paragraaf 3. Voorziening in de huisvesting van deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs

Artikel 3.31. Huisvesting afdelingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs

Ten aanzien van de huisvesting van een afdeling deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs, verbonden aan:

a. een school voor beroepsbegeleidend onderwijs, is paragraaf 1 van
overeenkomstige toepassing, en
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b. een school voor middelbaar beroepsonderwijs of voor voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in de Wet op het voort–
gezet onderwijs, zijn afdeling 1A van titel III en de artikelen 100a tot en
met 101 van genoemde wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.32. Huisvesting deeltijds middelbaar beroepsonderwijs
aan instellingen voor hoger beroepsonderwijs

Ten aanzien van de huisvesting van deeltijds middelbaar beroepson–
derwijs, verzorgd door een instelling voor hoger beroepsonderwijs als
bedoeld in artikel 3.11, zijn afdeling 1Avan titel III en de artikelen 100a
tot en met 101 van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeen–
komstige toepassing.

TITEL 4. GRONDSLAGEN EN WIJZE VAN DE BEKOSTIGING

Afdeling 1. Beroepsbegeleidend onderwijs

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 3.33. Algemeen

1. De kosten van het beroepsbegeleidend onderwijs aan de scholen in
de zin van deze wet worden door het Rijk vergoed met inachtneming van
het tweede en derde lid en de artikelen 3.34 tot en met 3.58.

2. Aan bijzondere scholen wordt uit de openbare kas geen vergoeding
toegekend dan krachtens de bepalingen van deze wet.

3. Met betrekking tot een scholengemeenschap als bedoeld in artikel
2.8, eerste lid, kunnen zo nodig in afwijking van het bepaaide in deze
afdeling bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voorschriften
worden gegeven voor de toepassing van deze afdeling.

Artikel 3.34. Kostensoorten

De kosten van de scholen zijn:
a. huisvestingskosten,
b. inventariskosten,
c. personeelskosten, en
d. exploitatiekosten.

Paragraaf 2. Grondslagen van de genormeerde bekostiging

Artikel 3.35. Programma van eisen huisvesting en inventaris;
procedure, inhoud en omvang

1. Bij ministeriële regeling worden programma's van eisen vastgesteld
die de grondslag vormen voor de vergoeding van:

a. de blijvende voorzieningen in de huisvesting voor een school,
b. de tijdelijke voorzieningen in de huisvesting voor een school, en
c. de voorzieningen in de inventaris.
2. Elk programma van eisen omvat:
a. een omschrijving van de in aanmerking genomen componenten

waaruit de voorzieningen zijn opgebouwd,
b. de daarvoor noodzakelijk geachte bedragen, en
c. de wijze waarop de voor elke voorziening vast te stellen vergoeding

wordt berekend.
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3. Een programma van eisen kan er in voorzien dat voor in dat
programma genoemde groepen van scholen de bedragen, bedoeld in het
tweede lid onderdeel b, hoger worden gesteld.

4. De programma's van eisen voldoen aan redelijke behoeften van een
in normale omstandigheden verkerende school.

5. Alvorens de ministeriële regelingen, bedoeld in het eerste lid,
worden vastgesteld, vraagt Onze minister advies aan een door hem in te
stellen adviesgroep waarin zijn vertegenwoordigd organisaties van
gemeente– en schoolbesturen. Indien Onze minister bij de vaststelling
van deze ministeriële regelingen afwijkt van het advies van de advies–
groep, maakt hij de redenen daarvan bekend. Bij algemene maatregel
van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent taak, samen–
stelling en werkwijze van de adviesgroep.

6. Alle ontwerpen van ministeriële regelingen tot vaststelling van de
programma's van eisen worden gezamenlijk bekend gemaakt in het
officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Weten–
schappen. De ministeriële regelingen treden niet in werking dan nadat 45
dagen na die bekendmaking zijn verstreken. De ministeriële regelingen
worden binnen een maand na de vaststelling bekend gemaakt.

Artikel 3.36. Onderverdeling programma van eisen

1. Het programma van eisen, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid
onderdeel a, heeft betrekking op:

a. nieuwbouw,
b. uitbreiding,
c. aanpassing van een gebouw dat als blijvende voorziening in de

huisvesting geldt,
d. terreinen, daaronder begrepen vestiging van erfpacht en andere

zakelijke rechten, en
e. te verwerven gebouwen.
2. Het programma van eisen, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid

onderdeel b, heeft betrekking op:
a. nieuwbouw van tijdelijke lokalen,
b. verplaatsing van tijdelijke lokalen,
c. huur van gebouwen,
d. huur van terreinen, en
e. te verwerven gebouwen.
3. Het programma van eisen, bedoeid in artikel 3.35, eerste lid

onderdeel c, heeft betrekking op:
a. schoolmeubelen, en
b. leer– en hulpmiddelen.
4. De programma's van eisen, bedoeld in het eerste tot en met derde

lid, hebben tevens betrekking op het herstel van schade.

Artikel 3.37. Bekendmaking wijziging programma van eisen

1. Een wijziging van een ministeriële regeling als bedoeld in artikel
3.35, wordt bekend gemaakt in het officiële publikatieblad van het Minis–
terie van Onderwijs en Wetenschappen voor 1 augustus van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarop die wijziging betrekking heeft.

2. Het ontwerp van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt
bekend gemaakt in het in dat lid bedoelde publikatieblad. De ministeriële
regeling treedt niet in werking dan nadat 30 dagen na die bekendmaking
zijn verstreken.

Artikel 3.38. Aanvullende vergoeding

1. Indien bijzondere ontwikkolingen in het beroepsbegeleidend
onderwijs daartoe aanleiding geven, kan Onze minister op verzoek van
het bevoegd gezag van een school voor een door hem te bepalen
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periode en een door hem te bepalen doel een aanvullende vergoeding
voor huisvestings– en inventariskosten toekennen.

2. Indien voor de kosten, bedoeld in artikel 3.36, eerste lid
onderdeel e en tweede lid onderdeel e, de vastgestelde normbedragen
niet toereikend zijn, kan Onze minister op verzoek van het bevoegd gezag
van een school voor een door hem te bepalen periode een aanvullende
vergoeding toekennen.

Artikel 3.39. Grondslag voor de formaties

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, wordt voor de scholen de grondslag voor de omvang van de
formatie van leraren vastgesteld. Deze formatie is redelijkerwijs
voldoende voor het geven van beroepsbegeleidend onderwijs aan de
school en voor de overige werkzaamheden die voortvloeien uit het geven
van onderwijs aan de school.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, wordt voor de scholen de grondslag voor de omvang van de
formatie van het ondersteunend en beheerspersoneel vastgesteld. Deze
formatie is redelijkerwijs voldoende voor het vervullen van de leidingge–
vende en coördinerende, ondersteunende en beheerstaken aan de
school. Bij algemene maatregel van bestuur kan de formatie worden
bepaald, die ten hoogste mag worden gebruikt voor de centrale directie.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, wordt bepaald, in welke gevallen en onder welke voorwaarden
aan een school meer formatie wordt toegekend dan op grond van het
eerste en tweede lid is vastgesteld.

Artikel 3.40. Vaststelling vergoeding personeelskosten

De vergoeding van de kosten van het in artikel 3.39 bedoelde
personeel van scholen omvat het bedrag, vastgesteld aan de hand van
volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen
regels.

Artikel 3.41. IMormbedragen vergoeding exploitatiekosten

1. Bij ministeriële regeling worden ten behoeve van de scholen, voor
de onderscheiden sectoren, bedoeld in artikel 2.1, derde lid, normbe–
dragen vastgesteld die de grondslag vormen voor de vergoeding van de
voorzieningen in de exploitatie van die scholen.

2. De exploitatiekosten bestaan uit onderhoud, energie, middelen,
administratie, beheer en bestuur, schoonmaken, en heffingen.

3. Onze minister hoort de Onderwijsraad over het gedeelte van de
ministeriële regeling, bedoeld in het eerste lid, dat betrekking heeft op
middelen, administratie, beheer en bestuur.

4. Artikel 3.35, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.42. Bekendmaking wijziging normbedragen

1. Een wijziging van de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 3.41,
wordt bekend gemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen voor 1 augustus van het jaar vooraf–
gaand aan het jaar waarop die wijziging betrekking heeft.

2. Het ontwerp van de in het eerste lid bedoelde ministeriële regeling
wordt bekend gemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen en treedt niet in werking dan nadat 30
dagen na die bekendmaking zijn verstreken.
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Artikel 3.43. Aanvullende vergoeding

Indien bijzondere ontwikkelingen in het beroepsbegeleidend onderwijs
daartoe aanleiding geven, kan Onze minister op verzoek van het bevoegd
gezag van een school voor een door hem te bepalen periode en een door
hem te bepalen doel een aanvullende vergoeding voor explotatiekosten
toekennen.

Paragraaf 3. Wijze van de bekostiging

Artikel 3.44. Beschikbaarstelling bedragen voor huisvestings– en
inventariskosten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.45 en met inachtneming van
het programma van eisen, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, stelt het
Rijk aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen het
bedrag beschikbaar ten behoeve van de voorzieningen, bedoeld in artikel
3.36.

2. In bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen
worden de kosten van de voorzieningen in de huisvesting gedurende een
bepaalde periode jaarlijks vergoed. De algemene maatregel van bestuur
bevat tevens voorschriften over de lengte van de periode en de aard van
de vergoeding.

3. In geval van toekenning van een aanvullende vergoeding als
bedoeld in artikel 3.38, stelt het Rijk aan het bevoegd gezag van
openbare en bijzondere scholen het bedrag van deze vergoeding ter
beschikking.

Artikel 3.45. Vergoeding kosten aan gemeenten t.b.v. bijzondere
scholen; vergoeding kosten gebruik

1. Met inachtneming van het programma van eisen, bedoeld in artikel
3.35, eerste lid, stelt het Rijk aan de gemeente voor het bevoegd gezag
van een andere dan een gemeentelijke school volgens bij algemene
maatregel van bestuur te stellen regels een bedrag ter beschikking ten
behoeve van:

a. de kosten van gebouwen en terreinen die gesticht zijn ten behoeve
van basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of
voortgezet onderwijs en herbestemd worden ten behoeve van een
andere dan een gemeentelijke school, en

b. de kosten van het gebruik van gemeentelijke voorzieningen in de
huisvesting ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening, die
niet zijn gesticht voor onderwijsdoelen.

2. Met inachtneming van het programma van eisen, bedoeld in artikel
3.35, eerste lid, stelt het Rijk voor een openbare of bijzondere school die
geheel of gedeeltelijk een gebouw in gebruik heeft van het bevoegd
gezag van een andere openbare of bijzondere school, volgens bij
algemene maatregel van bestuur te stellen regels, aan dat bevoegd
gezag een bedrag beschikbaar ten behoeve van de kosten van de
voorzieningen die in verband met het gebruik worden getroffen.

Artikel 3.46. Beschikbaarstelling bedragen voor personeels– en
exploitatiekosten

1. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3.39, 3.40 en
3.41 stelt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd gezag van openbare en
bijzondere scholen een bedrag beschikbaar ten behoeve van de perso–
neels– en exploitatiekosten gezamenlijk.
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2. In geval van toekenning van een aanvullende vergoeding als
bedoeld in artikel 3.43 stelt het Rijk aan het bevoegd gezag van de in het
eerste lid bedoelde scholen het bedrag van deze vergoeding ter
beschikking.

Artikel 3.47. Vergoeding

1. Het bedrag van de vergoeding waarop het bevoegd gezag over een
kalenderjaar aanspraak heeft, stelt Onze minister vast op de som van de
overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling toegekende vergoedingen
en beschikbaar gestelde bedragen.

2. Op het in het eerste lid bedoelde bedrag worden in mindering
gebracht:

a. de inkomsten die het bevoegd gezag geniet uit cursusgelden en
schadevergoedingen als bedoeld in de Les– en cursusgeldwet (Stb.
1987,343),

b. de inkomsten die het bevoegd gezag geniet uit verhaal van wettelijk
verschuldigde bijdragen en premies,

c. de door Onze minister vast te stellen waarde van de roerende zaken
die door vervreemding of op andere wijze worden onttrokken aan de
bestemming waartoe zij met de vergoeding zijn aangeschaft,

d. de opbrengst van werkstukken en van verrichte diensten, anders
dan in het kader van contractactiviteiten,

e. de opbrengst die het bevoegd gezag geniet uit verhuur van
gebouwen, terreinen en roerende zaken waarvoor vergoeding wordt
genoten, dan wel als vergoeding voor veroorzaakte kosten bij het doen
gebruiken daarvan anders dan wegens verhuur, een en ander volgens bij
ministeriële regeling vast te stellen regels, en

f. een overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.48 berekend gedeelte
van de uitgaven die door het bevoegd gezag van een school worden
gedaan ten behoeve van het aan die school verbonden personeel
waarvan de kosten niet ingevolge artikel 3.46 door het Rijk worden
vergoed.

3. Het besluit tot vaststelling van het in het eerste lid bedoelde bedrag
zendt Onze minister binnen 14 dagen na de datum van vaststelling aan
het bevoegd gezag.

Artikel 3.48. Vaststelling percentage van uitgaven t.b.v.
personee! waarvan de kosten niet door het Rijk worden vergoed

Bij ministeriële regeling wordt een percentage vastgesteld van de
uitgaven, bedoeld in artikel 3.47, tweede lid onderdeel f, ter compensatie
van de kosten van de voor het personeel, bedoeld in genoemd onderdeel,
geldende rechtspositionele voorzieningen, voor zover deze ten laste van
's Rijks kas komen.

Artikel 3.49. Aftrekposten vergoeding

1. Op het bedrag, bedoeld in artikel 3.47, eerste lid, worden in
mindering gebracht de salarissen, toelagen, uitkeringen of andere
bijdragen waarop aanspraak wordt gemaakt door personeel dat is
benoemd met voorbijgaan van personeel dat een gelijksoortige functie
uitoefent of heeft uitgeoefend aan een soortgelijke school van het
bevoegd gezag, voor zover laatstbedoeld personeel:

a. gebruik maakt van de krachtens artikel 2.45, tweede lid onderdeel
b, vastgestelde regeling voor onvrijwillige taakvermindering of,

b. voor zover zich geen geval voordoet als bedoeld in onderdeel a, in
het genot is van wachtgeld of van een andere ontslaguitkering en direct
aan die ontslaguitkering voorafgaand langer dan een jaar onafgebroken
in dienst is geweest van het bevoegd gezag.
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2. Op het in het eerste lid bedoelde bedrag worden eveneens in
mindering gebracht de salarissen, toelagen, uitkeringen of andere
bijdragen waarop aanspraak wordt gemaakt door personeel dat

a. bij het ingaan van de benoeming de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt of na het schooljaar waarin die leeftijd is bereikt, aan een
school van het bevoegd gezag verbonden blijft, of

b. langer dan twee jaar anders dan wegens vervanging onafgebroken,
met een onderbreking van een week of minder dan wel met een of meer
onderbrekingen gedurende een schoolvakantie, in een gelijksoortige
functie in tijdelijke dienst verbonden is geweest aan een school van het
bevoegd gezag.

De in onderdeel b genoemde termijn van twee jaar kan in geval van
een of meer ziekteperioden van langer dan een maand met deze ziekte–
perioden worden verlengd.

3. Het eerste lid is eveneens van toepassing, indien de benoeming
heeft plaatsgevonden in aansluiting op een benoeming in tijdelijke dienst
in dezelfde functie.

