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Literatuuroverzicht vmbo 
 
 
De informatiestroom over het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is in de 
afgelopen maanden op gang gekomen. Wekelijks verschijnen nieuwe regelingen en informatieve, 
praktische maar ook kritische artikelen in tal van vakbladen. Alle publicaties tezamen bevatten een 
indrukwekkende hoeveelheid bruikbare informatie die echter niet of nauwelijks gestructureerd is. 
Om deze informatiestroom te orden en zo een helpende hand te bieden bij de komende onderwijs-
vernieuwing heeft de Vmbo projectorganisatie uitgaand van het literatuuroverzicht van het 
Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (februari 2000) een nieuw overzicht samengesteld. Het 
is een overzicht geworden waarin honderden artikelen bijeen zijn gebracht, aangevuld met alle 
relevante wet- en regelgeving. Aan de oorspronkelijke 21 onderwerpen zijn met negen nieuwe 
onderwerpen uitgebreid; publicaties over de theoretische leerweg, agrarische onderwijs, de 
permanente commissie leerlingenzorg, determinatie, bevoegdheden, leermiddelen, leer-
werktrajecten, werkplekkenstructuur en schoolexamen zijn opgenomen.  
Per onderwerp wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 „vakliteratuur‟: artikelen uit vakbladen en vakliteratuur; 

 „uitgaven‟: publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de 
ondersteuningsinstellingen; en 

 „wetgeving‟: regelingen uit Uitleg/Gele katern die een enkele maal worden aangevuld met 
overige relevante bepalingen. 

 
Vanzelfsprekend is dit overzicht niet volledig. Hoewel de publicaties afkomstig zijn uit de periode 
1994 tot en met september 2000, ligt de nadruk op de periode vanaf januari 1999. Ook de gekozen 
onderwerpen ogen op het eerste gezicht wellicht vreemd. Waarom de theoretische en gemengde 
leerwegen een eigen categorie toegewezen, terwijl de beroepsgerichte leerwegen niet specifiek aan 
bod komen? En waarom wel geïntegreerde wiskundige activiteiten, terwijl de integratieve eindtoets 
niet genoemd wordt? Het antwoord is simpel.  
Bij het opstellen van deze lijst is uitgegaan van een beperkt aantal onderwerpen: historie van de 
leerwegen, leerwegondersteunend en praktijkonderwijs, intrasectorale programma‟s en afdelingen 
en examenprogramma‟s. Tijdens het verzamelen bleek echter dat diverse onderwerpen al verder 
kunnen worden onderverdeeld. In latere versies van het literatuuroverzicht zal deze ordening verder 
worden verfijnd. 
 
Als u aanvullingen heeft op dit literatuuroverzicht, dan kunt u deze schriftelijk melden bij: 
 
Vmbo projectorganistie 
Jeroen de Weger 
Postbus 85518 
2508 CE „s-Gravenhage 
Fax: (070) 346 24 09 
E-mail: j.deweger@sopo.nl 
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1. Historie van het vmbo 
 
Vakliteratuur 
 
„Rapportage stand van zaken infrastructuur vbo-mavo‟ in: Regieberichten 2 (3 februari 1997) 2-70. 
 
Borman, Marjolijn, „Vernieuwing mavo/vbo/vso kan op brede steun rekenen‟ in: Uitleg 10 (9 april 
1997) 21-22. 
 
„Beleidsreactie Infrastructuur vbo-mavo‟ in: Regieberichten 3 (9 juni 1997) 2-6; reactie van staatsse-
cretaris Netelenbos op Nulmeting van de regievoerder. 
 
Borman, Marjolijn, „Organisaties tekenen voor vernieuwd mavo/vbo/vso‟ in: Uitleg 17 (18 juni 1997) 
27. 
 
Borman, Marjolijn, „Wetsontwerp naar Tweede Kamer: vso-lom mag zich omvormen tot 
dienstencentrum„ in: Uitleg 18 (25 juni 1997) 29. 
 
Bosch, Sije van der, „Zorgverbreding ook zaak voor voortgezet onderwijs. Afspraken over vernieu-
wing‟ in: Uitleg 18 (25 juni 1997) 30-31. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: wetsvoorstellen mavo/vbo/vso‟ in: Uitleg 31 (10 december 
1997) 38. 
 
„Staatssecretaris Netelenbos stelt inhoudelijke vernieuwing een jaar uit. Wat betekent dit voor de 
scholen?‟ in: VMBO-journaal 1 (januari 1998) 4-5. 
 
Bosch, Sije van der, „Mavo/vbo/vso kan vernieuwing inzetten‟ in: Uitleg 1 (14 januari 1998) 26-28. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: mavo/vbo/vso‟ in: Uitleg 5 (11 februari 1998) 32; tweede 
tranche van de pilotprojecten. 
 
„Reactie Netelenbos op advies Onderwijsraad: voorstellen mavo/vbo zijn al deels gerealiseerd‟ in: 
Uitleg 9 (25 maart 1998) 34. 
 
„Wetsvoorstel vso, vbo en mavo: belangrijkste wijzigingen op een rij (1)‟ in: PMVO-Journaal 22 (1 
april 1998) 6-9; stand van zaken na kamerbehandeling 3 februari 1998. 
 
