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13874 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel 
in overweging te nemen tot verandering 
in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs 

Nr.7 

Kleuteronderwijswet 

Artikel 15, juncto artikel 66, v i j fde lid 

Art ikel 18, juncto artikel 66, achtste 
lid 

Art ikel 20, juncto artikel 66, v i j fde lid 

Artikel 22, juncto artikel 66, zevende 
lid 

Art ikel 27, juncto artikel 66, zesde lid 

Art ikel 64 

Art ikel 66, t iende lid 

Art ikel 76 

Lager-onderwijswet 1920 

Artikel 4 ,126,127,128 

Art ikel 6, juncto artikel 89, achtste lid 

Artikel 11 , eerste en tweede lid 

BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN ANTWOORD 

Overzicht van delegatie van bekostigingsvoorwaarden met betrekking tot 
het bijzonder onderwijs 

Bepaling leefti jd voor verlaten van de kleuterschool 

Bouwbeslui t Kleuteronderwi js (Stb. 1957,361) 

Vaststell ing van het aantal leidsters in verhouding tot het aantal kleuters 
(Leerlingenschaal) 

Salarissen, toelagen enz. aan de leidsters toe te kennen 

Voorschri f ten omtrent geneeskundige verklar ing bij benoeming 

Uitvoer ingsvoorschr i f ten ten aanzien van de bepal ingen omtrent de stich-
t ing van bi jzondere scholen 

Boekhoudvoorschr i f ten 

Nadere voorschr i f ten ten aanzien van de bekost ig ing, 
de akte van benoeming en 
de samenstel l ing en 
werkwijze van de commissies van beroep 

Besluit bu i tengewoon onderwi js 1967 (Stb. 1967, 58) 

Bouwbeslui t lager onderwi js (Stb. 1959, 200) 

Bepaling leeftijd voor toelat ing tot en verlaten van school voor gewoon lager 
onderwi js (Stb. 1951,78) 
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Art ikel 11, derde lid 

Art ikel 28, juncto artikel 89, vierde lid 

Art ikel 30, juncto artikel 89, vi j fde lid 

Art ikel 36 bis, juncto artikel 89, lid 4 
bis 

Art ikel 86 

Art ikel 89, t iende lid 

Art ikel 105 

Wet op het voortgezet onderwijs 

Artikelen 7, tweede en derde l id, 12, 
eerste l id, 22 en 27 

Art ikelen 7, tweede en derde l id, 12, 
eerste l id, 20, eerste l id, 22 en 27 

Artikelen 17, 23, eerste en derde l id, 
27 en 29, vi j fde lid 

Art ikelen 18,23, eerste en derde l id, 
27 en 29, vi j fde lid 

Art ikelen 22,23, eerste en tweede 
l id, en 27 

Art ikelen 23, eerste en tweede l id, en 
27 

Art ikelen 23, eerste en tweede l id, en 
27 

Art ikelen 23, eerste en tweede l id, en 
27 

Art ikel 29 

Rapport ten behoeve van de toelat ing tot het voortgezet onderwi js . 
Besluit rapport schoolhoofd (Stb. 1968,172) 

Vaststel l ing van het aantal onderwi jzers in verhouding tot het aantal leerlin-
gen. (Leerlingenschaal) 

Salarissen, toelagen enz. aan hoofden en onderwi jzers toe te kennen 

Voorschri f ten omtrent geneeskundige verklaring bij benoeming 

Ui tvoer ingsvoorschr i f ten ten aanzien van de bepal ingen omtrent de stich-
t ing van bi jzondere scholen 

Boekhoudvoorsch riften 

Nadere voorschr i f ten ten aanzien van 
de bekost iging, 
de akte van benoeming en 
de samenstel l ing en 
werkwi jze commissies van beroep 

- Besluit van 26 oktober 1967, Stb. 526, houdende voorschr i f ten omtrent het 
onderwi js aan dagscholen voor voorbereidend wetenschappel i jk onderwi js 
en hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwi js en aan afdel ingen 
voor hoger algemeen voortgezet onderwi js . 

- Besluit van 23 augustus 1968, Stb. 440, houdende voorschr i f ten omtrent 
het onderwi js aan avondscholen en dag- avondscholen voor voorbereidend 
wetenschappel i jk onderwi js en voor hoger en middelbaar algemeen voort-
gezet onderwi js . 

- Besluit van 5 jul i 1968, Stb. 359, houdende voorschr i f ten omtrent de oplei-
ding van leidsters en hoofdleidsters bij het k leuteronderwi js. 

- Besluit van 5 ju l i 1968, Stb. 358, houdende voorschr i f ten omtrent de oplei-
d ing to t onderwijzer. 

- Besluit van 27 apri l 1973, Stb. 167, houdende nieuwe bepal ingen inzake de 
inr icht ing van en de toelat ing tot het lager beroepsonderwi js en het lager al-
gemeen voortgezet onderwi js . 

- Besluit van 10 jul i 1968, Stb. 388, houdende voorschr i f ten omtrent het 
middelbaar huishoud ■ en ni jverheidsonderwi js. 