4. Op het bedrag, bedoeld in artikel 3.47, eerste lid, worden in
mindering gebracht de ten laste van het Rijk komende kosten van wacht–
gelden of van andere ontslaguitkeringen ten behoeve van gewezen
personeel, tenzij deze kosten worden veroorzaakt door:

a. daling van het aantal ingeschreven leerlingen,
b. wijziging in de berekening van de grondslag van de omvang van de

formatie, of
c. andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen omstan–

digheden.
5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld

omtrent de uitvoering van het vierde lid.
6. Met gewezen personeel dat in het genot is van wachtgeld of van

een andere ontslaguitkering als bedoeld in het eerste lid onderdeel b,
wordt gelijkgesteld personeel aan wie op grond van het leerlingenverloop
op of na 1 februari ontslag is of zal worden aangezegd, op grond van
welk ontslag recht op wachtgeld of een andere ontslaguitkering zou
kunnen ontstaan. In afwijking van de eerste volzin kan voor een periode
tot uiterlijk de datum van ingang van het recht op wachtgeld of op een
andere ontslaguitkering in een vacature worden voorzien zonder dat de
vermindering, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt.

7. De vermindering als bedoeld in het eerste en tweede lid, vindt niet
plaats indien toepassing is gegeven aan artikel 2.43, derde lid onderdeel
b. Bij ministeriële regeling wordt bepaald in welke overige gevallen geen
vermindering plaatsvindt.

8. Onze minister kan in andere gevallen dan voorzien in de ministeriële
regeling, bedoeld in het zevende lid, wegens gewichtige redenen op
verzoek van het bevoegd gezag beslissen dat de vermindering van de
vergoeding, bedoeld in het eerste lid en het tweede lid onderdeel a, niet
zal plaatsvinden.

Artikel 3.50. Uitkering vergoeding door voorschotten

1. Op de vergoeding of onderdelen daarvan kunnen voorschotten
worden verstrekt volgens regels, te stellen bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
voorschriften gegeven voor de verrekening van de uitgekeerde
voorschotten met het bedrag van de vastgestelde vergoeding of onder–
delen daarvan.
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Paragraaf 4. Overige bepalingen bekostiging

Artikel 3.51. Boekhouding bijzonder onderwijs

1. Het bevoegd gezag van een bijzondere school houdt nauwkeurig
boek van de inkomsten en uitgaven.

2. Het bevoegd gezag van een bijzondere school geeft desverlangd
aan de door Onze minister aangewezen ambtenaren de boeken en
bescheiden ter inzage. Het bevoegd gezag is gehouden deze boeken en
bescheiden tien jaren te bewaren.

Artikel 3.52. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en
bezwaring

1. Het bevoegd gezag is verplicht gebouwen, terreinen en roerende
zaken ten behoeve waarvan vergoeding wordt genoten, behoorlijk te
gebruiken en te onderhouden. Ten behoeve van het onderhoud van
gebouwen, terreinen en roerende zaken stelt het bevoegd gezag jaarlijks
volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels een onder–
houdsprogramma vast.

2. Het vervreemden door het bevoegd gezag van een school, anders
dan op grond van artikel 2.35 of artikel 2.36, of het onderwerpen aan
enig beperkt recht van gebouwen, terreinen en roerende zaken waarvoor
vergoeding wordt genoten, is zonder toestemming van Onze minister
nietig.

Artikel 3.53. Verplichte aansluiting bij rechtspersoon i.v.m.
kosten van vervanging

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
bevoegd gezag is aangesloten bij een rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt waarborgen te bieden voor de
kosten van vervanging bij afwezigheid van personeel. De in de eerste
volzin bedoelde rechtspersoon wordt door Onze minister aangewezen.

2. Het bevoegd gezag is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde
rechtspersoon jaarlijks een door die rechtspersoon vast te stellen
bijdrage te voldoen in verband met de kosten van vervanging.

3. Van de in het eerste juncto tweede lid bedoelde verplichting kan
Onze minister ontheffing verlenen op grond van bezwaren van
godsdienstige of levensbeschouwelijke aard. Onze minister verleent de
ontheffing slechts, indien het bevoegd gezag aantoont dat een afdoende
andere voorziening is getroffen met betrekking tot de gevolgen van
vervanging bij afwezigheid van personeel.

Artikel 3.54. Besteding vergoeding

1. Het bevoegd gezag van een school besteedt de beschikbaar
gestelde bedragen ten behoeve van die school op de wijze zoals aange–
geven in het tweede en derde lid.

2. De voor voorzieningen in de huisvesting en inventaris beschikbaar
gestelde bedragen worden zodanig aangewend, dat een behoorlijke en
deugdelijke totstandkoming van deze voorzienlngen is verzekerd. Indien
na realisatie van de in de eerste volzin bedoelde voorzieningen de
bedragen niet volledig zijn aangewend, kan het resterende deel daarvan
worden aangewend voor de kosten van personeel of voorzieningen in de
exploitatie.

3. Het voor personeels– en exploitatiekosten beschikbaar gestelde
bedrag wordt voor de kosten van personeel, zoals onderscheiden in
artikel 2.42, of voor voorzieningen in de exploitatie aangewend en kan in
geval van een overschot op dat bedrag worden aangewend voor voorzie–
ningen in de huisvesting en inventaris.
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Artikel 3.55. Geen vergoeding na schade door schuld of
nalatigheid; subrogatie wegens schade aan gebouwen

1. De kosten van herstel van schade aan gebouwen, terreinen en
roerende zaken, ten behoeve waarvan vergoeding wordt genoten,
worden niet door het Rijk vergoed indien:

a. die schade door schuld of nalatigheid van de gemeente of de
rechtspersoon die de school in stand houdt wordt toegebracht, of

b. het bevoegd gezag voor die schade een beroep kan doen op een
verzekering waarvoor de premie voor vergoeding in aanmerking komt of
waarvoor door Onze minister een collectieve verzekering is afgesloten.

2. Indien schade ontstaan aan gebouwen, terreinen of roerende zaken
van een uit 's Rijks kas bekostigde school voor vergoeding door het Rijk
in aanmerking komt, treedt het Rijk in alle rechten die het bevoegd gezag
ter zake van die schade tegen derden mocht hebben.

Artikel 3.56. Informatieverplichting

Het bevoegd gezag geeft Onze minister alle inlichtingen die deze voor
de toepassing van deze afdeling verlangt.

Artikel 3.57. Terugstorting exploitatie-overschot

1. Het bevoegd gezag stort het exploitatie-overschot terug in de
desbetreffende overheidskas,

a. indien een openbare school ingevolge artikel 3.3 wordt opgeheven,
b. indien de bekostiging van een bijzondere school ingevolge artikel

3.3 wordt beëindigd, of
c. indien een school ingevolge een besluit van het bevoegd gezag

wordt opgeheven en deze opheffing is gerealiseerd.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven

omtrent de wijze waarop het exploitatie-overschot wordt berekend.
3. Het exploitatietekort blijft in de gevallen, bedoeld in het eerste lid,

voor rekening van het bevoegd gezag.

Artikel 3.58. Uitvoeringsvoorschriften bekostiging b.b.o.

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
voorschriften gegeven omtrent:

a. de inrichting van de boekhouding van bijzondere scholen,
b. de wijze waarop door het bevoegd gezag verslag wordt gedaan van

het financieel beheer van de school,
c. de vaststelling door het bevoegd gezag van een begroting en een

rekening en verantwoording, alsmede de inrichting daarvan, en
d. de controle van de boekhouding en de administratie.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven

omtrent de erkenning van godsdienstige of levensbeschouwelijke
bezwaren tegen het sluiten van een verzekering.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
voorschriften worden gegeven ter uitvoering van deze afdeling.

Afdeling 2. Grondslag en wijze van de bekostiging van landelijke
organen van het leerlingwezen

Artikel 3.59. Algemeen

De kosten van de landelijke organen worden door het Rijk vergoed met
inachtneming van de artikelen 3.60 tot en met 3.72.
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Artikel 3.60. Kostensoorten

De kosten van de landelijke organen zijn:
a. huisvestingskosten,
b. inventariskosten,
c. personeelskosten, en
d. exploitatiekosten.

Artikel 3.61. Vergoeding huisvestings– en inventariskosten

1. De kosten van huisvesting en inventaris hebben betrekking op:
a. de voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting,

zijnde:
1°. nieuwbouw,
2°. uitbreiding,
3°. aanpassing van een gebouw dat als blijvende voorziening in de

huisvesting geldt,
4°. terreinen, daaronder begrepen vestiging van erfpacht en andere

zakelijke rechten, en
5°. te verwerven gebouwen,
b. de voor tijdelijke gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting,

zijnde:
1°. nieuwbouw van tijdelijke kantoorruimten,
2°. verplaatsing van tijdelijke kantoorruimten,
3°. huur van gebouwen,
4°. huur van terreinen,
5°. te verwerven gebouwen, en
c. de voorziening in de inventaris.
2. De vergoeding omvat het bedrag van de kosten, ten aanzien

waarvan Onze minister bij de goedkeuring van de plannen en begro–
tingen ter zake van huisvesting en inventaris heeft bepaald, dat deze voor
vergoeding in aanmerking komen, met dien verstande dat slechts de ter
zake werkelijk gedane uitgaven worden vergoed.

Artikel 3.62. Vergoeding personeelskosten

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, de Onderwijsraad
gehoord, wordt voor de landelijke organen de grondslag voor de omvang
van de formatie van het personeel vastgesteld. Deze formatie is redelij–
kerwijs voldoende voor het verrichten van de taken van de organen.

2. De vergoeding van de kosten van het personeel omvat de uitgaven
waartoe het bestuur krachtens wettelijk voorschrift verplicht is, ter zake
van:

a. salarissen, toelagen, uitkeringen en vergoedingen ten behoeve van
het personeel van de organen,

b. de bijdragen tot hun pensioen en tot dat van hun weduwen en
wezen, en

c. wettelijk verschuldigde en niet verhaalbare premies.
3. Met inachtneming van het bepaalde in het eerst lid vergoedt het

Rijk aan het bestuur de uitgaven voor het personeel.
4. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld voor welke

werkzaamheden, behorende tot de taak van het personeel, vergoeding
kan worden verleend, indien voor deze werkzaamheden geen personeel
aan het orgaan is verbonden. Bij algemene maatregel van bestuur wordt
tevens geregeld op welke wijze deze vergoeding wordt berekend.
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Artikel 3.63. Vergoeding exploitatiekosten

1. Bij ministeriële regeling worden ten behoeve van de landelijke
organen van het leerlingwezen normen vastgesteld voor de vergoeding
van de exploitatiekosten. De normen voldoen aan de redelijke behoeften
van een in normale omstandigheden verkerend orgaan.

2. De normen hebben betrekking op:
a. onderhoud,
b. energie,
c. middelen,
d. administratie, beheer en bestuur,
e. schoonmaken, en
f. heffingen.
3. Met inachtneming van het bepaalde krachtens het eerste en tweede

lid vergoedt het Rijk jaarlijks aan het bestuur de uitgaven voor de exploi–
tatiekosten.

Artikel 3.64. Vaststelling vergoeding

1. Het bedrag van de vergoeding waarop het bestuur van een landelijk
orgaan over een kalenderjaar aanspraak heeft, stelt Onze minister vast
op de som van de overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.61 tot
3.39 tot en met 3.43 en 3.46 tot en met 3.58, met dien verstande, dat:

2. Op het in het eerste lid bedoelde bedrag worden in mindering
gebracht:

a. de inkomsten, die het bestuur geniet uit verhaal van wettelijk
verschuldigde bijdragen en premies,

b. de door Onze minister vast te stellen waarde van de roerende zaken
die door vervreemding of op andere wijze worden onttrokken aan de
bestemming, waartoe zij met de vergoeding zijn aangeschaft,

c. de opbrengst van werkstukken en van verrichte diensten, anders
dan in het kader van contractactiviteiten,

d. een door Onze minister vast te stellen bedrag voor het verhuren van
gebouwen en kantoorruimten, en

e. een overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.65 berekend gedeelte
van de uitgaven die door het bestuur van een orgaan worden gedaan ten
behoeve van het aan dat orgaan verbonden personeel waarvan de kosten
niet ingevolge artikel 3.62 door het Rijk worden vergoed.

3. Het besluit tot vaststelling van het in het eerste lid bedoelde bedrag
zendt Onze minister binnen 14 dagen na de datum van vaststelling aan
het bestuur.

Artikel 3.65. Vaststelling percentage van uitgaven t.b.v.
personeel waarvan de kosten niet door het Rijk worden vergoed

Bij ministeriële regeling wordt een percentage vastgesteld van de
uitgaven, bedoeld in artikel 3.64, tweede lid onderdeel e, ter compen–
satie van de kosten van de voor het personeel, bedoeld in genoemd
onderdeel, geldende rechtspositionele voorzieningen, voor zover deze ten
laste van 's Rijks kas komen.

Artikel 3.66. Aftrekposten vergoeding

1. Op het bedrag, bedoeld in artikel 3.64, eerste lid, worden in
mindering gebracht de salarissen, toelagen, uitkeringen of andere
bijdragen waarop aanspraak wordt gemaakt door personeel dat:
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a. benoemd is met voorbijgaan van gewezen personeel van het
landelijk orgaan dat een gelijksoortige functie heeft uitgeoefend en dat in
het genot is van wachtgeld, of, indien dit geval zich niet voordoet, van
een andere ontslaguitkering en direct aan die ontslaguitkering vooraf–
gaand langer dan een jaar onafgebroken in dienst is geweest van het
bestuur,

b. bij het ingaan van de benoeming de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt of na de maand waarin die leeftijd is bereikt, aan hetzelfde
orgaan verbonden blijft, of

c. anders dan wegens vervanging langer dan twee jaar in tijdelijke
dienst verbonden is geweest aan het orgaan, tenzij Onze minister
hiervoor toestemming heeft verleend dan wel toepassing is gegeven aan
artikel 2.53, tweede lid onderdeel b.

2. Het eerste lid onderdeel a is eveneens van toepassing, indien de
benoeming heeft plaatsgevonden in aansluiting op een benoeming in
tijdelijke dienst in dezelfde functie.

3. Op het bedrag, bedoeld in artikel 3.64, eerste lid, worden in
mindering gebracht de ten laste van het Rijk komende kosten van wacht–
gelden of van andere ontslaguitkeringen ten behoeve van gewezen
personeel, tenzij deze kosten worden veroorzaakt door een wijziging in
de berekening van de grondslag van de omvang van de formatie.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld
omtrent de uitvoering van het derde lid.

5. Onze minister kan wegens gewichtige redenen op verzoek van het
bestuur beslissen dat de vermindering van de vergoeding niet zal plaats–
vinden.

Artikel 3.67. Uitkering vergoeding door voorschotten

1. Op de vergoeding of onderdelen daarvan kunnen voorschotten
worden verstrekt volgens regels, te stellen bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
voorschriften gegeven voor de verrekening van de uitgekeerde
voorschotten met het bedrag van de vastgestelde vergoeding of onder–
delen daarvan.

Artikel 3.68. Boekhouding

1. Het bestuur van een landelijk orgaan houdt nauwkeurig boek van de
inkomsten en uitgaven.

2. Het bestuur geeft desverlangd aan de door Onze minister aange–
wezen ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage. Het bestuur is
gehouden deze boeken en bescheiden tien jaren te bewaren.

Artikel 3.69. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en
bezwaren

1. Het bestuur van het landelijk orgaan is verplicht gebouwen,
terreinen en roerende zaken ten behoeve waarvan vergoeding wordt
genoten, behoorlijk te gebruiken en te onderhouden. Ten behoeve van
het onderhoud van gebouwen, terreinen en roerende zaken stelt het
bestuur jaarlijks volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen
regels een onderhoudsprogramma vast.