„Wetsvoorstel vso, vbo en mavo: belangrijkste wijzigingen op een rij (2)‟ in: PMVO-Journaal 22 (1 
april 1998) 10-12; stand van zaken samenwerkingsverbanden, leerwegondersteunend onderwijs en 
praktijkonderwijs na kamerbehandeling 3 februari 1998. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: afspraken over tweede tranche proefprojecten‟ in: Uitleg 11 (8 
april 1998) 36. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding‟ in: Uitleg 15 (10 juni 1998) 24-25; traject indicatiestelling, rvc‟s, 
bekostiging en rechtspositie lwoo en pro. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: steunpunt zorg begeleidt vernieuwingen‟ in: Uitleg 19 (9 
september 1998) 25-26. 
 
„Open dialoog nodig voor vernieuwingen‟ in: Uitleg 25 (4 november 1998) 21; staatssecretaris 
Adelmund over de invoering van de leerwegen.  
 
„Technisch overleg zorgverbreding: overgangsjaar verwijzingscommissies‟ in: Uitleg 30 (9 
december 1998) 26. 
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„Advies Onderwijsraad over Inrichtingsbesluit vbo-mavo‟ in: Regieberichten 9 (30 december 1998) 
13-16. 
 
Otten-Oomen, Els, „Vernieuwingen in vso, (i)vbo en mavo, vmbo na 1 augustus 1999' in: Beeldas-
pecten 5 (mei 1999) 2-3. 
 
Bol, Leo, „Het vmbo naar de toekomst. Wijzigingen examenbesluit i.v.m. invoering VMBO‟ in: RK 
Avo-blad 15 (2 oktober 1999) 302-304. 
 
Blok, Rob de, „Adelmund hecht aan doorstroming: geen scheermessen tussen verschillende 
leerroutes‟ in: Uitleg 6 (23 februari 2000) 22. 
 
„Monitor volgt invoering vmbo stap voor stap‟ in: Uitleg 12 (19 april 2000) 25. 
 
Bremer, Nathalie, Ineke Friesen, „Vooral voor de scholen is er nu werk aan de winkel‟ in: Uitleg 
extra 10a (5 april 2000) 4-5. 
 
Lee, Jan van der, Rob de Blok, „Samenwerking is de sleutel tot succes‟ in: Uitleg extra 10a (5 april 
2000) 18-19. 
 
 
Uitgaven 

 
Recht doen aan verscheidenheid. Opzet en ontwikkelingsperspectief van de afsluiting MAVO en 
VBO (Commissie MAVO/VBO aansluitend onderwijs, Den Haag augustus 1994) [publieksversie]. 
 
Recht doen aan verscheidenheid. Opzet en ontwikkelingsperspectief van de afsluiting MAVO en 
VBO (Commissie MAVO/VBO aansluitend onderwijs, Den Haag augustus 1994) [volledige rapport]. 
 
Beleidsreactie op het advies Recht doen aan verscheidenheid van de commissie mavo/vbo – 
aansluitend onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer februari 
1995). 
 
Vraagbaak vso, (i)vbo en mavo. De ontwikkelingen in vraag en antwoord (PMVO, Den Haag maart 
1997). 
 
Advies over de concept-examenprogramma’s vbo-mavo (Onderwijsraad, Den Haag 3 december 
1997). 
 
Ondersteuning in uitvoering. Plan van aanpak vso, vbo en mavo (PMVO, Den Haag december 
1997). 
 
Nader beschouwd: plan van aanpak vso, (i)vbo en mavo (1997-2002). Voorstel aan de staatssecre-
taris van OCenW, mw. T. Netelenbos) (PMVO, Den Haag januari 1998). 
 
Nader beschouwd: wijzigingen wetsvoorstel vso, vbo en mavo (PMVO, Den Haag februari 1998). 
 
Nader beschouwd: Ontwikkelingen in vso, (i)vbo en mavo: het belang van leerlingen (PMVO, Den 
Haag februari 1998). 
 
Advies over de concept-intrasectorale programma’s mavo-vbo (Onderwijsraad, Den Haag 4 maart 
1998). 
 
Nader beschouwd: Vmbo: waarom en hoe? (PMVO, Den Haag juni 1998). 
 
Advies (ontwerp)-Inrichtingsbesluit mavo-vbo (Onderwijsraad, Den Haag 24 november 1998). 
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Notitie Examinering in het vmbo, voorzet op weg naar een nieuw examenbesluit 
vwo/havo/mavo/vbo (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer november 
1998). 
 
Concept-Examenbesluit (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 
1999). 
 
Vraagbaak vmbo. De ontwikkelingen in vraag en antwoord (PMVO, Den Haag juni 1999). 
 
Advies (ontwerp) examenbesluit mavo-vbo (Onderwijsraad, Den Haag 1 september 1999). 
 
Inrichtingsbesluit W.V.O. (PMVO, Den Haag december 1999). 
 
Wetgeving 
 
Gevolgen invoering WPO, WEC en wijziging WVO voor bekostiging en personeel van basisscholen 
en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) 
Gele Katern 4, 4 februari 1998, 9-35. 
 
Aanpassingsregeling in verband met inwerkingtreding van de Wet op het primair onderwijs (WPO), 
Wet op de expertise centra (WEC) en deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 
Gele Katern 17b, 22 juli 1998, 29-30. 
 
Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren 
van het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsme-
de van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering 
leerwegondersteunend en praktijkonderwijs) (Staatsblad 337 van 25 mei 1998). 
 
Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend met ingang van 1 augustus 1998 (Staatsblad 512 
van 25 augustus 1998). 
 