- Besluit van 10 jul i 1968, Stb. 389, houdende voorschr i f ten omtrent het 
middelbaar middenstandsonderwi js . 

- Besluit van 10 jul i 1968, Stb. 390, houdende voorschr i f ten omtrent het 
middelbaar economisch en administrat ief onderwi js . 

- Besluit van 8 april 1970, Stb. 151, houdende regeling van de eindexamens 
van dagscholen en dag- avondscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. 

- Besluit van 29 juni 1970, Stb. 352, houdende regeling van de eindexamens 
aan dagscholen voor hoger economisch en administrat ief onderwi js . 
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- Besluit van 8 juli 1970, Stb. 351, houdende regeling van de eindexamens 
aan scholen voor laboratoriumpersoneel. 

- Besluit van 16 juli 1970, Stb. 360, houdende regeling van de eindexamens 
aan bepaalde scholen, genoemd in het Koninklijk besluit van 13 december 
1967 (Stb. 1967,667). 

- Besluit van 11 januari 1971, Stb. 26, houdende een interim-regeling van de 
eindexamens van de opleidingen voor stuurmansleerling BS en leerling-
scheepswerktuigkundige AM en BM (Interim-eindexamenbesluit hoger nau-
tisch onderwijs BS, AM en BM). 

- Besluit van 18 november 1971, Stb. 670, houdende regeling van de eind-
examens aan dagscholen voor middelbaar economisch en administratief 
onderwijs. 

- Besluit van 14 februari 1972, Stb. 96, houdende regeling van de eindexa-
mens aan de opleidingsscholen voor leraren voor het technisch beroepson-
derwijs. 

- Besluit van 14 februari 1972, Stb. 97, houdende regeling van de eindexa-
mens van de opleidingen voor het pedagogisch diploma uitgaande van het 
Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonder-
wijs. 

- Besluit van 25 augustus 1972, Stb. 502, houdende een interim-regeling 
van de eindexamens aan bepaalde scholen voor middelbaar technisch on-
derwijs, genoemd in het Koninklijk besluit van 12 december 1967, Stb. 667. 

- Besluit van 24 januari 1973, Stb. 39, houdende regeling van de eindexa-
mens aan dagscholen voor huishoud- en nijverheidsonderwijs, voor zover 
daaraan middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs wordt gegeven. 

- Besluit van 1 februari 1973, Stb. 38, houdende regeling van de eindexa-
mens aan dagscholen voor middelbaar middenstandsonderwijs. 

- Besluit van 9 oktober 1973, Stb. 498, houdende regeling van de eindexa-
mens aan de school tot opleiding van leraren voor het nautisch onderwijs. 

- Besluit van 29 maart 1974, Stb. 159, houdende regeling van de eindexa-
mens aan de hogere technische dag- en avondscholen, de hogere textiel-
scholen, de hogere technische dagschool voor de confectie-industrie, de ho-
gere technische dagschool voor de autotechniek en cursussen, verbonden 
aan deze scholen. 

- Eindexamenbesluit experimenterend hoger nautisch onderwijs (Besluit 
van 7 oktober 1975, Stb. 577). 

- Besluit van 23 januari 1976, Stb. 31 (Eindexamenbesluit l.b.o.). 

Artikelen 38,39, tweede lid, 43, der- - Besluit van 11 juli 1968, Stb. 377, houdende de uitvoering van de artikelen 
de lid, 53, vierde lid 39, tweede lid, 43, derde lid, en 53, vierde lid van de Wet op het Voortgezet 

Onderwijs (Rechtspositiebesluit Wet op het Voortgezet Onderwijs). 

Artikelen 61, 62 en 63 - Besluit van 7 juli 1970, Stb. 357, houdende vaststelling van het «Besluit 
vormingswerk voor jeugdigen». 

Artikel 76 - Besluit van 13 januari 1969, Stb. 22, houdende uitvoering van artikel 76 
van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
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Wet op het wetenschappelijk onder-
wijs 

Artikelen 16, tweede lid, 17, derde 
lid, 18, tweede lid, 19, tweede lid, 20, 
vijfde lid, 21, tweede lid, 24, eerste 
tot en met vierde lid, 25, eerste en 
tweede lid, 27, tweede tot en met 
vierde lid, 28, tweede en derde lid, 
30, eerste lid, 31, tweede lid, 32 en 
33 

Artikelen 102,tweede lid en 105, - Beschikking van 5juli 1962, DGW88513 van de Ministervan Onderwijs, 
tweede lid Kunsten en Wetenschappen, inzake de inrichting van de begroting en de 

jaarrekening van de bijzondere universiteiten en hogescholen. 

Artikelen 101, eerste lid en 112 - Beschikking van de Ministervan Onderwijs en Wetenschappen van 4 de-
cember 1970, DGW 200083-I, houdende regelen inzake de goedkeuring van 
investeringen voor gebouwen en terreinen door openbare en bijzondere 
universiteiten en hogescholen, academische ziekenhuizen en interuniversi-
taire instituten. 

- Besluit van 11 september 1963, Stb. 380, houdende vaststelling van het 
academisch statuut. 
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