2. Het vervreemden door het bestuur, anders dan op grond van artikel
2.41, of het onderwerpen aan enig beperkt recht van gebouwen,
terreinen en roerende zaken waarvoor vergoeding wordt genoten, is
zonder toestemming van Onze minister nietig.
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Artikel 3.70. Besteding vergoeding

1. Het bestuur van een landelijk orgaan besteedt de toegekende
vergoedingen ten behoeve van dat orgaan op de wijze zoals aangegeven
in het tweede tot en met vierde lid.

2. De toegekende vergoeding voor het personeel wordt voor de kosten
van dat personeel aangewend en kan in de gevallen, bedoeld in artikel
3 62, vijfde lid, worden aangewend voor voorzieningen in de exploitatie.

3. De voor voorzieningen in de exploitatie beschikbaar gestelde
bedragen worden zodanig aangewend, dat een behoorlijke exploitatie
van het orgaan is verzekerd. In geval van een overschot op de in de
eerste volzin bedoelde bedragen kan dit worden aangewend voor de
kosten van personeel.

Artikel 3.71. Verschaffen van inlichtingen

Het bestuur van een landelijk orgaan geeft Onze minister alle inlich–
tingen die deze voor de toepassing van deze afdeling verlangt.

Artikel 3.72. Uitvoeringsvoorschriften bekostiging landelijke
organen

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
voorschriften gegeven omtrent:

a. de inrichting van de boekhouding van landelijke organen,
b. de wijze waarop door het bestuur van een orgaan verslag wordt

gedaan van het financieel beheer van het orgaan,
c. de vaststelling door het bestuur van een begroting en een rekening

en verantwoording, alsmede de inrichting daarvan, en
d. de controle van de boekhouding, de administratie en de rekening en

verantwoording van de organen.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven

omtrent de erkenning van godsdienstige of levensbeschouwelijke
bezwaren tegen het sluiten van een verzekering.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere
voorschriften worden gegeven ter uitvoering van deze afdeling.

Afdeling 3. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs

Artikel 3.73. Algemeen

1. Het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs kan met inachtneming
van het tweede lid en de artikelen 3.74 tot en met 3.79 worden
bekostigd:

a. uit 's Rijks kas, en
b. uit de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
2. Ten behoeve van deeltijds middelbaar beroepsonderwijs aan

bijzondere scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en
bijzondere instellingen voor hoger beroepsonderwijs wordt uit de
openbare kas geen vergoeding toegekend dan krachtens de bepalingen
van deze wet.

Artikel 3.74. Aanspraak op bekostiging

Het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs komt slechts voor bekos–
tiging uit 's Rijks kas of uit de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorga–
nisatie in aanmerking, voor zover een besluit van de gemeentebesturen
als bedoeld in artikel 21 van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991,
dan wel een besluit van Onze minister als bedoeld in artikel 15, derde lid
onderdeel a, van genoemde wet daarop aanspraak geeft.
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Artikel 3.75. Vaststelling bedragen voor deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs

1. Onze minister stelt jaarlijks het bedrag vast, dat in het daaropvol–
gende kalenderjaar uit 's Rijks kas beschikbaar wordt gesteld voor het
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrag wordt slechts
toegekend, voor zover de begrotingswetgever daartoe de middelen ter
beschikking heeft gesteld.

2. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie kan jaarlijks een bedrag
vaststellen, dat in het daaropvolgende kalenderjaar uit haar middelen
beschikbaar wordt gesteld voor het deeltijds middelbaar beroepson–
derwijs, volgens de regels, gesteld bij of krachtens de Arbeidsvoorzie–
ningswet.

Artikel 3.76. Bekostiging personeel en exploitatie; tegemoet–
koming huisvesting en inventaris

1. De bekostiging van het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs
waarop de besluiten, bedoeld in artikel 3.74, aanspraak geven, heeft
betrekking op de personeelskosten en de exploitatiekosten.

2. Indien bijzondere ontwikkelingen in het deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs daartoe aanleiding geven, kan Onze minister op
verzoek van het bevoegd gezag van een school voor beroepsbegeleidend
onderwijs of een school voor middelbaar beroepsonderwijs voor een
door hem te bepalen doel een tegemoetkoming verlenen ten behoeve
van de huisvesting of de inventaris.

Artikel 3.77. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs aan
scholen voor b.b.o.

1. Ten aanzien van de bekostiging uit 's Rijks kas van deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs, verzorgd door een school voor beroepsbe–
geleidend onderwijs, zijn van overeenkomstige toepassing de artikelen
3.39 tot en met 3.43 en 3.46 tot en met 3.58, met dien verstande, dat:

a. de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor de personeels–
en exploitatiekosten ten behoeve van onderscheidenlijk het beroepsbe–
geleidend onderwijs en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, over
en weer kunnen worden aangewend, en

b. onderdeel a van artikel 3.49, derde lid, wordt gelezen als: vermin–
dering van de aanspraak op bekostiging ingevolge een besluit als
bedoeld in artikel 3.74.

2. Ten aanzien van de bekostiging uit de middelen van de Arbeids–
voorzieningsorganisatie van deeltijds middelbaar beroepsonderwijs,
verzorgd door een school voor beroepsbegeleidend onderwijs, is het
eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat:

a. in artikel 3.46 in plaats van «stelt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd
gezag van openbare en bijzondere scholen een bedrag beschikbaar»
wordt gelezen: kan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie jaarlijks aan het
bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen een bedrag
beschikbaar stellen, en

b. in artikel 3.47, eerste en derde lid, in plaats van «Onze minister»
wordt gelezen: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 3.78. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs aan
scholen voor middelbaar beroepsonderwijs

1. Ten aanzien van de bekostiging uit 's Rijks kas van deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs, verzorgd door een school voor middelbaar
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beroepsonderwijs, zijn van overeenkomstige toepassing de artikelen 90
tot en met 95, 96f, 96m, 96n, 96p, 96r, 97, 98, 98a, 99a, 103, 106 en
110a van de Wet op het voortgezet onderwijs, met dien verstande dat:

a. de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor de personeels–
en exploitatiekosten ten behoeve van onderscheidenlijk het middelbaar
beroepsonderwijs en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, over en
weer kunnen worden aangewend, en

b. onderdeel a van artikel 96p, tweede lid, wordt gelezen als: vermin–
dering van de aanspraak op bekostiging ingevolge een besluit als
bedoeld in artikel 3.74.

2. Ten aanzien van de bekostiging uit de middelen van de Arbeids–
voorzieningsorganisatie van deeltijds middelbaar beroepsonderwijs,
verzorgd door een school voor middelbaar beroepsonderwijs, is het
eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat:

a. in artikel 96f in plaats van «stelt het Rijk jaarlijks aan het bevoegd
gezag van openbare en bijzondere scholen een bedrag beschikbaar»
wordt gelezen: kan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie jaarlijks aan het
bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen een bedrag
beschikbaar stellen, en

b. in artikel 96m, eerste en derde lid, in plaats van «Onze minister»
wordt gelezen: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 3.79. Deeltijds middelbaar beroepsonderwïjs aan
scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

1. Ten aanzien van de bekostiging uit 's Rijks kas van deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs, verzorgd door een school voor voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs, zijn van overeenkomstige toepassing
de artikelen 95a tot en met 95g, 96f.1, eerste en derde lid, 96m, 96n,
96p.1, 96r, 97, 98, 98a, 99b, 103, 106 en 110a van de Wet op het
voortgezet onderwijs, met dien verstande dat:

a. de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor de personeels–
en exploitatiekosten ten behoeve van onderscheidenlijk het voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs en het deeltijds middelbaar beroepson–
derwijs, over en weer kunnen worden aangewend, en

b. artikel 96p.1, tweede lid, onverkort van toepassing is.
2. Ten aanzien van de bekostiging uit de middelen van de Arbeids–

voorzieningsorganisatie van deeltijds middelbaar beroepsonderwijs
verzorgd door een school voor voortgezet algemeen volwassenenon–
derwijs is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat:

a. in artikel 96f.1, eerste lid, in plaats van «stelt het Rijk jaarlijks aan
het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen een bedrag
beschikbaar» wordt gelezen: kan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
jaarlijks aan het bevoegd gezag van openbare en bijzondere scholen een
bedrag beschikbaar stellen,

b. artikel 96f.1, derde lid, niet van overeenkomstige toepassing is, en
c. in artikel 96m, eerste en derde lid, in plaats van «Onze minister»

wordt gelezen: de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 3.80. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs aan instel–
lingen voor hoger beroepsonderwijs

1. Ten aanzien van de bekostiging uit 's Rijks kas van deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs, verzorgd door een instelling voor hoger
beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 3.11, zijn van overeenkomstige
toepassing de artikelen van deze wet zoals die gelden voor het deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs, verbonden aan een school voor beroeps–
begeleidend onderwijs.
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2. Bij ministeriele regeling kunnen ten behoeve van een goede gang
van zaken nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing
van het eerste lid, zo nodig in afwijking van het bepaalde bij of krachtens
deze wet of de Wet op het hoger beroepsonderwijs.

Afdeling 4. Specifieke scholing

Artikel3.81. Algemeen

Ten behoeve van specifieke scholing kunnen, met inachtneming van de
artikelen 3.82 tot en met 3.86, tegemoetkomingen worden verleend:

a. uit 's Rijks kas,
b. uit de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 3.82. Aanspraak op tegemoetkoming

Specifieke scholing komt slechts voor het verlenen van tegemoetko–
mingen in aanmerking, voor zover een besluit van het Regionaal Bestuur
voor de Arbeidsvoorziening als bedoeld in artikel 24 van de Kaderwet
Volwasseneneducatie 1991, dan wel een besluit van het Centraal
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening als bedoeld in artikel 15, derde lid,
onderdeel b, van genoemde wet daarop aanspraak heeft.

Artikel 3.83. Vaststelling bedragen voor specifieke scholing

1. Onze minister stelt jaarlijks het bedrag vast, dat in het daaropvol–
gende kalenderjaar uit 's Rijks kas beschikbaar wordt gesteld voor speci–
fieke scholing. Het bedrag wordt slechts toegekend, voor zover de
begrotingswetgever daartoe de middelen ter beschikking heeft gesteld.

2. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie kan jaarlijks een bedrag
vaststellen, dat in het daaropvolgende kalenderjaar uit haar middelen
beschikbaar wordt gesteld voor specifieke scholing, volgens de regels,
gesteld bij of krachtens de Arbeidsvoorzieningswet.

Artikel 3.84. Bijdragen van andere overheden en derden

Naast de tegemoetkomingen die uit 's Rijks kas en uit de middelen van
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van specifieke scholing
worden verleend, kunnen ten behoeve daarvan bijdragen worden
verleend door besturen van gemeenten en provincies en door derden.

Artikel 3.85. Boekhoudkundige voorschriften m.b.t. specifieke
scholing

1. Het bevoegd gezag van de instelling houdt nauwkeurig boek van de
inkomsten en uitgaven die verband houden met de ten behoeve van
specifieke scholing verleende tegemoetkomingen en bijdragen.

2. Het bevoegd gezag van de instelling geeft desverlangd aan de
daartoe door Onze minister aangewezen personen de desbetreffende
boeken en bescheiden ter inzage. Het bevoegd gezag is gehouden deze
boeken en bescheiden tien jaren te bewaren.

Artikel 3.86. Specifieke scholing, verzorgd door scholen

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3.81 tot en met 3.85,
gelden ten aanzien van specifieke scholing die wordt verzorgd door
scholen als bedoeld in artikel 2.5, onderdelen a, b, c, en h, de
voorschriften van het tweede tot en met zevende lid.
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2. De middelen die ingevolge het bepaalde in deze wet of in de Wet
op het voortgezet onderwijs zijn bestemd voor beroepsbegeleidend
onderwijs, deeltijds middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet
onderwijs, mogen niet worden aangewend voor specifieke scholing.

3. De middelen die ingevolge het bepaalde in deze wet zijn bestemd
voor specifieke scholing, mogen niet worden aangewend voor contract–
activiteiten in de zin van deze wet onderscheidenlijk van de Wet op het
voortgezet onderwijs.

4. Bij ministeriële regeling wordt van de kosten van het personeel,
belast met de verzorging van specifieke scholing, een gedeelte vastge–
steld, dat dient ter compensatie van de ten laste van 's Rijks kas
komende kosten van de voor dit personeel geldende rechtspositionele
voorzieninqen.

5. Ten aanzien van het personeel, belast met de verzorging van speci–
fieke scholing, komen ten minste ten laste van het Rijk de kosten van
wachtgelden en van andere ontslaguitkeringen die worden veroorzaakt
door vermindering van de aanspraak op tegemoetkomingen ten behoeve
van specifieke scholing ingevolge de besluiten, bedoeid in artikel 3.82.

6. De regels die in het algemeen gelden voor de school ten aanzien
van het in bepaalde gevallen in mindering op de vergoeding brengen van
de salarissen, toelagen, uitkeringen of andere bijdragen waarop
aanspraak wordt gemaakt door uit 's Rijks kas bekostigd personeel, zijn
van overeenkomstige toepassing op het in bepaalde gevallen in
mindering op de tegemoetkomingen ten behoeve van specifieke scholing
brengen van de salarissen, toelagen, uitkeringen of andere bijdragen
waarop aanspraak wordt gemaakt door personeel, belast met de
verzorging van specifieke scholing.

7. Artikel 3.58 onderscheidenlijk artikel 106 van de Wet op het voort–
gezet onderwijs is van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 5. Contractactiviteiten

Artikel 3.87. Besteding overeenkomstige bestemming

1. De middelen die ingevolge het bepaalde in deze wet zijn bestemd
voor het beroepsbegeleidend onderwijs aan een school, voor de
uitvoering van de taken van een landelijk orgaan voor het leerlingwezen,
voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, dan wel voor specifieke
scholing, worden niet aangewend voor contractactiviteiten.

2. Het bevoegd gezag van de school, dan wel het bestuur van het
landelijk orgaan berekent aan de betrokken derden de kosten voor
contractactiviteiten zodanig dat aan het bepaalde in het eerste lid wordt
voldaan.

Artikel 3.88. Boekhoudkundige voorschriften m.b.t. contractac–
tiviteiten

Het bevoegd gezag van de school dan wel het bestuur van het landelijk
orgaan, bedoeld in artikel 3.87, houdt nauwkeurig boek van de
inkomsten en uitgaven die verband houden met het verrichten van
contractactiviteiten.

TITEL 5. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3.89. Studiekeuzevoorlichting

Onze minister kan onder bij ministeriële regeling te stellen
voorwaarden middelen ter beschikking stellen ten behoeve van studie–
keuzevoorlichting aan deelnemers en potentiële deelnemers aan oplei–
dingen.
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Artikel 3.90. Aanvullende middelen

Onze minister kan onder nader te stellen voorwaarden aanvullende
middelen ter beschikking stellen, die niet strekken tot bekostiging van of
tegemoetkoming ten behoeve van de opleidingen, bedoeld in deze wet,
en de ondersteuning, bedoeld in de Kaderwet Volwasseneneducatie
1991, maar die direct of indirect dienstig zijn voor de uitvoering van
opleidingen of voor de verhoging van de mogelijkheid tot deelname aan
opleidingen.

Artikel3.91. Inhouding

1. Onze minister kan bepalen dat de vergoeding of de tegemoet–
koming uit 's Rijks kas geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden, indien
het bevoegd gezag van een school of een andere instelling dan wel het
bestuur van een landelijk orgaan de bij of krachtens deze wet of de
Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 gegeven voorschriften niet
nakomt.