 

2. Opzet van de leerwegen 
 
Vakliteratuur 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: struisvogelpolitiek‟ in: Van twaalf tot achttien 9 (november 1996) 13. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: mavo + vbo = vmbo?‟ in: Van twaalf tot achttien 10 (december 1996) 18. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: het transparante beleid?‟ in: Van twaalf tot achttien 1 (januari 1997) 14. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: klunen of glijden?‟ in: Van twaalf tot achttien 2 (februari 1997) 14. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: nulmeting‟ in: Van twaalf tot achttien 3 (maart 1997) 38. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: studiehuis‟ in: Van twaalf tot achttien 4 (april 1997) 22. 
 
„Ambassadeur Peter de Kreij: samenwerkingsverbanden staan er niet alleen voor‟ in: PMVO-Jour-
naal 11 (21 mei 1997) 1-2. 
 
„Ambassadeur Coen de Jonge: als je zorgt voor kwetsbare leerling doe je iets voor álle leerlingen‟ 
in: PMVO-Journaal 11 (21 mei 1997) 3-4.  
 
„Ambassadeur Fred Huijboom: creatief zorg bieden, professioneel en doelgericht‟ in: PMVO-Jour-
naal 11 (21 mei 1997) 5-6. 
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„Ambassadeur Martin Franken: er is ruimte om bij te sturen‟ in: PMVO-Journaal 11 (21 mei 1997) 7-
8. 
 
„Ambassadeur Rita van der Meulen: samen verantwoordelijkheid nemen voor alle leerlingen‟ in: 
PMVO-Journaal 11 (21 mei 1997) 8-9. 
 
“Wegen naar vmbo‟ ondersteunt vernieuwing. Project voor vbo, mavo en vso‟ in: Uitleg 13 (21 mei 
1997) 26. 
 
Schouten, J., „Ed Schüssler verliest de moed‟ in: Van twaalf tot achttien 5 (mei 1997) 35. 
 
Bosch, Sije van den, „Wegen naar vmbo 2000: ondersteuning volgens het principe „Ik doe en ik 
begrijp” in: PMVO-Journaal 13 (25 juni 1997) 18-19. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: Intra, het paard van Troje‟ in: Van twaalf tot achttien 6 (juni 1997) 10. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: droom‟ in: Van twaalf tot achttien 7 (september 1997) 14. 
 
Divendal, Maarten, „Extra faciliteiten bij invoering leerwegen. Wedstrijd „Schoolomgeving van mor-
gen‟ in: Uitleg 23 (1 oktober 1997) 29. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: kwartetten‟ in: Van twaalf tot achttien 8 (oktober 1997) 14. 
 
Ree, Yolanthe van der, „Vbo/mavo Maastricht houdt alle hens aan dek‟ in: Uitleg 5 (11 februari 
1998) 20-23; geïntegreerde leerlingbegeleiding. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: go or no go‟ in: Van twaalf tot achttien 2 (februari 1998) 14. 
 
Servaes, Noël, „Leerwegen geplaveid met kinderkopjes‟ in: Van twaalf tot achttien 2 (februari 1998) 
30-32. 
 
Divendal, Maarten, „Vmbo Expression Award naar Aalten‟ in: Uitleg 7 (11 maart 1998) 34-35; uitslag 
van de wedstrijd „Schoolomgeving van morgen‟. 
 
„Nieuwe leerwegen: risico‟s maar vooral kansen‟ in: PMVO-Journaal 21 (11 maart 1998) 3-4. 
 
„Scholen moeten kiezen voor groei-aanpak‟ in: PMVO-Journaal 21 (11 maart 1998) 8; regievoerder 
vbo-mavo Jan Engberts over de invoering van het vmbo. 
 
Bosch, Sije van den, „Managementtraject begeleidt ingrijpende veranderingen in vso‟ in: Uitleg 9 (25 
maart 1998) 28-31. 
 
Bosch, Sije van den, „Zelfbewuste directeur vso-school: deskundigheid is onze kracht‟ in: Uitleg 9 
(25 maart 1998) 32-33. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: Nova-uren‟ in: Van twaalf tot achttien 3 (maart 1998) 42-43. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: vmbo expression award‟ in: Van twaalf tot achttien 4 (april 1998) 41. 
 
Hack, Nicole, „Video‟s en brochures informeren over vernieuwingen. Schoolkeuze, vmbo, tweede 
fase‟ in: Uitleg 24 (14 oktober 1998) 18-19. 
 
„Baangarantie personeel speciaal voortgezet onderwijs‟ in: Uitleg 24 (14 oktober 1998) 20; fusie van 
voortgezet onderwijs met voortgezet speciaal onderwijs. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: vbo nadert chaosfase‟ in: Van twaalf tot achttien 7 (september 1998)12-13. 
 



 

 
Nader beschouwd: Literatuuroverzicht vmbo 

                   Vmbo projectorganisatie, oktober 2000 8 

Verheul, Cor, „School stuurt zelf. Onderwijskundig leider bepaalt ontwikkeling vmbo‟ in: Van twaalf 
tot achttien 8 (oktober 1998) 18-19. 
 
Loon, Peter van, Franca Russ Muller-Jacobusch, „De beginselen van het nieuwe vmbo‟ in: Van 
twaalf tot achttien 10 (december 1998) 54-55. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: de boogie-woogie van Zoetermeer‟ in: Van twaalf tot achttien 10 
(december 1998) 48-49. 
 
Beckers, Mirke, „Docenten hoeven geen Freud te zijn! Het nieuwe vmbo‟ in: PMVO-Journaal 31 (27 
januari 1999) 1-3. 
 