2. Onze minister kent de vergoeding of de tegemoetkoming wederom
toe, indien hem blijkt dat de reden voor de toepassing van het eerste lid
is vervallen.

Artikel 3.92. Kroonberoep

Van een besluit van Onze minister, genomen ingevolge dit hoofdstuk,
voor zover geen besluit van algemene strekking, kan iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die door het besluit rechtstreeks in zijn belang
is getroffen, binnen dertig dagen met ingang van de dag na die van
verzending bij de Kroon in beroep komen.
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HOOFDSTUK IV. TOEZICHT

Artikel 4.1. Opdracht tot toezicht, inspectie

1. Het toezicht op het cursorisch beroepsonderwijs is, behoudens het
bepaalde in het tweede lid, opgedragen aan Onze Minister van Onderwijs
en Wetenschappen. Het wordt onder zijn gezag uitgeoefend door de
inspectie van het onderwijs onder leiding van de inspecteur-generaal van
het onderwijs.

2. Het toezicht op het cursorisch beroepsonderwijs op het terrein van
de landbouw is opgedragen aan Onze Minister van Landbouw, Natuur–
beheer en Visserij. Het wordt onder zijn gezag uitgeoefend door de
inspectie van het landbouwonderwijs.

Artikel 4.2. Taak inspectie

De inspectie is belast met:
a. het bekend blijven met de toestand van het cursorisch beroepson–

derwijs onder meer door bezoek aan de instellingen, en, voor wat betreft
het leerlingwezen, aan de landelijke organen en aan de patroons,

b. het toezien op de naleving van de op het cursorisch beroepson–
derwijs betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten
uitgevaardigde uitvoeringsvoorschriften,

c. het desgevraagd of uit eigen beweging rapporteren aan Onze
minister over de toestand van het cursorisch beroepsonderwijs en het
doen van voorstellen aan Onze minister, die zij in het belang van het
cursorisch beroepsonderwijs nodig acht, en

d. het bijdragen aan de ontwikkeling van het cursorisch beroepson–
derwijs door overleg met het bevoegd gezag en het personeel van de
instellingen, met het bestuur en het personeel van de landelijke organen
en met de deelnemers, alsmede door samenwerking met de Arbeidsvoor–
zieningsorganisatie.

Artikel 4.3. Toegang en inlichtingen inspectie

1. De inspectie heeft steeds toegang tot de instellingen en, wat betreft
het leerlingwezen, tot de plaatsen waar de landelijke organen kantoor
houden, en tot de plaatsen waar leerlingen het onderricht in de praktijk
van het beroep volgen of deelnemen aan de examens.

2. Het bevoegd gezag en het personeel van de instellingen, het
bestuur en het personeel van de landelijke organen en de patroons zijn
gehouden aan de inspectie alle gevraagde inlichtingen te geven omtrent
de instelling, het landelijk orgaan, het onderwijs en het onderricht in de
praktijk van het beroep.
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HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1. Evaluatie wet

Onze minister brengt vier jaren na de inwerkingtreding van deze wet
verslag uit over de werking ervan aan de beide Kamers der Staten–
Generaal en kan daarbij voorstellen doen voor gewenste veranderingen.

Artikel 5.2. Citeertitel

Artikel I van deze wet kan worden aangehaald als «Wet op het curso–
risch beroepsonderwijs».
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ARTIKEL II. OVERGANGSRECHT

Inhoudsopgave
TITEL A. WIJZIGING KADERWET VOLWASSENENEDUCATIE 1991
TITEL B. WIJZIGING ARBEIDSVOORZIENINGSWET
TITEL C. INTREKKING WET OP HET LEERLINGWEZEN
TITEL D. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS
TITEL E. INTREKKING WET GRONDSLAG REGELING CURSORISCH

ONDERNEMERSONDERWIJS
TITELF. INVOERINGSRECHTWCBO
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. Leerlingwezen
Paragraaf LAanvang bekostiging scholen/ opleidingen voor b.b.o.
Paragraaf 2. Beëindiging bekostiging
paragraaf S.Omzetting landelijke organen van het leerlingwezen
Paragraat 4. Regeling herziene bekostiging en spreiding landelijke

organen
Paragraaf 5. Tijdelijke handhaving onderwijs en examens oude stijl
Paragraaf 6. Leerlingen/deelnemers
Paragraaf 7. Personeel
Afdeling 3. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs
Paragraaf LAanvang bekostiging opleidingen deeltijds m.b.o.
Paragraaf 2. Beëindiging bekostiging
Paragraaf S.Tijdelijke handhaving onderwijs en examens oude stijl
Paragraaf 4. Personeel
Afdeling 4. Specifieke scholing
Afdeling 5. Overige bepalingen
TITEL G. WIJZIGING OVERIGE WETTEN
TITEL H. SLOTBEPALINGEN
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TITEL A. WIJZIGING VAN DE KADERWET VOLWASSENENEDUCATIE
1991

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 juli 1988 ingediende
voorstel van Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Kamerstukken I,
1990/91, 20 645) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt
de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Stb. ...) als volgt gewijzigd:

In artikel 1, tweede lid, wordt vóór het daar bepaalde een volzin
ingevoegd, luidende: Voor zover het betreft specifieke scholing,
onderdeel van het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs, wordt onder
het begrip Onze minister mede verstaan Onze ministers wie het mede
aangaat.

B

Artikel 68 wordt vervangen door:
Artikel 68. Omschrijving cursorisch beroepsonderwijs

Het cursorisch beroepsonderwijs omvat de opleidingen leerlingwezen,
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs en specifieke scholing, bedoeld in
de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb. ...).

Na artikel 68 wordt een nieuw artikel 68a ingevoegd, luidende:
Artikel 68a. Uitzondering leerlingwezen

Op het leerlingwezen, bedoeld in artikel 68, zijn niet van toepassing de
artikelen 17 en 18 voor zover het de in deze artikelen bedoelde activi–
teiten betreft, en de titels 3 en 4 van hoofdstuk 2.

Na artikel 77 wordt een nieuw artikel 77a ingevoegd, luidende:
Artikel 77a. Tijdelijke regeling

1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ten aanzien
van onderwerpen waarvan deze wet bepaalt dat zij bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur worden geregeld.

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, vervallen op het tijdstip dat de
desbetreffende algemene maatregel van bestuur in werking treedt, doch
uiterlijk met ingang van 1 januari 1993.

De artikelen 75 en 76 vervallen.

TITEL B. WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORZIENINGSWET

Indien het bij koninklijke boodschap van 20 juli 1988 ingediende
voorstel van Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Kamerstukken I,
1990/91, 20 645) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt
de Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402) als volgt gewijzigd:
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In artikel 1 , vijfde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1 . In de aanhef vervalt: en de daarop berustende bepalingen.
2. Onderdeel b komt te luiden:
b. de opleidingen leerlingwezen en deeltijds middelbaar beroepson–

derwijs in de zin van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb.

B

Artikel 98, tweede lid, komt te luiden:
2. Bij de toepassing van het bepaalde in het eerste lid neemt de

Arbeidsvoorzieningsorganisatie in acht het bepaalde omtrent scholing bij
of krachtens de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Stb. ...) en de
Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb. ...).

Voor het bepaalde in artikel 100 wordt het cijfer 1 geplaatst en aan het
artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. Voor zover een regeling als bedoeld in artikel 99, tweede lid,
betrekking heeft op scholing als bedoeld in artikel 98, neemt de Arbeids–
voorzieningsorganisatie bij de vaststelling ervan in acht het bepaalde
omtrent scholing bij of krachtens de Kaderwet Volwasseneneducatie
1991 en de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, zo nodig in
afwijking van het in deze afdeling bepaalde.

TITEL C. INTREKKING VAN DE WET OP HET LEERLINGWEZEN

De Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215) wordt ingetrokken.

TITEL D. WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Indien:
a. het bij koninklijke boodschap van 29 juni 1988 ingediende voorstel

van wet houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in
verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor de scholen
voorv.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (Regeling herziening bekostigings–
stelsel voortgezet onderwijs) (Kamerstukken II, 1987-1988, 20616); en

b. het bij koninklijke boodschap van 5 september 1989 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het voortgezet
onderwijs in verband met de herziening van de regeling voor de avond–
scholen en dag-avondscholen voor voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs en algemeen voortgezet onderwijs (voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs, (Kamerstukken II, 1988-1989, 21 281);

tot wet zijn verheven en in werking zijn getreden, wordt de Wet op het
voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552) als volgt gewijzigd:

In de tweede volzin van artikel 2 wordt na de woorden «voortgezet
speciaal onderwijs» een komma geplaatst en ingevoegd: het cursorisch
beroepsonderwijs.
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B

1. In artikel 17, eerste lid, wordt de zinsnede «Op gezamenlijk voorstel
van organisaties uit onderwijs en bedrijfsleven die door Onze minister als
representatief zijn aangemerkt,» vervangen door: Op voorstel van het
landelijk orgaan, bedoeld in artikel 2.40 van de Wet op het cursorisch
beroepsonderwijs (Stb. ...),.

2. Aan artikel 17, eerste lid, wordt toegevoegd: Onze minister kan
bepalen dat een landelijk orgaan overeenstemming heeft bereikt met
door hem aangewezen organisaties uit onderwijs en bedrijfsleven
alvorens het zijn voorstel doet.

1. Artikel 20, eerste lid, wordt vervangen door:
1. De scholen voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van de

scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, zijn
dagscholen. De scholen voor voortgezet algemeen volwassenenon–
derwijs zijn avondscholen of dag-avondscholen.

2. Artikel 20, tweede lid, vervalt.
3. Artikel 20, derde lid, wordt vernummerd tot tweede lid.

In artikel 23a, eerste lid, vervalt de zinsnede «– met uitzondering van
cursussen –».

Artikel 23c vervalt.

Artikel 24, vierde lid, vervalt.

In artikel 29, derde lid, wordt in de eerste volzin «behoudens in de
nader bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: behoudens
in nader bij algemene maatregel van bestuur.

In artikel 37d, derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In onderdeel a vervalt het woord «en».
2. In onderdeel b wordt de punt vervangen door: , en.
3. Na onderdeel b wordt een nieuw onderdeel c toegevoegd, luidende:
c. voor het geven van onderwijs in bij ministeriële regeling aan te

wijzen onderdelen daarvan, waarvoor geen passend bewijs van
bekwaamheid in de zin van artikel 37e, bestaat, indien de leraar:

1°. ten minste drie jaren ervaring heeft in de praktijk van het beroep
waarop het desbetreffende onderwijs is gericht, en

2°. in het bezit is van een bewijs van voldoende didactische voorbe–
reiding als bedoeld in het eerste lid, voorzover niet onderdeel b wordt
toegepast.

In artikel 39, tweede lid, wordt «Bij algemene maatregel van bestuur»
vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.
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In artikel 39a worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste lid wordt na «voortgezet onderwijs,» ingevoegd: in het

cursorisch beroepsonderwijs,.
2. In het achtste en negende lid wordt «Bij algemene maatregel van

bestuur» telkens vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur.

Artikel 42 komt te luiden:
Artikel 42. Karakter openbaar onderwijs

1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de
leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappe–
lijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met
onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onder–
scheid naar godsdienst of levensbeschouwing.

3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders
godsdienst of levensbeschouwing.

In artikel 43, eerste lid, wordt «Bij algemene maatregel van bestuur»
vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

M

In artikel 64a worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. !n het opschrift wordt «dagscholen voor m.b.o. en scholen voor

v.a.v.o.» vervangen door: scholen voor m.b.o. en v.a.v.o.
2. In het eerste lid wordt «Dagscholen» vervangen door: Scholen en

wordt «dagschool» vervangen door: school.

N

In artikel 53, eerste lid, wordt «bijzondere scholen» vervangen door:
bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs of beroepsbegeleidend

onderwijs.

O

1. Artikel 75 wordt voorzien van een opschrift als volgt:
Artikel 75. Omzetting, splitsing en verplaatsing van scholen

2. Artikel 75, eerste lid, vervalt. Het tweede, derde en vierde lid
worden vernummerd tot eerste, tweede en derde lid.

3. In het derde lid worden «het tweede lid» onderscheidenlijk «het
derde lid» vervangen door:

het eerste lid, onderscheidenlijk: het tweede lid.
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Na artikel 75a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 75b. Cursussen

1. Onze minister kan in bijzondere gevallen cursussen voortgezet
onderwijs, niet zijnde beroepsonderwijs of voortgezet algemeen volwas–
senenonderwijs, geheel of gedeeltelijk en voor een door hem te bepalen
periode voor bekostiging in aanmerking brengen, indien naar zijn oordeel
daaraan behoefte bestaat.

2. Onze minister kan aan de bekostiging voorwaarden verbinden.

Na artikel 75c wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 75d. Aanvullende middelen

Onze minister kan onder nader te stellen voorwaarden aanvuliende
middelen ter beschikking stellen, die niet strekken tot bekostiging van het
onderwijs, bedoeld in deze wet, en de onderwijsverzorging ten behoeve
daarvan, maar die direct of indirect dienstig zijn voor de uitvoering van
het onderwijs of voor verhoging van de mogelijkheid tot deelname aan
het onderwijs.

In artikel 77, vierde lid, wordt «cursussen» vervangen door: cursussen
in de zin van artikel 75b, eerste lid,

S

Artikel 79 vervalt.

In de aanduiding van paragraaf 4 van hoofdstuk II van titel III en in de
artikelen 90, eerste lid, en 92, eerste lid, wordt «dagscholen» telkens
vervangen door: scholen.

U

In artikel 95 wordt «een dagschool voor middelbaar beroepsonderwijs»
vervangen door: een school voor middelbaar beroepsonderwijs.

V

In hoofdstuk II van titel III vervalt paragraaf 6.

W

In artikel 96c, eerste lid onderdeel a, wordt voor «basisonderwijs»
ingevoegd:

cursorisch beroepsonderwijs,

In de aanduiding van paragraaf 4 van hoofdstuk III van titel III en in
artikel 96f, eerste lid, wordt «dagscholen» telkens vervangen door:
scholen.
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In hoofdstuk III van titel III vervalt paragraaf 6.

Z

Artikel 96q vervalt.

AA

In de aanduiding van paragraaf 9 van hoofdstuk III van titel III wordt
«dagscholen voor m.b o.» vervangen door: scholen voor m.b.o.

BB

In artikel 961 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het kopje wordt «dag-m.b.o.» vervangen door: m.b.o.
2. In het artikel wordt «dagscholen» vervangen door: scholen.

CC

Artikel 99c vervalt.

DD

In artikel 100 wordt «99 tot en met 99c» telkens vervangen door: 99
tot en met 99b.

EE

Artikel 109 wordt vervangen door:
Artikel 109. Opheffing dan wel beëindiging bekostiging van
scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

De artikelen 107 en 108 zijn niet van toepassing op scholen voor
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. De aanspraak op bekos–
tiging ten behoeve van een school voor voortgezet algemeen volwasse–
nenonderwijs gaat verloren, indien de school naar het oordeel van Onze
minister niet langer in een behoefte voorziet.

FF

In artikel 110a, eerste lid de onderdelen a en b, vervalt «of cursus».

GG

Artikel 119, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. onderdeel b vervalt.
2. de onderdelen c en d worden verletterd tot respectievelijk b en c.

HH

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 december 1987
ingediende voorstel van wet houdende wijziging van onder meer de Wet
op het voortgezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband
met de invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs, de
invoering van kerndoelen in het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs en de invoering van het voorbereidend beroepsonderwijs
(Kamerstukken I, 1990/91, 20 381) tot wet is verheven en in werking is
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getreden worden in titel D van artikel II de volgende wijzigingen aange–
bracht:

1. Onderdeel F vervalt.
2. Onderdeel 0 wordt vervangen door:

1. Artikel 75 wordt voorzien van een opschrift, luidende:
Artikel 75. Omzetting, splitsing en verplaatsing van scholen

2. Artikel 75, eerste lid, vervalt. Het tweede tot en met zesde lid
worden vernummerd tot eerste tot en met vijfde lid.

3. In het nieuwe derde lid worden «het tweede lid» onderscheidenlijk
«het derde lid» vervangen door: het eerste lid onderscheidenlijk: het
tweede lid.

4. In het nieuwe vierde lid wordt «het tweede en derde lid» vervangen
door: het eerste en tweede lid.

TITEL E. INTREKKING VAN DE WET GRONDSLAG REGELING CURSO–
RISCH ONDERNEMERSONDERWIJS

De Wet van 7 juli 1988, houdende de grondslag voor een regeling van
het uit 's Rijks kas verstrekken van tegemoetkomingen in de kosten van
cursorisch ondernemersonderwijs (Stb. 329) wordt ingetrokken.

TITELF. INVOERINGSRECHTWCBO

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel F.1. Begripsbepalingen

In deze titel wordt verstaan onder:
Onze minister : Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, en

voor wat het onderwijs op het terrein van de landbouw betreft, Onze
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

WCBO : Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, bedoeld in artikel I
van deze wet,

WLW : Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215),
WVO : Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552),
KVE 1991: Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Stb. ...),
Arbeidsvoorzieningsorganisatie : de Arbeidsvoorzieningsorganisatie,

bedoeld in de Arbeidsvoorzieningswet,
openbare school : een openbare school als bedoeld in artikel 1.1 van

de WCBO,
bijzondere school : een bijzondere school als bedoeld in artikel 1.1 van

de WCBO,
bevoegd gezag : het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.1 van de

WCBO,
bestuur : het bestuur, bedoeld in artikel 1.1 van de WCBO,
streekschool : een conglomeraat van cursussen voor algemeen en op

het beroep gericht onderwijs, als bedoeld in artikel 2 van de WLW, uit
's Rijks kas bekostigd ingevolge artikel 75, eerste lid, van de WVO,

overige cursus voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs :
een cursus voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs als
bedoeld in artikel 2 van de WLW, uit 's Rijks kas bekostigd ingevolge
artikel 75, eerste lid, van de WVO, die niet deel uitmaakt van een streek–
school,

school voor b.b.o. : een school voor beroepsbegeleidend onderwijs als
bedoeld in de WCBO,
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instituut voor deeltijd vervolg/ beroepsonderwijs : een uit 's Rijks kas
bekostigd instituut voor deeltijd vervolg/ beroepsonderwijs, bedoeld in
het Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/ beroepsonderwijs (Stb. 1983,
128),

vormingsinstituut : een uit 's Rijks kas bekostigd vormingsinstituut voor
jeugdigen, bedoeld in het Besluit vormingswerk voor jeugdigen (Stb.
1970,357),

school voor l.b.o. : een uit 's Rijks kas bekostigde dagschool voor lager
beroepsonderwijs als bedoeld in de WVO,

school voor m.b.o. : een uit 's Rijks kas bekostigde dagschool voor
middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in de WVO,

deeltijds m.b.o. in de zin van de WVO : de avondscholen en
dag-avondscholen voor middelbaar beroepsonderwijs en de cursussen
voor middelbaar beroepsonderwijs, die opleiden voor diploma's die
overeenkomen met de diploma's, waarvoor de in de WVO bedoelde
dagscholen voor middelbaar beroepsonderwijs opleiden,

overige cursus voor beroepsonderwijs : cursus voor beroepsonderwijs,
uit 's Rijks kas bekostigd ingevolge artikel 75, eerste lid, van de WVO,
die niet is een cursus voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs
of een cursus voor m.b.o. die behoort tot het deeltijds m.b.o. in de zin
van de WVO,

h.b.o.-instelling : een uit 's Rijks kas bekostigde instelling voor hoger
beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger beroepsonderwijs
(Stb. 1986, 289).

Artikel F.2. Invoering besluitvorming KVE 1991

1. Het landelijk overzicht volwasseneneducatie, bedoeld in artikel 15
van de KVE 1991, dat voor de eerste maal mede betrekking heeft op het
deelterrein cursorisch beroepsonderwijs, is het overzicht dat wordt
vastgesteld in het jaar 1993 of het jaar 1994.

2. Het regionaal plan specifieke scholing, bedoeld in artikel 23 van de
KVE 1991, wordt voor de eerste maal vastgesteld voor het jaar 1994.

Afdeling 2. Leerlingwezen

Paragraaf 1. Aanvang bekostiging scholen/ opleidingen voor b.b.o.

Artikel F.3. Plan van spreiding en situering

1. Onze minister stelt na overleg met de daarvoor in aanmerking
komende organisaties - een vertegenwoordiging van de landelijke
organen van het leerlingwezen, het Centraal Bestuur voor de Arbeids–
voorziening en de Onderwijsraad gehoord - voor 1 april 1993 een plan
van spreiding en situering vast voor de scholen voor b.b.o. en de daaraan
verbonden afdelingen die met ingang van 1 augustus 1993 uit 's Rijks
kas worden bekostigd. Bij de vaststelling van het plan wordt onder
school als bedoeld in de eerste volzin mede verstaan een scholenge–
meenschap als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, van de WCBO.

2. Het ontwerp van het plan van spreiding en situering wordt voor 1
februari 1993 bekend gemaakt in het officiële publikatieblad van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal overgelegd. Het plan wordt niet vastgesteld dan
nadat 30 dagen na de bekendmaking en overlegging zijn verstreken en
gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens te kennen
wordt gegeven dat over dat ontwerp overleg wordt gevoerd.

3. Het plan van spreiding en situering heeft ten doel te komen tot een
evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen, mede gelet op het
verlangde onderwijs in het betrokken gebied. In het plan van spreiding en
situering worden uitsluitend scholen opgenomen waarover overleg heeft
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plaatsgevonden met de in het eerste lid genoemde organisaties en
waarover de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging van de lande–
lijke organen, het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening en de
Onderwijsraad zijn gehoord.

Artikel F.4. Procedure en criteria bij vaststelling plan

1. Bij de samenstelling van het plan van spreiding en situering wordt
uitgegaan van de verzoeken, ingediend door of namens een of meer
bevoegde gezagsorganen van streekscholen of instituten voor deeltijd
vervolg/ beroepsonderwijs en in voorkomend geval mede van overige
cursussen voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs.

2. De verzoeken worden voor 1 september 1992 bij Onze minister
ingediend. Zij zijn met redenen omkleed, geven aan uit welke streek–
scholen, instituten voor deeltijd vervolg/ beroepsonderwijs en overige
cursussen voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs de nieuwe
school voortkomt, eri vermelden de betrokken afdelingen alsmede de
plaats van vestiging van de school.

3. Een verzoek tot opneming van een afzonderlijka school voor b.b.o.
in het plan van spreiding en situering leidt slechts tot opneming van die
school in dat plan, indien:

a. 1n . redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de school op 1
augustus 1996 zal worden bezocht door ten minste 1800 leerlingen die
het beroepsbegeleidend onderwijs volgen, en

2°. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat op 31 juli 1993 in die
school zijn opgenomen de overige cursussen voor algemeen en op het
beroep gericht onderwijs, die in het betrokken gebied aanwezig zijn en
waar het verlangde onderwijs wordt gegeven, voor zover artikel F.8 niet
wordt toegepast, dan wel

b. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de school op 1 augustus
1996 zal worden bezocht door ten minste 1800 leerlingen die het
beroepsbegeleidend onderwijs volgen, en de aanvrager aantoont dat
redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan het bepaalde in onderdeel a
ten tweede.

4. Op een verzoek tot opneming in het plan van spreiding en situering
van een scholengemeenschap die zal bestaan uit een school voor b.b.o.
en een vormingsinstituut, is het bepaalde in het derde lid van overeen–
komstige toepassing. De scholengemeenschap komt voort of mede voort
uit een instituut voor deeltijd vervolg/ beroepsonderwijs dan wel een
samenvoeging van een streekschool en een vormingsinstituut.

5. Op een verzoek tot opneming in het plan van spreiding en situering
van een scholengemeenschap, die zal bestaan uit in elk geval een school
voor b.b.o. en een school voor m.b.o., is het bepaalde in het derde lid
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in plaats van

«1800 leerlingen» wordt gelezen: 900 leerlingen.
6. Indien het een school voor b.b.o. in de sector landbouw en natuur–

lijke omgeving betreft, leidt een verzoek tot opneming in het plan van
spreiding en situering slechts tot opneming in dat plan, indien de school
in een scholengemeenschap is verenigd met een school voor middelbaar
beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving en een
school voor lager landbouwonderwijs. Het bepaalde in het derde lid is
niet van toepassing.

7. Onze minister kan in voorkomend geval toestaan dat een school op
het plan komt, die uitsluitend voortkomt uit overige cursussen voor
algemeen en op het beroep gericht onderwijs. Het bepaalde in het derde
lid is van overeenkomstige toepassing.

8. Onze minister kan, de Onderwijsraad gehoord, in bijzondere
gevallen afwijken van het bepaalde in het derde, vierde of vijfde lid.

9. Elk verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze minister
toegezonden aan de provincie die het aangaat. Zo spoedig mogelijk,
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doch uiterlijk voor 1 januari 1993, stellen provinciale staten Onze
minister in kennis van hun oordeel over deze verzoeken. Het bepaalde in
de eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot
verzoeken die de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en
Utrecht aangaan.

10. Bij de toepassing van het achtste lid houdt Onze minister rekening
met de mogelijkheid dat het betrokken b.b.o. deel uitmaakt of gaat
uitmaken van een scholengemeenschap waarvan in elk geval een school
voor m.b.o. deel uitmaakt.

Artikel F.5. Samenvoeging

1. De streekscholen of instituten voor deeltijd vervolg/ beroepson–
derwijs en de cursussen voor algemeen en op het beroep gericht
onderwijs, waaruit de school of scholengemeenschap die is opgenomen
in het plan van spreiding en situering, voortkomt, zijn op uiterlijk 31 juli
1993 verenigd in één organisatorisch verband.

2. Onze minister kan onder door hem te stellen voorwaarden in
bijzondere gevallen toestaan dat de streekscholen of instituten en de
cursussen, bedoeld in het eerste lid, op uiterlijk 31 juli 1994 zijn verenigd
in één school of scholengemeenschap, voor zover deze streekscholen,
instituten en cursussen op 31 juli 1993 uitgaan van één bevoegd gezag.

Artikel F.6. Bekendmaking

1. Het plan van spreiding en situering wordt binnen een maand na de
vaststelling in het officiële publikatieblad van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen openbaar gemaakt en toegezonden aan de
betrokken bevoegde gezagsorganen.

2. Indien aan een verzoek om opneming van een school of scholenge–
meenschap in het plan geen gevolg is gegeven, worden de redenen
hiervan bij de toezending van het plan aan de aanvrager medegedeeld.

Artikel f.7. Kroonberoep

1. Van een besluit, vervat in het plan van spreiding en situering, en van
een besluit als bedoeld in artikel F.6, tweede lid, kan iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die door het besluit rechtstreeks in zijn belang
is getroffen, binnen dertig dagen na de dag van openbaarmaking van het
plan van spreiding en situering in het officiële publikatieblad van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bij de Kroon in beroep
komen.

2. Indien het beroep gegrond wordt verklaard, brengt Onze minister de
school of scholengemeenschap voor bekostiging uit 's Rijks kas in
aanmerking, zo mogelijk met ingang van 1 augustus 1993 en in elk geval
met ingang van 1 augustus van het jaar, volgend op dat van de uitspraak
van de Kroon.

Artikel F.8. Afzonderlijke opleidingen voor b.b.o.

1. Op verzoek van het bevoegd gezag brengt Onze minister een afzon–
derlijke opleiding leerlingwezen, voor zover het betreft het beroepsbege–
leidend onderwijs, verbonden aan een school voor m.b.o., met ingang
van 1 augustus 1993 voor bekostiging in aanmerking, indien

a. de opleiding overeenkomt met een overige cursus voor algemeen
en op het beroep gericht onderwijs die op 31 juli 1993 is verbonden aan
de school dan wel op die datum is verbonden aan een school voor l.b.o.
en met ingang van 1 augustus 1993 is overgedragen aan de school, en

b. de opleiding overeenkomt met een aan de school verbonden
afdeling voor m.b.o., tenzij daaraan redelijkerwijs niet kan worden
voldaan.
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2. De bekostiging van een opleiding als bedoeld in het eerste lid vindt
plaats volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.

3. Ten aanzien van een besluit als bedoeld in het eerste lid is artikel
f.7, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel F.9. Vorming scholengemeenschap

1. Op verzoek van het bevoegd gezag van een school voor m.b.o.,
waaraan opleidingen als bedoeld in artikel F.8, eerste lid, zijn
verbonden, besluit Onze minister dat uit deze school en deze opleidingen
een scholengemeenschap wordt gevormd als bedoeld in artikel 2.8,
eerste lid, van de WCBO, indien deze opleidingen worden bezocht door
ten minste 900 leerïingen. Artikel F.4, achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Ten aanzien van een besluit als bedoeld in het eerste lid is artikel
F.7, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel F.10. Uitzondering stichting van nieuwe scholen voor
b.b.o.

Artikel 3.2, eerste lid, van de WCBO is niet van toepassing op scholen
voor b.b.o. waarvan de bekostiging uit 's Rijks kas de voortzetting vormt
van de bekostiging ingevolge:

a. artikel F.3, eerste lid, of
b. artikel F.7, tweede lid.

Paragraaf 2. Beëindiging bekostiging

Artikel F.11. Beëindiging bekostiging streekscholen en overige
cursussen voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs

1. Een op 31 juli 1993 uit 's Rijks kas bekostigde streekschool komt
met ingang van 1 augustus 1993 niet meer voor bekostiging uit 's Rijks
kas in aanmerking, onverminderd het bepaalde in artikel F.5, tweede lid.

2. Een op 31 juli 1993 uit 's Rijks kas bekostigde overige cursus voor
algemeen en op het beroep gericht onderwijs, komt met ingang van 1
augustus 1993 niet meer voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking,
onverminderd het bepaalde in de artikelen F.5, tweede lid, en F.8.

3. De artikelen 101 en 102 van de WVO zijn van toepassing, indien
ingevolge het eerste en tweede lid de bekostiging wordt beëindigd.

4. Zolang artikel F.16 wordt toegepast, behoudt het bevoegd gezag
aanspraak op bekostiging volgens bij ministeriële regeling te stellen
regels.

5. Ten aanzien van een besluit tot beëindiging van de bekostiging in
de zin van dit artikel is artikel F.7, eerste lid, van overeenkomstige
toepassing.

Artikel F.12. Beëindiging bekostiging instituten voor deeltijd
vervolg/ beroepsonderwijs

1. Een op 31 juli 1993 uit 's Rijks kas bekostigd instituut voor deeltijd
vervolg/beroepsonderwijs komt met ingang van 1 augustus 1993 niet
meer voor bekostiging in aanmerking, onverminderd het bepaalde in
artikel F.5, tweede lid.

2. Met ingang van 1 augustus 1993 wordt voor bekostiging uit 's Rijks
kas in aanmerking gebracht het vormingsinstituut, dat voortkomt uit
ontbinding van een instituut als bedoeld in het eerste lid.