Visser, Suzanne, „Plezierig leren omgaan met anderen‟ in: PMVO-Journaal 31 (27 januari 1999) 6;  
docent over het veranderende onderwijs en de rol van het vmbo. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: wie knabbelt er aan mijn studiehuisje?‟ in: Van twaalf tot achttien 1 (januari 
1999) 34-35. 
 
„Bouwen of verbouwen. Waarvoor kiest een school?‟ in: Vmbo-informatief 2 (januari 1999) 5-7; 
architectonische aanpassingen noodzakelijk door invoering leerwegen?  
 
Dwarshuis, Siard, „Rob Kraakman: „Samenleving schreeuwt om beroepsgerichte mensen.‟ Eindho-
vense fusie moet vmbo nieuwe kansen geven‟ in: School & medezeggenschap 1 (januari 1999) 3-5. 
 
Ursem, Peter, „Ongelijkheid moet. Onderwijsvernieuwing biedt ruimte voor interculturele verschillen‟ 
in: Van twaalf tot achttien 1 (januari 1999) 38-39. 
 
„Het nieuwe vmbo‟ in: Uitleg extra 5a (10 februari 1999) 1-27. 
 
Stegeman, Harry, „Naar voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Vernieuwing van vbo, mavo 
en vso‟ in: Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 204-206. 
 
Heide, Gerrit van der, „Het vmbo: een groot werelddeel met veel landschappen. Over leuk en goed 
in de les lo‟ in: Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 211-214. 
 
„Het Nieuwendam college: „Blij met komst vmbo” in: Naar betere resultaten 1 (maart 1999) 10-11. 
 
Straathof, Maria, “Eerst zorgen dat kind zich prettig voelt.‟ AOC Buitenpost in Friesland‟ in: School 
en medezeggenschap 3 (maart 1999) 5-8. 
 
Jager, Paul-Kleis, „De reanimatie van een restschool. De integratie is schijn, mavo en vbo blijven 
gewoon apart bestaan‟ in: AOB Onderwijsblad 7 (3 april 1999) 18-20. 
 
Bol, Leo, „Voortgang van het invoeringsproces vmbo. Het vmbo naar de toekomst‟ in: RK Avo-blad 
7 (10 april 1999) 138-140. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: de glazen bol van het Cito‟ in : Van twaalf tot achttien 4 (april 1999) 35. 
 
Graaff, Ciska de, „Speciaal onderwijs: geen vernieuwingen voor een appel en een ei‟ in: Schooljour-
naal 14 (1 mei 1999) 14-15; onderwijsbonden CNV willen kwaliteit van zorg voor kinderen garande-
ren. 
 
Rooijen, Arie van, „Vernieuwingen in het VMBO op koers?‟ in: Ouders & school 3 (mei 2000) 3-6. 
 
Vonderen, José van, „Wegbereiders wijzen zeven richtingen aan‟ in: Uitleg 17 (16 juni 1999) 22-25; 
projectgroep Wegen naar vmbo 2000 helpt scholen kiezen bij invoering leerwegen. 
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Unen, Astrid van, „Allochtonen mijden agrarisch onderwijs. „Aaibaar‟ vbo-groen populair door zorg 
voor leerlingen‟ in: AOB Onderwijsblad 13 (26 juni 1999) 42-43. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: de 96 kleuren van het vmbo‟ in: Van twaalf tot achttien 6 (juni 1999) 41. 
 
Jansen, Reinier, Wik Jansen, „Versterking van het beroepsonderwijs?‟ in: VVO-magazine 8 (juni 
1999) 27-30. 
 
Weger, Jeroen de, „Alle leerlingen een diploma. Leerwegconsulent Noordwest-Nederland: John de 
Boer‟ in: PMVO-Journaal 37 (15 september 1999) 6. 
 
Weger, Jeroen de, „Zorg om het imago van het vmbo. Leerwegconsulent Noordoost-Nederland: 
Aafke Hoek‟ in: PMVO-Journaal 37 (15 september 1999) 7. 
 
Bokhorst, Margriet, „De leerling op de juiste plaats. Leerwegconsulent Midden-Nederland: Guido 
Beckers‟ in: PMVO-Journaal 37 (15 september 1999) 8. 
 
Weger, Jeroen de, „Vmbo is geen eindonderwijs meer. Leerwegconsulent Zuidwest-Nederland: 
Margreeth de Man‟ in: PMVO-Journaal 37 (15 september 1999) 9. 
 
Weger, Jeroen de, „Op de bres voor het beroepsonderwijs. Leerwegconsulent Zuidoost-Nederland: 
Jack Karsmakers‟ in: PMVO-Journaal 37 (15 september 1999) 10. 
 
„De smaak van het vmbo‟ in: PMVO-Journaal 28 (14 oktober 1999) 8-9. 
 
Atsma, Marijke, „Gelukkig tussen planten en dieren. Steeds meer leerlingen naar vmbo-groen‟ in: 
AOB Onderwijsblad 19 (6 november 1999) 24-26. 
 
Schüssler, Ed, „2005: leerwegen in het vmbo‟ in: RK Avo-blad 17 (6 november 1999) 335-337. 
 
Hilst, Ben van der, „Niet een volgende Grote Leugen: stop de vmbo-plannen‟ in: VVO magazine 2 
(november 1999) 29-30. 
 
Sikkes, Robert, „Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Naast scepsis óók lichtpuntjes‟ in: 
SBMagazine 3 (november 1999) 18-19. 
 