3. Ten aanzien van het vormingsinstituut, bedoeld in het tweede lid,
blijft het bepaalde in artikel 73 van het Besluit vormingswerk voor
jeugdigen buiten toepassing tot en met 31 december 1994
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4. Zolang artikel F.16 wordt toegepast, behoudt het bevoegd gezag
aanspraak op bekostiging volgens bij ministeriële regeling te stellen
regels.

5. Ten aanzien van een besluit tot beëindiging van de bekostiging in
de zin van dit artikel is artikel f.7, eerste lid, van overeenkomstige
ontwerp.

Paragraaf 3. Omzetting landelijke organen; voorlopige voorziening

Artikel F.13. Landelijke organen van het leerlingwezen

Met ingang van 1 augustus 1993 worden omgezet tot landelijke
organen als bedoeld in hoofdstuk II, titel 2, paragraaf 5, van de WCBO
de landelijke organen die op 31 juli 1993 werden bekostigd ingevolge de
WLW.

Artikel F.14. Bestuurssamenstelling en taak landelijke organen

1. Artikel 2.38, tweede lid, artikel 2.40 en artikel 2.64 van artikel I en
onderdeel B van titel D van artikel II blijven buiten toepassing, totdat
Onze minister na overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal
besluit tot het tegendeel.

2. Bij ministeriële regeling kunnen na overleg met de Tweede Kamer
der Staten-Generaal ten aanzien van de bestuurssamenstelling van de
landelijke organen en ten aanzien van hun taak met betrekking tot het
middelbaar beroepsonderwijs en het deeltijds middelbaar beroepson–
derwijs voorlopige regels worden vastgesteld die afwijken van het ter
zake in de wet bepaalde.

3. Gedurende de periode dat geen besluit als bedoeld in het eerste lid
of geen regeling als bedoeld in het tweede lid tot stand is gekomen,
geldt ten aanzien van de bestuurssamenstelling van de landelijke
organen het ter zake bepaalde in de Wet op het leerlingwezen zoals die
luidt voor de intrekking, bedoeld in titel C, en ten aanzien van het
middelbaar beroepsonderwijs artikel 17, eerste lid, van de Wet op het
voortgezet onderwijs, zoals dat luidt voor de wijziging, bedoeld in titel D
van artikel II.

Paragraaf 4. Regeling herziene bekostiging en spreiding landelijke
organen

Artikel F.15. Regeling herziene bekostiging en spreiding lande–
lijke organen

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen, in
afwijking van het ter zake bepaalde in de wet, de Onderwijsraad
gehoord, regels worden gegeven omtrent de bekostiging en, in
samenhang daarmee, de spreiding van de landelijke organen.

2. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het
eerste lid, wordt in elk geval geregeld:

a. de aanvang en de beëindiging van de bekostiging van de landelijke
organen,

b. een grondslag voor de omvang van de formaties van het personeel
en voor de vergoeding van de personeelskosten,

c. een grondslag voor de genormeerde vergoeding van de exploitatie–
kosten,

d. de beschikbaarstelling van het bedrag voor de vergoeding van de
personeels– en exploitatiekosten gezamenlijk, en

e. het overgangsrecht voor de invoering van de herziene bekostiging,
alsmede van de gevolgen daarvan voor de spreiding van de landelijke
organen.
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3. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid,
wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel
treedt niet in werking dan nadat dertig dagen na de overlegging zijn
verstreken, en gedurende die termijn niet door of namens een der
kamers de wens wordt te kennen gegeven tot overleg over het
ontwerp.

Paragraaf 5. Tijdelijke handhaving onderwijs en examens oude stijl

Artikel F.16. Onderwijs oude stijl bij beëindiging bekostiging

1. Het bevoegd gezag van de in artikel F. 11 bedoelde streekscholen en
overige cursussen voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs en
de in artikel F.12 bedoelde instituten voor deeltijd vervolg/ beroepson–
derwijs stelt de leerlingen die op 31 juli 1993 het beroepsbegeleidend
onderwijs waarvoor zij zijn ingeschreven, nog niet hebben afgerond, naar
redelijkheid in de gelegenheid dit onderwijs alsnog af te ronden overeen–
komstig de op 31 juli 1993 geldende voorschriften.

2. Bij ministeriële regeling kunnen ten behoeve van een goede gang
van zaken nadere voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing
van het eerste lid, zo nodig in afwijking van het bepaalde bij of krachtens
de op 31 juli 1993 geldende voorschriften.

Artikel F.17. Onderwijs oude stijl aan scholen voor b.b.o.

1. Het bevoegd gezag van een school voor b.b.o. of van een scholen–
gemeenschap als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, van de WCBO draagt
er zorg voor dat aan de leerlingen die vanaf 1 augustus 1993 deelnemen
aan onderwijs in hogere leerjaren, tot 1 augustus 1994, voor zover het
betreft het tweede leerjaar, en tot 1 augustus 1995, voor zover het
betreft het derde leerjaar, onderwijs wordt gegeven overeenkomstig de
op 31 juli 1993 geldende voorschriften. Onze minister kan toestaan dat
het bevoegd gezag voor het schooljaar 1994-1995 alsnog een tweede
leerjaar en voor het schooljaar 1995-1996 alsnog een derde leerjaar
vormt.

2. Artikel F.16, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel F.18. Leerovereenkomsten en examens

1. Op leerovereenkomsten in de zin van de WLW, die zijn gesloten
vóór 1 augustus 1993, blijven de op 31 juli 1993 geldende voorschriften,
gegeven bij of krachtens titel II, § 2, van de WLW, van toepassing.

2. Tot en met 31 december 1995 wordt aan leerlingen die een
leerovereenkomst als bedoeld in het eerste lid hebben gesloten, de
gelegenheid gegeven om het examen volgens de op 31 juli 1993
geldende voorschriften af te leggen. Zij die in 1995 dit examen hebben
afgelegd en zijn afgewezen, krijgen in 1996 voor de laatste maal de
gelegenheid dit examen af te leggen.

Artikel F.19. Eindtermen leerlingwezen

1. Voor zover de eindtermen, bedoeld in artikel 2.14 van de WCBO,
van een opleiding ten minste zes maanden voor 1 augustus 1993 nog
niet zijn vastgesteld, blijven de op 31 juli 1993 geldende praktijkpro–
gramma's, vastgesteld op grond van artikel 18 van de WLW, op die
opleiding van toepassing. Het bepaalde in de eerste volzin is van
overeenkomstige toepassing op de opleidingen waarvan de eindtermen
voor de eerste maal later dan bedoeld tijdstip worden vastgesteld.

2. Indien de eindtermen, bedoeld in het eerste lid, zijn vastgesteld, zijn
de artikelen F. 16, F. 17 en F. 18 van overeenkomstige toepassing, te
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rekenen vanaf 1 augustus na het jaar waarin de eindtermen zijn vastge–
steld.

3. Bij ministeriële regeling kunnen de praktijkprogramma's, bedoeld in
het eerste lid, worden gewijzigd.

Paragraaf 6. Leerlingen/deelnemers

Artikel F.20. Diploma's en getuigschriften oude stijl

Een diploma leerlingwezen of een praktijkgetuigschrift als bedoeld in
artikel 19, zesde onderscheidenlijk zevende lid, van de WLW, staat vanaf
1 augustus 1993 gelijk met een overeenkomstig diploma of getuigschrift,
verkregen ingevolge artikel 2.19 van de WCBO.

Paragraaf 7. Personeel

Artikel F.21. Garantieregeling onderwijsbevoegdheden leraren

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.43 van de WCBO, kan tot
leraar aan een school voor b.b.o. worden benoemd:

a. degene die in het schooljaar 1992-1993 bevoegd onderwijs heeft
gegeven aan een streekschool, een instituut voor deeltijd vervolg/
beroepsonderwijs, een overige cursus voor algemeen en op het beroep
gericht onderwijs, een school voor middelbaar beroepsonderwijs of een
inrichting voor voortgezet onderwijs waaraan het nieuw vervolg/beroeps–
onderwijs wordt gegeven, en

b. degene die in de vijf jaren, voorafgaande aan 1 augustus 1993,
gedurende een periode van ten minste 40 weken bevoegd onderwijs
heeft gegeven in het voortgezet onderwijs.

Artikel f.22. Garantieregeling bevoegdheden consulenten

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.53 van de WCBO, kan tot
consulent van een landelijk orgaan worden benoemd degene die in de
vijf jaren, voorafgaande aan 1 augustus 1993, gedurende een periode
van ten minste 40 weken als consulent verbonden is geweest aan een
landelijk orgaan.

Artikel F.23. Gewezen personeel

1. Onder gewezen personeel als bedoeld in artikel 3.49, eerste lid,
onderdeel a, van de WCBO wordt mede verstaan gewezen personeel als
bedoeld in artikel 94 van de WVO van een streekschool, instituut voor
deeltijd vervolg/beroepsonderwijs of overige cursus voor algemeen en op
het beroep gericht onderwijs, waaruit de school voor b.b.o. voortkomt.

2. Onder gewezen personeel als bedoeld in artikel 3.66, eerste lid
onderdeel a, van de WCBO wordt mede verstaan gewezen personeel van
de landelijke organen die werden bekostigd ingevolge de WLW.

Artikel F.24. Aanspraken gewezen personeel

1. Personeelsleden die op 1 augustus 1993 niet in dienst zijn van het
bevoegd gezag van een school voor b.b o. of van een scholengemeen–
schap als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, van de WCBO en die voor
genoemde datum ten laste van het Rijk waren verbonden aan een streek–
school, instituut voor deeltijd vervolg/beroepsonderwijs of overige cursus
voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs waaruit de school
voor b.b.o. dan wel de scholengemeenschap voortkomt, en op 31 juli
1993 aan bij of krachtens de WVO, de Overgangswet WVO of de Experi–
mentenwet onderwijs gegeven regelingen of beschikkingen aanspraken.
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rechten en verplichtingen ontlenen of kunnen ontlenen, worden geacht
deze na 31 juli 1993 te ontlenen of te kunnen ontlenen aan de
voorschriften, bedoeld in artikel 2.45, tweede lid onderdeel b, van de
WCBO.

2. Personeelsleden die op 1 augustus 1993 niet in dienst zijn van het
bestuur van een landelijk orgaan en die voor genoemde datum ten laste
van het Rijk waren verbonden aan een orgaan dat werd bekostigd
ingevolge de WLW, en op 31 juli 1993 aan bij of krachtens de WLW
gegeven regelingen of beschikkingen aanspraken, rechten en verplich–
tingen ontlenen of kunnen ontlenen, worden geacht deze na 31 juli 1993
te ontlenen of te kunnen ontlenen aan de voorschriften, bedoeld in artikel
2.55, tweede lid onderdeel b, van de WCBO.

Artikel F.25. Overgangsbepaling 10-jarig onbevoegden

Voor degenen ten aanzien van wie voor 1 augustus 1993 artikel 114a
van de Overgangswet WVO is toegepast voor de voortzetting van een
betrekking aan een streekschool, instituut voor deeltijd vervolg/beroeps–
onderwijs of overige cursus voor algemeen en op het beroep gericht
onderwijs, waaruit een school voor b.b.o. of een scholengemeenschap
als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, van de WCBO voortkomt of mede
voortkomt, kan door het betrokken bevoegd gezag of diens rechtsop–
volger voor onbepaalde tijd worden afgeweken van het bepaalde in
artikel 2.43, eerste lid, onderdeel b, van de WCBO.

Artikel F.26. Gevolgen inwerkingtreding WCBO voor personeel

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels gegeven met betrekking tot de gevolgen voor het personeel van
de streekscholen, instituten voor deeltijd vervolg/ beroepsonderwijs en
overige cursussen voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs die
werden bekostigd ingevolge de WVO, van de inwerkingtreding van de
WCBO.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels gegeven met betrekking tot de gevolgen voor het personeel van
de landelijke organen die werden bekostigd ingevolge de WLW, van de
inwerkingtreding van de WCBO.

Artikel F.27. Aanhangige beroepsprocedures

1. Op geschillen tussen personeel en bevoegd gezag van een streek–
school, instituut voor deeltijd vervolg/beroepsonderwijs of overige cursus
voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs die werden bekostigd
ingevolge de WVO, welke geschillen ingevolge de op 31 juli 1993
geldende voorschriften bij een commissie van beroep of de burgerlijke
rechter aanhangig zijn of worden gemaakt, blijven de op die datum
geldende regelingen van toepassing.

2 Op geschillen tussen personeel en bestuur van een landelijk orgaan
dat werd bekostigd ingevolge de WLW, welke geschillen ingevolge de op
31 juli 1993 geldende voorschriften bij een commissie van beroep of de
burgerlijke rechter aanhangig zijn of worden gemaakt, blijven de op die
datum geldende regelingen van toepassing.
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Afdeling 3. Deeltijds middelbaar beroepsonderwijs

Paragraaf 1. Aanvang bekostiging opleidingen deeltijds m.b.o.

Artikel F.28. Aanspraak op bekostiging, algemeen

1. Aanspraak op bekostiging van opleidingen deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs in de zin van de WCBO kan met ingang van 1 augustus
1993 slechts worden verleend in de volgende gevallen:

a. aan een school voor m.b.o., voor zover het een afdeling deeltijds
m.b.o. in de zin van de WCBO betreft, die verwant is aan een afdeling
m.b.o. van de school en voortkomt uit deeltijds m.b.o. in de zin van de
WVO dat op 31 juli 1993 aan de school was verbonden;

b. aan een school voor b.b.o., voor zover het een afdeling deeltijds
m.b.o. in de zin van de WCBO betreft die verwant is aan een afdeling
b.b.o. van de school en voortkomt uit deeltijds m.b.o. in de zin van de
WVO dat op 31 juli 1993 aan de school was verbonden;

c. aan een school voor v.a.v.o. voor zover het de afdeling administratie
van het deeltijds m.b.o. in de zin van de WCBO betreft en die afdeling
voortkomt uit deeltijds m.b.o. in de zin van de WVO dat op 31 juli 1993
aan de school was verbonden;

d. aan een h.b.o.-instelling, voor zover dit voortvloeit uit artikel 3.11
vande WCBO;

e. aan een scholengemeenschap waarvan deel uitmaken een school
voor b.b.o., omvattende ten minste drie sectoren als bedoeld in artikel
2.1 van de WCBO, een school voor m.b.o., omvattende ten minste drie
sectoren als bedoeld in artikel 15a van de WVO, en een school voor
v.a.v.o., voor zover het afdelingen deeltijds m.b.o. in de zin van de
WCBO betreft die verwant zijn aan een afdeling b.b.o. of m.b.o. van de
scholengemeenschap, en voor zover het de afdeling administratie van
het deeltijds m.b.o. in de zin van de WCBO betreft; en

f. aan een school voor m.b.o., indien het bevoegd gezag van die
school met het bevoegd gezag van deeltijds m.b.o. in de zin van de
WVO, niet tevens zijnde bevoegd gezag van een school voor m.b.o.,
b.b.o. of v.a.v.o., een overeenkomst heeft gesloten tot overname van dat
deeltijds m.b.o. met ingang van uiterlijk 31 december 1995.

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, wordt het
deeltijds m.b.o. in de zin van de WCBO waarvoor aanspraak op bekos–
tiging wordt verleend, namens het bevoegd gezag van de school voor
m.b.o. uitgevoerd of mede uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
het bevoegd gezag waarmee de overeenkomst is gesloten, totdat de
overname heeft plaatsgevonden.

3. Onze minister kan, zodra in het betrokken gebied naar zijn oordeel
daartoe aanleiding bestaat, met inachtneming van artikel 3.10 van de
WCBO en na overleg met de betrokken gemeenten, besluiten om met
ingang van 1 januari 1994 of 1 januari 1995 de aanspraak op bekos–
tiging als bedoeld in het eerste lid ook te verlenen aan andere scholen
voor m.b.o. dan bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

4. Met ingang van 1 januari 1996 kan aanspraak op bekostiging als
bedoeld in het eerste lid, met inachtneming van artikel 3.10 van de
WCBO, worden verleend aan alle scholen voor m.b.o. en de desbetref–
fende scholen voor b.b.o. en v.a.v.o., alsmede, met inachtneming van
artikel 3.11 van de WCBO, aan de desbetreffende h.b.o.-instellingen.

5. Onze minister beslist over de aanspraak op bekostiging van oplei–
dingen als bedoeld in het eerste lid uit 's Rijks kas, voorzover het de
periode van 1 augustus 1993 tot en met 31 december 1993 betreft.

6. Met ingang van 1 januari 1994 vloeit de aanspraak op bekostiging
van opleidingen als bedoeld in het eerste lid, zowel uit 's Rijks kas als uit
de middelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, voort uit de
vaststelling van de bijdragen, bedoeld in artikel 21 van de KVE 1991,
behalve voor zover het zevende lid van toepassing is.
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7. Voor zover de beslissing tot bekostiging van opleidingen als
bedoeld in het eerste lid ingevolge artikel 15, derde lid onderdeel a, van
de KVE 1991 is voorbehouden aan Onze minister, vloeit de aanspraak op
bekostiging met ingang van 1 januari 1994 voort uit diens besluiten.

Artikel F.29. Bekostiging met ingang van 1 augustus 1993

1. De beslissing van Onze minister om met ingang van 1 augustus
1993 een opleiding deeltijds m.b.o. voor bekostiging in aanmerking te
brengen, geschiedt op verzoek van het bevoegd gezag van de betrokken
school of h.b.o.-instelling als bedoeld in artikel 3.11 van de WCBO. Het
verzoek wordt ingediend voor een door Onze minister te bepalen tijdstip.
Indien binnen een samenwerkingsgebied als bedoeld in artikel 19, eerste
lid, van de KVE 1991 meer bevoegde gezagsorganen verzoeken indienen,
voeren zij voor de indiening onderling overleg en gaat het verzoek
vergezeld van de resultaten daarvan.

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingewilligd, indien:
a. het een opleiding betreft die overeenkomt met deeltijds m.b.o. in de

zin van de WVO, dat gedurende het cursusjaar 1992-1993 ten laste van
's Rijks kas werd verzorgd aan een school, cursus of inrichting in de zin
van de WVO of een onderwijsgemeenschap h.b.o.-instelling/voortgezet
onderwijs, uit welke school, cursus, inrichting of onderwijsgemeenschap
de betrokken school of h.b.o.-instelling voortkomt of mede voortkomt, en

b. 1 °. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat op 31 juli 1993
in de betrokken scholen en h.b.o.-instellingen is opgenomen het daarvoor
in aanmerking komende deeltijds m.b.o. in de zin van de WVO, dat
binnen het in het eerste lid bedoelde samenwerkingsgebied wordt
verzorgd, dan wel

2°. de betrokken verzoekers gezamenlijk aantonen dat redelijkerwijs
niet of niet geheel kan worden voldaan aan het bepaalde in onderdeel b
ten eerste.

3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan worden ingewilligd,
indien:

a. het een andere opleiding betreft dan bedoeld in het tweede lid
onderdeel a,

b. aan het bepaalde in het tweede lid onderdeel b is voldaan, en
c. de begrotingswetgever daartoe de middelen ter beschikking heeft

gesteld.
4. Onze minister kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde

in het eerste, tweede of derde lid.

Artikel F.30. Bekostiging met ingang van 1 januari 1994

1. De gemeentebesturen nemen in hun besluiten met betrekking tot
het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, onderdeel van het deelterrein
cursorisch beroepsonderwijs, voor het jaar 1994 in elk geval op de oplei–
dingen die ingevolge artikel F.29 reeds voor bekostiging in aanmerking
zijn gebracht, behalve voor zover het tweede lid van toepassing is.

2. Voor zover de beslissing tot bekostiging van opleidingen deeltijds
m.b.o. is voorbehouden aan Onze minister, worden met ingang van 1
januari 1994 in elk geval voor bekostiging in aanmerking gebracht de
opleidingen die ingevolge artikel F.29 reeds voor bekostiging in
aanmerking zijn gebracht.

Artikel F.31. Nadere regels

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de
uitvoering van deze paragraaf, in het bijzonder met het oog op de
omvang van de aanspraak op bekostiging.
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Paragraaf 2. Beëindiging bekostiging

Artikel F.32. Beëindiging bekostiging ingevolge WVO

1. Het op 31 juli 1993 uit 's Rijks kas bekostigde deeltijds m.b.o. in de
zin van de WVO - daaronder mede begrepen het deeltijds m.b.o. dat
deel uitmaakt van een scholengemeenschap als bedoeld in artikel 19,
eerste lid, van de WVO of van een onderwijsgemeenschap
h.b.o.-instelling/voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel E.65, eerste
en tweede lid, van de Invoeringswet WHBO - wordt met ingang van 1
augustus 1993 niet meer voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking
gebracht.

2. De artikelen 101 en 102 van de WVO zijn van toepassing.
3. Zolang artikel F.33 wordt toegepast, behoudt het bevoegd gezag

aanspraak op bekostiging volgens bij ministeriele regeling te stellen
regels.

Paragraaf 3. Tijdelijke handhaving onderwijs en examens oude stijl

Artikel F.33. Onderwijs oude stijl bij beëindiging bekostiging

1. Het bevoegd gezag van het in artikel F.32 bedoelde deeltijds m.b.o.,
stelt de leerlingen die op 31 juli 1993 het middelbaar beroepsonderwijs
waarvoor zij zijn ingeschreven, nog niet hebben afgerond, naar
redelijkheid in de gelegenheid om dit onderwijs alsnog af te ronden
overeenkomstig de op 31 juli 1993 geldende voorschriften.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden
gegeven omtrent de toepassing van het eerste lid, zo nodig in afwijking
van het bepaalde bij of krachtens de op 31 juli 1993 geldende
voorschriften.

Artikel F.34. Onderwijs oude stijl aan scholen met opleidingen
nieuwe stijl

1. Het bevoegd gezag van de scholen en h.b.o.-instellingen, bedoeld
in artikel F.28, eerste lid, laat de leerlingen die op 31 juli 1993 het
middelbaar beroepsonderwijs waarvoor zij zijn ingeschreven, nog niet
hebben afgerond en die dit onderwijs naar redelijkheid niet uiterlijk 31
december 1994 kunnen hebben afgerond, bij voorrang toe tot een
overeenkomstige opleiding die voor bekostiging in aanmerking wordt
gebracht.

2. Ten aanzien van de leerlingen waarop het bepaalde in het eerste lid
niet wordt toegepast, is artikel F.33 van overeenkomstige toepassing.

Artikel F.35. Examens

Tot en met 31 december 1997 wordt aan de leerlingen, bedoeld in de
artikelen F.33 en F.34, voor zover artikel F.34, eerste lid, niet wordt
toegepast, de gelegenheid gegeven om het examen volgens de op 31 juli
1993 geldende voorschriften af te leggen. Zij die in 1997 dit examen
hebben afgelegd en zijn afgewezen, krijgen in 1998 voor de laatste maal
de gelegenheid dit examen af te leggen.

Artikel F.36. Eindtermen deeltijds m.b.o.

1. Voor zover de eindtermen, bedoeld in artikel 2.64 van de WCBO,
van een opleiding ten minste zes maanden voor 1 augustus 1993 nog
niet zijn vastgesteld, blijven de op 31 juli 1993 geldende voorschriften
omtrent de eindexamens, gegeven bij of krachtens artikel 29, tweede en
vijfde lid, van de WVO op die opleiding van toepassing. Het bepaalde in
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de eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de opleidingen
waarvan de eindtermen voor de eerste maal later dan bedoeld tijdstip
worden vastgesteld.

2. Indien de eindtermen, bedoeld in het eerste lid, zijn vastgesteld, zijn
de artikelen F.33, F.34 en F.35 van overeenkomstige toepassing, te
rekenen vanaf 1 augustus na het jaar waarin de eindtermen zijn vastge–
steld.

3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven die
afwijken van de voorschriften, bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 4. Personeel

Artikel F.37. Garantieregeling onderwijsbevoegdheden leraren

Artikel F.21 is van overeenkomstige toepassing voor leraren deeltijds
m.b.o.

Artikel F.38. Aanspraken gewezen personeel

Personeelsleden die op 1 augustus 1993 niet in dienst zijn van het
bevoegd gezag van een school of h.b.o.-instelling als bedoeld in artikel
F.28, eerste lid, en die voor genoemde datum ten laste van het Rijk
waren verbonden aan een school, cursus of onderwijsgemeenschap die
deeltijds m.b.o. in de zin van de WVO verzorgde, en op 31 juli 1993 aan
bij of krachtens de WVO, de Overgangswet WVO, de Invoeringswet
WHBO of de Experimentenwet onderwijs gegeven regelingen of beschik–
kingen aanspraken, rechten en verplichtingen ontlenen of kunnen
ontlenen, worden geacht deze na 31 juli 1993 te ontlenen of te kunnen
ontlenen aan de voorschriften, bedoeld in de artikelen 2.75 juncto 2.45,
tweede lid, onderdeel b, en 2.76 van de WCBO, juncto artikel 39, tweede
lid, van de WVO.

Artikel F.39. Overgangsbepaling 10-jarig onbevoegden

Voor degenen ten aanzien van wie voor 1 augustus 1993 artikel 114a
van de Overgangswet WVO is toegepast voor de voortzetting van een
betrekking aan een school, cursus of onderwijsgemeenschap die
deeltijds m.b.o. in de zin van de WVO verzorgde, waaruit een school of
h.b.o.-instelling als bedoeld in artikel F.28, eerste lid, voortkomt of mede
voortkomt, kan door het betrokken bevoegd gezag of diens rechtsop–
volger voor onbepaalde tijd worden afgeweken van het bepaalde in de
artikelen 2.75 juncto 2.43, eerste lid onderdeel b, van de WCBO en 2.76
van de WCBO, juncto artikel 37d, eerste lid, onderdeel b, van de WVO.

Artikel F.40. Gevolgen inwerkingtreding WCBO voor personeel

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere
regels gegeven met betrekking tot de gevolgen voor het personeel van
de scholen, cursussen of onderwijsgemeenschappen die deeltijds m.b.o.
in de zin van de WVO verzorgden, van de inwerkingtreding van de
WCBO.

Artikel F.41. Aanhangige beroepsprocedures

Op geschillen tussen personeel en bevoegd gezag van deeltijds m.b.o.
in de zin van de WVO, welke geschillen ingevolge de op 31 juli 1993
geldende voorschriften bij een commissie van beroep of burgerlijke
rechter aanhangig zijn of worden gemaakt, blijven de op die datum
geldende regelingen van toepassing.
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Afdeling 4. Specifieke scholing

Artikel F.42. Aanspraak op bekostiging

1. Aanspraak op bekostiging van opleidingen specifieke scholing kan
met ingang van 1 januari 1994 slechts worden verleend:

a. ingevolge de besluiten van het Regionaal Bestuur voor de Arbeids–
voorziening, bedoeld in artikel 24 van de KVE 1991, of

b. ingevolge de besluiten van het Centraal Bureau voor de Arbeids–
voorziening, bedoeld in artikel 15, derde lid onderdeel b, van de KVE
1991.

2. Onze minister beslist over de aanspraak op bekostiging uit 's Rijks
kas, voor zover het de periode van 1 augustus 1993 tot en met 31
december 1993 betreft.

3. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie beslist over de aanspraak op
bekostiging uit de middelen van die organisatie, voor zover het de
periode van 1 augustus 1993 tot en met 31 december 1993 betreft.
Aanspraken die voortvloeien uit toepassing van de artikelen 75 en 76 van
de KVE 1991, worden geacht na inwerkingtreding van deze wet voort te
vloeien uit de toepassing van deze wet.

Artikel F.43. Beëindiging bekostiging overige cursussen
beroepsonderwijs

1. Met ingang van 1 augustus 1993 vervallen de aanspraken op
bekostiging van de overige cursussen voor beroepsonderwijs.

2. Zolang artikel F.45, eerste lid, wordt toegepast, behoudt het
bevoegd gezag aanspraak op bekostiging volgens bij ministeriële
regeling te stellen regels.

Artikel F.44. Beëindiging bekostiging ingevolge de Wet
grondslag regeling tegemoetkomingen cursorisch ondernemers–
onderwijs

1. Met ingang van 1 januari 1994 vervallen de aanspraken op
tegemoetkomingen in de kosten van cursussen ondernemersonderwijs,
toegekend krachtens artikel 1, eerste lid, van 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
ondernemersonderwijs.

2. Zolang artikel F.45, tweede lid, wordt toegepast, behoudt het
bevoegd gezag aanspraak op bekostiging volgens bij ministeriële
regeling van Onze minister en Onze Minister van Economische Zaken te
stellen regels.

Artikel F.45. Onderwijs oude stijl

1. Het bevoegd gezag van een overige cursus voor beroepsonderwijs
stelt de cursisten die op 31 juli 1993 de cursus waarvoor zij zijn
ingeschreven, nog niet hebben afgerond, naar redelijkheid in de
gelegenheid deze cursus alsnog af te ronden.

2. Het bevoegd gezag van een cursus waarvoor aanspraak op
tegemoetkoming bestond op grond van de in artikel F.44 bedoelde wet,
stelt de cursisten die op 31 december 1993 de cursus waarvoor zij zijn
ingeschreven, nog niet hebben afgerond, naar redelijkheid in de
gelegenheid deze cursus alsnog af te ronden.

Artikel F.46. Gevolgen voor personeel en gewezen personeel

Onze minister kan voorzieningen treffen voor de gevolgen voor het
personeel van de toepassing van de artikelen F.43 en F.44.
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Afdeling 5. Overige bepalingen

Artikel F.47. Handhaving voorschriften in verband met rijksver–
goeding en beroepen

1. De op 31 juli 1993 geldende voorschriften, gegeven bij of
krachtens de WVO, de WLW respectievelijk de in artikel F.44 bedoelde
wet, blijven van kracht ten aanzien van de op 1 augustus 1993 respectie–
velijk 1 januari 1994 door het Rijk nog niet vastgestelde of uitbetaalde
bedragen met betrekking tot onderwijsinstellingen of organen als
bedoeld in de artikelen F.3, eerste lid, F.7, tweede lld, F. 11, F. 12, F. 13,
F.28, eerste lid, F.32, F.43 en F.44.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 29 juni 1988 ingediende
wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen
voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. tot wet is verheven en in werking is
getreden, blijven de op 31 juli 1993 geldende voorschriften, gegeven bij
of krachtens die wet van kracht ten aanzien van de op 1 augustus 1993
door het Rijk nog niet vastgestelde of uitbetaalde bedragen met
betrekking tot onderwijsinstellingen als bedoeld in de artikelen F.3,
eerste lid, f.7, tweede lid, F.11, F.12, F.28 en F.32.

3. Op geschillen met betrekking tot de toepassing van het eerste lid,
waarvoor ingevolge de op 31 juli 1993 geldende voorschriften krachtens
de WVO of WLW beroepen aanhangig zijn of worden gemaakt, blijven de
op die datum geldende voorschriften van toepassing.