Appel, Arjen, „Vmbo blijft in beweging‟ in: Tijdschrift voor leerlingbegeleiding 6 (december 1999) 28-
31; een reactie op artikel van Schüssler in het RK Avo-blad van 6 november 1999. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: Inspectie positief over vmbo‟ in: Van twaalf tot achttien 12 (december 
1999) 14-15. 
 
Riessen, Marcel van, „Een rampscenario voor het vmbo‟ in: Didaktief & school 10 (december 1999) 
15-16. 
 
Ros, Bea, „Administratieve rompslomp voorbij met het onderwijskundig rapport‟ in: PMVO-journaal 
41 (26 januari 2000) 13-15. 
 
Bosma, Onno, Gaby van der Mee, „‟Dit mag geen tweede keer gebeuren.‟ Kamerleden willen voor 
vmbo ander scenario dan voor tweede fase‟ in: AOB Onderwijsblad 2 (29 januari 2000) 22-25. 
 
Mosselman, Carola, „Wij gaan voor intercultureel en iedereen is welkom. Directeur wil school 
inzetten in de wijk‟ in: Toon 1 (januari 2000) 12-15; ervaringen van een zwarte school. 
 
Pols, Hans, Marijke Meuwissen, „Operatie vmbo‟ in: Kleio 1 (januari 2000) 2. 
 
Pols, Hans, Marijke Meuwissen, „Het grote gat tussen wat moet en wat mag. Berichten van het 
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front‟ in: Kleio 1 (januari 2000) 3-5. 
 
Servaes, Noël, Suzanne Visser, „Veel minder belangrijk onderwijs? De kruistocht van Ben van der 
Hilst‟ in: Van twaalf tot achttien 1 (januari 2000) 28-30; een gesprek tussen Ben van der Hilst en Ed 
Veenstra. 
 
Jong, Harry de, „Dertig procent‟ in: V.O.-wijzer 2 (19 februari 2000) 18 [reactie op eerder gedane 
uitingen over verandering van leerlingstromen in havo en vmbo]. 
 
Klijn, Cunera, „Vmbo-loket kent vele mogelijkheden‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 februari 2000) 22. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: time out‟ in: Van twaalf tot achttien 3 (maart 2000) 19. 
 
Simons, Jan, „van confectie naar maatwerk‟ in: Van twaalf tot achttien 3 (maart 2000) 38-39 [Een 
terugblik op de conferentie „Wegen naar vmbo 2000‟]. 
 
Bremer, Nathalie, Ineke Friesen, „Vooral voor de scholen is er nu werk aan de winkel‟ in: Uitleg 
extra 10a (5 april 2000) 4-5. 
 
Lee, Jan van der, Rob de Blok, „Samenwerking is de sleutel tot succes‟ in: Uitleg extra 10a (5 april 
2000) 18-19. 
 
Jonge, Louis de, „Zaankanters zetten vol trots vmbo op de schoolgevel‟ in: Uitleg extra 10a (5 april 
2000) 20-21. 
 
Jonge, Louis de, „Identiteit van de school is heilig‟ in: Uitleg extra 10a (5 april 2000) 22-23. 
 
„Vmbo van A tot Z‟ in: Uitleg extra 10a (5 april 2000) 24-26. 
 
Hollestelle, Alex, „Vmbo in beweging. Kansen bieden aan leerlingen en rechtdoen aan 
verscheidenheid‟ in: V.O.-wijzer 4 (15 april 2000) 46-48. 
 
Hollestelle, Alex, „Vmbo te hoog gegrepen. Veel Amsterdamse leerlingen raken door vmbo tussen 
wal en schip‟ in: V.O.-wijzer 4 (15 april 2000) 51. 
 
Magnée, Peter, „Vrees voor rol vmbo als vergaarbak maatschappelijke kneusjes‟ in: Schooljournaal 
13 (15 april 2000) 23. 
 
Tooren, Marlies van, „Amsterdams vmbo toch niet failliet‟ in: PMVO-Journaal 44 (19 april 2000) 10. 
 
Hesp, Anneke, „Decanen bereiden zich voor. Het Zwolse model‟ in: Dekanoloog 4 (april 2000) 16. 
 
Arenthals, Hendrik-Jan van, „Vmbo: een kans van slagen!‟ in: VVO magazine 6 (april 2000) 5-6. 
Vons, Wybo, „Onderwijsvernieuwing in het vmbo. Het Overbosch Design‟ in: VVO magazine 6 (april 
2000) 11-14. 
 
Jongerius, H. N., „Barsten in het beton. Belangrijke problemen bij de vormgeving van het vmbo‟ in: 
VVO magazine 6 (april 2000) 15-18.  
 
Vleuten, Ans van der, „Negatieve publiciteit‟ in: V.O.-wijzer 5 (13 mei 2000) 63. 
 
Tooren, Marlies van, „Afstemmen, samenwerken en coördinatie. Terugkijken op twee jaar tweede 
fase en vooruitblikken naar het vmbo‟ in: PMVO-journaal 45 (17 mei 2000) 10-11. 
 
Blok, Rob de, „Leerwegen leiden naar een veelzijdige toekomst‟ in: Uitleg 14 (24 mei 2000) 8-13. 
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Oepkes, Hans, „Leerwegen, sectoren, rvc, plc; wie snapt het nog? Leer de weg kennen in het vmbo‟ 
in: Inzicht 3 (mei 2000) 10-12. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune: vmbo – later flopt al vandaag‟ in: Van twaalf tot achttien 5 (mei 2000) 18-
19. 
 