4. Op geschillen met betrekking tot de toepassing van het eerste lid,
waarvoor ingevolge de op 31 december 1993 geldende voorschriften
krachtens de in artikel F.44 bedoelde wet beroepen aanhangig zijn of
worden gemaakt, blijven de op die datum geldende voorschriften van
toepassing.

5. Indien het bij koninklijke boodschap van 29 juni 1988 ingediende
wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen
voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. tot wet is verheven en in werking is
getreden, blijven op geschillen met betrekking tot de toepassing van het
tweede lid, waarvoor ingevolge de op 31 juli 1993 geldende
voorschriften beroepen aanhangig zijn of worden gemaakt, de op die
datum geldende voorschriften van toepassing.

Artikel F.48. Bekostiging deeltijds m.b.o. in de zin van de WVO
m.i.v. 1 augustus 1992

Bij ministeriële regeling worden voor het schooljaar 1992-1993 regels
gegeven voor de bekostiging uit 's Rijks kas van de avondscholen en
dag-avondscholen voor middelbaar beroepsonderwijs en de cursussen
voor middelbaar beroepsonderwijs, die opleiden voor diploma's die
overeenkomen met de diploma's waarvoor de in de Wet op het voort–
gezet onderwijs bedoelde dagscholen voor middelbaar beroepsonderwijs
opleiden, zo nodig in afwijking van het bepaalde bij of krachtens de Wet
op het voortgezet onderwijs. Daarbij worden in elk geval vastgesteld een
landelijk budget voor dit onderwijs en de wijze van verdeling van dit
budget over de scholen en de cursussen.

Artikel F.49. Bekostiging deeltijds m.b.o. aan scholen voor
m.b.o.

1 Indien het bij koninklijke boodschap van 29 juni 1988 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het voortgezet
onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor
de scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (Regeling herziening

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 122, nr. 36 85



bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs) op 1 augustus 1993 nog niet
tot wet is verheven en nog niet in werking is getreden, kan Onze minister
ten aanzien van de bekostiging uit 's Rijks kas van deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs, verzorgd door een school voor middelbaar beroepson–
derwijs, van overeenkomstige toepassing verklaren door hem aan te
wijzen bepalingen van de ministeriële regelingen, gebaseerd op artikel II,
de onderdelen V en W, van de Wet van 23 mei 1990 (Stb. 266), met
dien verstande dat de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor de
personeels– en exploitatiekosten ten behoeve van onderscheidenlijk het
middelbaar beroepsonderwijs en het deeltijds middelbaar beroepson–
derwijs, over en weer kunnen worden aangewend.

2. Ten aanzien van de bekostiging uit de middelen van de Arbeids–
voorzieningsorganisatie van deeltijds middelbaar beroepsonderwijs,
verzorgd door een school voor middelbaar beroepsonderwijs is het
eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel F.50. Bekostiging deeltijds m.b.o. aan scholen voor
v.a.v.o.

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 29 juni 1988 ingediende
voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het voortgezet
onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor
de scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (Regeling herziening
bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs) op 1 augustus 1993 nog niet
tot wet is verheven en nog niet in werking is getreden, kan Onze minister
ten aanzien van de bekostiging uit 's Rijks kas van deeltijds middelbaar
beroepsonderwijs, verzorgd door een school voor voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs door hem aan te wijzen bepalingen van overeen–
komstige toepassing verklaren van de ministeriële regeling gebaseerd op
artikel VII van de Wet van ...., houdende wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband met de herziening van de regeling voor
de avondscholen en dag-avondscholen voor voorbereidend wetenschap–
pelijk onderwijs en algemeen voortgezet onderwijs (voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs), met dien verstande dat de bedragen die
beschikbaar worden gesteld voor de personeels– en exploitatiekosten ten
behoeve van onderscheidenlijk het voortgezet algemeen volwassenenon–
derwijs en het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs, over en weer
kunnen worden aangewend.

2. Ten aanzien van de bekostiging uit de middelen van de Arbeids–
voorzieningsorganisatie van deeltijds middelbaar beroepsonderwijs,
verzorgd door een school voor voortgezet algemeen volwassenenon–
derwijs, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel F.51. Tijdelijke regeling

1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ten aanzien
van onderwerpen waarvan de WCBO bepaalt dat zij bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur worden geregeld.

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, vervallen op het tijdstip dat de
desbetreffende algemene maatregel van bestuur in werking treedt doch
uiterlijk met ingang van 1 augustus 1995.

Artikel F.52. Gevolgen invoering WCBO

Voor zover deze titel daarin niet voorziet, worden bij ministeriële
regeling regels gesteld met betrekking tot de gevolgen van de invoering
vande WCBO.
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TITEL G. WIJZIGING OVERIGE WETTEN

Artikel G.1. Leerplichtwet 1969

De Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel c wordt «onderwijsinstituut» vervangen door:

instelling.
2. Onderdeel c2 komt te luiden:
2. een school voor beroepsbegeleidend onderwijs in de zin van de Wet

op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb );
3. Onderdeel d2 komt te luiden:
2. hij die met de leiding van de instelling is belast;

B

In artikel 4a wordt «onderwijsinstituut» vervangen door: instelling.

C

Artikel 4c wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «onderwijsinstituut» vervangen door:

instelling.
2. In het tweede lid wordt
a. «dat onderwijsinstituut» vervangen door: die instelling,
b. «een onderwijsinstituut» vervangen door: een instelling.

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1. In de aanhef en in onderdeel a wordt «onderwijsinstituut»

vervangen door: instelling.
2. In onderdeel b wordt «onderwijsinstituten» vervangen door: instel–

lingen.

In artikel 6, derde lid, wordt «onderwijsinstituut» vervangen door:
instelling.

F

In artikel 7 wordt «onderwijsinstituut» vervangen door: instelling.

G

In artikel 8 wordt
1. in het eerste lid «onderwijsinstituten» vervangen door: instellingen.
2. in het tweede lid «onderwijsinstituut» vervangen door: instelling.

In artikel 11 wordt telkens
1. «een onderwijsinstituut» vervangen door: een instelling.
2. «het onderwijsinstituut» vervangen door: de instelling.
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In artikel 14, eerste lid en derde lid, wordt telkens «het onderwijsin–
stituut» vervangen door: de instelling.

In artikel 16, derde lid, wordt «onderwijsinstituten» vervangen door:
instellingen.

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt «een onderwijsinstituut» vervangen door:

een instelling.
2. In het derde lid wordt «het onderwijsinstituut» vervangen door: de

instelling.

In artikel 27, eerste lid, wordt «het onderwijsinstituut» vervangen door:
de instelling

Artikel G.2. De Wet medezeggenschap onderwijs

De Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1981, 778) wordt gewijzigd
als volgt:

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel b wordt na de passage «als bedoeld in de Wet op het

voortgezet onderwijs,» ingevoegd: een uit de openbare kas bekostigde
school voor beroepsbegeleidend onderwijs als bedoeld in de Wet op het
cursorisch beroepsonderwijs (Stb ).

2. In onderdeel d wordt na de passage «en de Wet op het voortgezet
onderwijs» ingevoegd: , en deelnemers in de zin van de Wet op het
cursorisch beroepsonderwijs.

B

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het vijfde lid onderdeel c wordt na «voortgezet onderwijs»

ingevoegd: of een school voor beroepsbegeleidend onderwijs
2. In het elfde lid, derde volzin, wordt «of artikel 48, eerste lid, van de

Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door: , artikel 48, eerste lid,
van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 2.27, eerste lid, van de
Wet op het cursorisch beroepsonderwijs.

In artikel 8, eerste lid, wordt aan het slot van de tweede volzin toege–
voegd: dan wel artikel 2.51, tweede lid, van de Wet op het cursorisch
beroepsonderwijs.

Artikel 16 vervalt.
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Artikel G.3. Les– en cursusgeldwet

De Les– en cursusgeldwet (Stb. 1987, 343) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
Onder verlettering van de onderdelen g, h en i tot respectievelijk h, i en

j wordt een nieuw onderdeel g ingevoegd, luidende:
g. opleiding:
1°. een opleiding leerlingwezen of deeltijds middelbaar beroepson–

derwijs in de zin van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
(Stb....);

2°. een op grond van de Experimentenwet onderwijs uit de openbare
kas bekostigde opleiding leerlingwezen of deeltijds– beroepsonderwijs;.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Ter zake van het volgen van het uit de openbare kas bekostigde voort–
gezet onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs dan
wel cursorisch beroepsonderwijs aan scholen, cursussen en opleidingen
wordt lesgeld of cursusgeld geheven met inachtneming van de
bepalingen van deze wet.

In artikel 6, eerste lid eerste volzin, wordt na «dag-avondscholen»
ingevoegd: , opleidingen.

Artikel 9, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. Voor de woorden «of een cursus» wordt ingevoegd: , opleiding.
2. Voor de woorden «of cursus» wordt ingevoegd: , opleiding.

Artikel G.4. Wet op de erkende onderwijsinstellingen

In de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (Stb. 1985, 407) wordt
artikel 2 als volgt gewijzigd:

1. Na de eerste volzin wordt een volzin ingevoegd, luidende:
Zij is niet van toepassing op het onderwijs, bedoeld in de Wet op het

cursorisch beroepsonderwijs (Stb , ....).
2. In de derde volzin wordt tussen «Zij is» en «niet van toepassing»

ingevoegd: tevens.

Artikel G.5. Wet op de studiefinanciering

De Wet op de studiefinanciering (Stb. 1991, 112) wordt gewijzigd als
volgt:

Aan artikel 1, eerste lid onderdeel h, wordt een nieuw onderdeel 7°
toegevoegd:

7°. de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb );.
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Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:
1. In de aanhef wordt «75» vervangen door: 75b.
2. In onderdeel e vervalt het woord: of.
3. Aan het artikel wordt onder vervanging van de punt aan het einde

van onderdeel f door een komma twee nieuwe onderdelen g en h toege–
voegd luidende:

g. het leerlingwezen, of
h. het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel 9, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. onderdeel i komt te luiden als volgt:
1. voor het volgen van een cursus die wordt bekostigd op grond van

artikel 75b van de Wet op het voortgezet onderwijs voor ten minste een
bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal uren per week
overdag,.

2. Na onderdeel i worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd,
luidende:

1.1. voor het volgen van een opleiding leerlingwezen, voor ten minste
een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal uren per week
overdag,

1.2. voor het volgen van een opleiding deeltijds middelbaar beroeps–
onderwijs voor ten minste een bij algemene maatregel van bestuur te
bepalen aantal uren per week overdag, of

3. Lid 1a komt te luiden:
1a. De uren die worden besteed aan het volgen van een opleiding in de

praktijk van een bepaald beroep van het leerlingwezen, bedoeld in de
Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb ) tellen niet mee bij de
toepassing van het eerste lid, de onderdelen h, i.1 en j.

Artikel 12, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. aan onderdeel b ten 3° wordt na «middelbaar beroepsonderwijs»

ingevoegd: of deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
2. bij onderdeel b ten 4° wordt na «overig voortgezet onderwijs»

ingevoegd: of het leerlingwezen.
3. bij onderdeel c ten 4° wordt na «voortgezet onderwijs,» ingevoegd:
het leerlingwezen, het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs,.

Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:
In het eerste lid wordt na «het middelbaar beroepsonderwijs»

ingevoegd:
of deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel 61 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid onderdeel a ten 3° wordt na «het middelbaar

beroepsonderwijs» ingevoegd: of deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
2. In het eerste lid onderdeel a ten 4° wordt na «overig voortgezet

onderwijs» ingevoegd: of het leerlingwezen.
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Artikel 77 wordt gewijzigd als volgt:
1. Na onderdeel h worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd,

luidende:
h.1. voor het volgen van een opleiding leerlingwezen,
h.2. voor het volgen van een opleiding deeltijds middelbaar beroeps–

onderwijs,.
2. In het eerste lid onderdeel i wordt «artikel 75» vervangen door:

artikel 75b.

Artikel 82 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid onderdeel a ten 3° wordt na «middelbaar beroeps–

onderwijs» ingevoegd: of deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.
2. In het eerste lid onderdeel b ten 4° wordt na «voortgezet

onderwijs,» ingevoegd: het leerlingwezen,.
3. In het eerste lid onderdeel b ten 5° wordt na woortgezet

onderwijs» ingevoegd: , het leerlingwezen dan wel het deeltijds
middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel 86 wordt gewijzigd als volgt:
In onderdeel c wordt na «middelbaar beroepsonderwijs» ingevoegd: of

deeltijds middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel G.6. Wet op het hoger beroepsonderwijs

De Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289) wordt
gewijzigd als volgt:

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:
b. een diploma van een opleiding middelbaar beroepsonderwijs of van

een opleiding deeltijds middelbaar beroepsonderwijs voor zover deze
opleidingen uitsluitend of mede zijn gericht op doorstroming naar het
hoger beroepsonderwijs,.

Artikel G.7. Wet houdende instelling van eenen Onderwijsraad

De Wet houdende instelling van eenen Onderwijsraad (Stb. 1919, 49)
wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1, derde lid, wordt gewijzigd als volgt:
In onderdeel b wordt na «het voortgezet onderwijs» ingevoegd: , het

cursorisch beroepsonderwijs.

Artikel G.8. Wet op belastingen van rechtsverkeer

De Wet op belastingen van rechtsverkeer (Stb. 1970, 611) wordt
gewijzigd als volgt:

In artikel 15, eerste lid onderdeel k, wordt «en artikel 43, eerste lid van
de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215)» vervangen door: artikel
2.35, 2.36 en 2.41 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (Stb.

TITEL H. SLOTBEPALINGEN

Voor de inwerkingtreding van deze wet stelt Onze Minister van Justitie
de nummering van de artikelen, paragrafen, titels en hoofdstukken van
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deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanha–
lingen van artikelen, paragrafen, titels en hoofdstukken daarmee in
overeenstemming. Hij plaatst de aldus gewijzigde tekst van deze wet in
het Staatsblad.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING KADERWET VOLWASSENEN–
EDUCATIE 1991

Indien deze wet tot wet is verheven en artikel I van deze wet in werking
treedt, treden op hetzelfde tijdstip de titels 2 en 3 van hoofdstuk 2, voor
zover het het deelterrein cursorisch beroepsonderwijs betreft, van de
Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 in werking.

ARTIKEL IV. INWERKINGTREDING ARTIKEL 98 ARBEIDSVOOR–
ZIENINGSWET

Indien deze wet tot wet is verheven en artikel I van deze wet in werking
treedt, treedt op hetzelfde tijdstip artikel 98 van de Arbeidsvoorzie–
ningswet in werking, voor zover dit niet reeds is geschied ingevolge
artikel 76 van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991.

ARTIKEL V. INWERKINGTREDING WCBO EN OVERGANGS–
RECHTWCBO

1. Artikel I treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.
2. Artikel II treedt in werking:
a. voor wat betreft titel A, met uitzondering van onderdeel D, titel B,

titel D, onderdelen G en H, titel F, artikelen F.1 tot en met F.10, en titel
H, met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin deze wet is geplaatst,

b. voor wat betreft titel A, onderdeel D, met ingang van 1 januari
1992,

c. voor wat betreft titel F, artikel F.48, met ingang van 1 augustus
1992, en

d. voor wat betreft titel C, titel D, met uitzondering van de onderdelen
G en H, titel E, titel F, met uitzondering van de artikelen F.1 tot en met
F.10 en artikel F.48, en titel G, met ingang van 1 augustus 1993.

3. Deze wet vervalt met ingang van 1 januari 1996.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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