Aalten, Peter van, „Scholen in vmbo, een scholingstraject. Op weg naar het vmbo – 8‟ in: Impuls 
voor natuur- en scheikunde en biologie 4 (juni 2000) 5. 
 
„Zelf aan de slag‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 5-7; interview met implementatiemanager Hans 
Corstjens. 
 
„Vmbo in de aanbieding‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 14 [campagne Later begint vandaag]. 
 
„Docenten voorgelicht: scholen in vmbo‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 15. 
 
„Nieuwe vmbo veel te moeilijk‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 16-17; n.a.v. onderzoek onder alle 
vmbo- en svo-scholen in samenwerkingsverband 28.2 Amsterdam e.o. 
 
„Adelmund positief over invoering leerwegen VMBO‟ in: Schoolbestuur 7 (augustus/september 
2000) 45. 
 
Weger, Jeroen de, „Rust creëren door overzicht. Invoeringsplan vmbo 2001-2003‟ in: Vmbo-
journaal 1 (13 september 2000) 1-3. 
 
Coenders, André, „Voorbereiding invoering ligt op schema‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 september 
2000) 12-13. 
 
Arenthals, Hendrik-Jan van, „De start van een belangrijk Vmbo-jaar…‟ in: VVO-flits 1 (september 
2000) 5. 
 
Schüssler, Ed, „Tribune – Droomrede‟ in: Van twaalf tot achttien 7 (september 2000) 32. 
 
Weeber, Frans, „De opwaardering van een sector‟ in: Van twaalf tot achttien 7 (september 2000) 
36-37. 
 
Helsing, Meike, „Vmbo-examengids online‟ in: Van twaalf tot achttien 7 (september 2000) 44-45.  
 
 
Uitgaven 
 
Nader beschouwd: Vmbo: waarom en hoe? (PMVO, Den Haag juni 1998). 
 
Met vmbo klaar voor de toekomst (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Zoetermeer september 1998). 
 
Eindtoets basisonderwijs, interpretatie van het leerlingrapport, basis voor de conversie vbo-mavo 
met niveaus naar vmbo met leerwegen (Cito, Arnhem oktober 1998). 
 
Vbo en mavo worden vmbo (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer 
oktober 1998). 
 
Kiezen voor het voortgezet onderwijs: wat verandert er allemaal? Achtergrondinformatie voor 
basisscholen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer oktober 1998). 
 
Implementatieplan innovatiebeleid mavo, vbo, vso (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1998). 
 



 

 
Nader beschouwd: Literatuuroverzicht vmbo 

                   Vmbo projectorganisatie, oktober 2000 12 

Informatie aan scholen. Over de invoering van de leerwegen, leerwegondersteunend onderwijs is 
vso, vbo en mavo (1 map en 2 diskettes) (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1998). 
 
Regiovisie vbo/mavo. Regionale keuzerapportage en beoordeling aanvragen WVO (Provincie Zuid-
Holland, Den Haag 23 maart 1999). 
 
Vmbo in Limburg. Integraal advies (Provincie Limburg, Maastricht 26 maart 1999). 
 
Leerwegen. Nieuwe kansen voor het vmbo (CD-rom) (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Nader beschouwd: Model onderwijskundig rapport (PMVO, Den Haag januari 2000). 
 
Wisman, Frans, Zelfstudiemodule ‘het vmbo in beeld’ (CPS, mei 2000) 
 
Naar een versterkt vmbo. Invoeringsplan vmbo 2001-2003 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer juli 2000). 
 
Nader beschouwd: Model onderwijskundig rapport (PMVO, Den Haag juli 2000). 
 
Monitor vmbo 2000: Samen er voor staan. Een samenvatting van de resultaten van de veldscan 
onder scholen en de statusrapportages van de samenwerkingsverbanden vo-svo (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer juli 2000). 
 
De statusrapportage: het landelijk beeld. Achtergronddocument monitor vmbo 2000, gebaseerd op 
de regionale statusrapportages van de samenwerkingsverbanden vo-svo (SCO-Kohnstamm 
Instituut, juli 2000). 
 
Veldscan monitor vmbo 2000 (Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt in opdracht van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, juli 2000). 
 
Monitor vmbo 2000: Invoeringsatlas. Een grafische weergave van de statusrapportage van de 
samenwerkingsverbanden vo-svo (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Zoetermeer augustus 2000). 
 
Literatuursignaal vmbo. Knipselkrant voor voortgezet onderwijs (verschijnt 20 maal per jaar). 
 
Omgaan met verschillen (CPS, Amersfoort). 
 
Wetgeving 

 
Regeling aanvullende vergoeding extra ondersteuning voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) 1998-1999 
Gele Katern 21, 23 september 1998, 32-33. 
 
Plan van Scholen 1999-2001 
Gele Katern 25, 4 november 1998, 22-31. 
 
Regeling toekenning aanvullende vergoeding 1998-1999 aan scholen voor mavo, vbo en scholen 
voor leerwegondersteunend onderwijs 
Gele Katern 26, 11 november 1998, 13-15. 
 
Regeling tijdelijke voorschriften mavo-vbo-svo 
Gele Katern 29, 2 december 1998, .11-12. 
 
Regeling aanvullende vergoeding vernieuwingen voortgezet onderwijs 
Gele Katern 8/9, 24 maart 1999, 20-23. 
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Plan van Scholen 2000-2002 
Gele Katern 24, 13 oktober 1999, 20-32. 
 
Regeling samenvoeging van scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en samenvoeging van 
scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging op 1 augustus 2000 of 1 augustus 2001 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 22-24. 

 
Regeling aanvullende vergoeding scholing voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 17-18. 

 
Regeling gegevensverstrekking bij op of afsplitsing van scholen of scholengemeenschappen vo 
voorafgaand aan samenvoeging 
Gele Katern 6/7, 15 maart 2000, 22-23. 
 
Richtlijnen en criteria voor verplaatsing, omzetting, splitsing en nevenvestiging per 1 augustus 2001 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 37-50. 

 
Wijziging van de regeling samenvoeging van scholen voor voortgezet onderwijs  
Gele Katern 22, 27 september 2000, 7-8. 

 

 

3. De theoretische leerweg 
 
Vakliteratuur 
 
Bol, Leo, Rein van Velp, „Omzetting van mavo naar theoretische leerweg: veel vragen en nog 
weinig antwoorden‟ in: RK Avo-blad 1 (9 januari 1999) 8-13. 
 
Smith, Eppo, „Theoretische leerweg: uitdaging voor categoriaal mavo‟ in: VVO-magazine 4 (januari 
1999) 19-20. 
 
Ramp, Jan, “Sluit het mavo‟. Nieuwegeinse rector twijfelt aan slagen vmbo‟ in: Schooljournaal 25 
(11 september 1999) 28-29. 
 
Mee, Gaby van der, “Wij willen de theoretische vluchtweg schrappen‟. De taaie strijd om de gunst 
van de vbo‟er‟ in: AOB Onderwijsblad 19 (6 november 1999) 6-8. 
 
Winter, Henk Jan, „Krakkemikkige brug verbindt vbo/mavo met havo/vwo‟ in: Schooljournaal 33 (6 
november 1999) 13; de theoretische leerweg als brug tussen vbo/mavo en havo/vwo. 
 
Sikkes, Robert, „Invoering vmbo succes of rampspoed? Opdoeken mavo vaak afhankelijk van 
plaatselijke concurrentie‟ in: Schoolbestuur 9 (november 1999) 4-7. 
 
Dwarshuis, Siard, „Fusie met alleen maar nadelen. MR in Roosendaal wil mavo binnen boord hou-
den‟ in: School & medezeggenschap 12 (december 1999) 3-5; commotie rond een fusie mavo-vbo. 
 
Sanden, Johan van der, „De theoretische leerweg‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 september 2000) 16. 
 
Uitgaven 
 
Wetgeving 
 
 

4. De gemengde leerweg 
 
Vakliteratuur 
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Bol, Leo, „Gemengde leerweg: paradepaardje van het vmbo?‟ in: RK Avo-blad 14 (18 september 
1999) 280. 
 
Beckers, Mirke, „De gemengde leerweg: slap aftreksel of volwaardige opleiding?‟ in: PMVO-
Journaal 28 (14 oktober 1998)13. 
 
Bol, Leo, Rein van Velp, „Omzetting van mavo naar theoretische leerweg: veel vragen en nog 
weinig antwoorden‟ in: RK Avo-blad 1 (9 januari 1999) 8-13. 
 
Zunneberg, Peter, „Goochelen met leerwegen. Gemengde leerweg: paradepaardje van het vmbo?‟ 
in: PMVO-Journaal 35 (26 mei 1999) 8-9. 
 
Uitgaven 
 
Wetgeving 
 
Gemengde leerweg aan scholen voor mavo of scholen voor vbo 1999-2002 
Gele Katern 23, 7 oktober 1998, 9-13. 
 
Gemende leerweg aan agrarische opleidingen centra (aoc’s) 1999-2000 
Gele Katern 23, 7 oktober 1998, 15-19. 
 
Gemende leerweg aan agrarische opleidingen centra (aoc’s) na bestuurlijke samenwerking 1999-
2002 
Gele Katern 23, 7 oktober 1998, 21-24. 
 
 

5. Agrarisch onderwijs 
 
Vakliteratuur 
 
Verheul, Cor, „De eigenwijze structuur van het vbo-groen‟ in: Van twaalf tot achttien 4 (april 1997) 
46-47. 
 
„Vmbo-groenscholen investeren veel in informatica‟ in: Ict.onderwijs.info 11 (17 maart 1999) 8. 
 
Born, Ton van den, „Intrasectoraal verbreedt vmbo-groen nog verder‟ in: Van twaalf tot achttien 5 
(mei 1999) 22-23. 
 
Unen, Astrid van, „Allochtonen mijden agrarisch onderwijs. „Aaibaar‟ vbo-groen populair door zorg 
voor leerlingen‟ in: AOB Onderwijsblad 13 (26 juni 1999) 42-43. 
 
Atsma, Marijke, „Gelukkig tussen planten en dieren. Steeds meer leerlingen naar vmbo-groen‟ in: 
AOB Onderwijsblad 19 (6 november 1999) 24-26. 
 
Fijter, Reiny de, „Boeren slaan alleen maar koeien op de kont. Dat zou ik niet willen. Rapport bestu-
deert beeldvorming over groen onderwijs bij allochtone leerlingen‟ in: Toon 2 (februari 2000) 16-19. 
 
Atsma, Marijke, „Het hele lager agrarisch onderwijs kan weg‟ in: AOB Onderwijsblad 5 (11 maart 
2000) 26-28 [Voorzitter landelijke boerenorganisatie Jan Cees Vogelaar over lager agrarisch 
onderwijs]. 
 
Atsma, Marijke, „LTO-voorzitter Vogelaar slaat kletskoek uit. Grote woede in agrarisch onderwijs‟ in: 
AOB Onderwijsblad 6 (25 maart 2000) 42-43. 
 
Hollestelle, Alex, „Vmbo-leerling sterk in agrarisch onderwijs‟ in: V.O.-wijzer 5 (13 mei 2000) 60-61. 
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„Track 21‟ in: Nieuwsbrief over het product Track 21 1 (AOC raad; augustus 2000) [risocoleerlingen 
in AOC‟s]. 
 
Uitgaven 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 6: programmabeschrijving ‘basisvaardigheden werken 
in het groen’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 13: programmabeschrijving ‘specialistische vaardighe-
den werken in het groen’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Wetgeving 
 
Gemende leerweg aan agrarische opleidingen centra (aoc’s) 1999-2000 
Gele Katern 23, 7 oktober 1998, 15-19. 
 
Gemende leerweg aan agrarische opleidingen centra (aoc’s) na bestuurlijke samenwerking 1999-
2002 
Gele Katern 23, 7 oktober 1998, 21-24. 
 
 

6. Praktijkonderwijs (pro) 
 
Vakliteratuur 
 
Horst, Aaldert van der, Mieke Zuurman, „Praktijkonderwijs gericht op de arbeidsmarkt‟ in: Van 
twaalf tot achttien 7 (september 1996) 44-45. 
 
„Leren van elkaar‟ in: Uitleg 7 (12 maart 1997) 39; overzicht pilotprojecten lwoo en pro. 
 
„Projecten spelen in op zorgvraag risicoleerlingen‟ in: Uitleg 7 (12 maart 1997) 35-37; pilotprojecten 
lwoo en pro. 
 
Dijkstra, Bert, Arend Jan Zwarteveen, „Begeleiding binnenshuis‟ in: Van twaalf tot achttien 3 (maart 
1997) 26-27. 
 
Wenden, Mieke van der, „Leerling praktijkonderwijs vraagt stage en werk‟ in: Uitleg 16 (11 juni 
1997) 27-29. 
 
Cornelisse, Wilma, „Leerlingenzorg nieuwe stijl biedt perspectief. Studiedag pilotprojecten leerweg-
ondersteunend en praktijkonderwijs‟ in: Uitleg 31 (10 december 1997) 31-33. 
 
Bosch, Sije van den, „Tientallen nieuwe pilotprojecten kunnen beginnen. Leerwegondersteunend en 
praktijkonderwijs‟ in: Uitleg 12 (22 april 1998) 40-41. 
 
Bosch, Sije van den, „Alleen met een rechte zaag kun je goed werk afleveren‟ in: Uitleg 15 (10 juni 
1998) 22-23; methoden en hulpmiddelen voor het praktijkonderwijs. 
 
„Wetsvoorstel vso, vbo en mavo: belangrijkste wijzigingen op een rij (2)‟ in: PMVO-Journaal 22 (1 
april 1998) 10-12; stand van zaken samenwerkingsverbanden, leerwegondersteunend onderwijs en 
praktijkonderwijs na kamerbehandeling 3 februari 1998. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding‟ in: Uitleg 15 (10 juni 1998) 24-25; traject indicatiestelling, rvc‟s, 
bekostiging en rechtspositie lwoo en pro. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: steunpunt zorg begeleidt vernieuwingen‟ in: Uitleg 19 (9 
september 1998) 25-26. 
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Meulen, Rita van der, „De zorgbreedte in het voortgezet onderwijs‟ in: VVO-magazine 2 (oktober 
1998) 16-18. 
 
Bol, Leo, „Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs‟ in: RK Avo-blad 18 (21 november 
1998) 349-352. 
 
Rooijen, Arie van, „Wat gebeurt er met het vso-mlk? Nazorg in praktijkonderwijs van essentieel 
belang‟ in: Ouders & school 1 (februari 1999) 12-14. 
 
Bol, Leo, „Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs meer duidelijkheid‟ in: RK Avo-
blad 5 (13 maart 1999) 94-97. 
 
Winter, Henk Jan, „Kunsteducatie geeft zwakbegaafden zelfvertrouwen‟ in: Schooljournaal 10 (27 
maart 1999) 19. 
 
„Vooral vbo-advies vaak (te) hoog‟ in: Naar betere resultaten 1 (maart 1999) 17-18. 
 
Graaff, Ciska de, „We weten niet wat we met sommige leerlingen aan moeten. Kritiek op criteria 
voor plaatsing van leerlingen in leerwegondersteunend en praktijkonderwijs‟ in: Schooljournaal 16 
(22 mei 1999) 12-13. 
 
Duynstee, Anja, Anton Verweij , „Toelating tot leerwegondersteuning en praktijkonderwijs: een 
verhaal uit de praktijk‟ in: VVO-magazine 7 (mei 1999) 15-17. 
 
Bol, Leo, „Onderwijsbevoegdheid voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs‟ in: RK 
Avo-blad 13 (4 september 1999) 249-250. 
 
Loon, Peter van, „Veel werk aan de winkel. Onderzoek pilots zorgverbreding‟ in: PMVO-Journaal 38 
(13 oktober 1999) 7. 
 
Reitsma, Laurens, „Samenvoeging speciaal en regulier voortgezet onderwijs loopt stroef. Vso-
scholen wachten fusie af. Rigide regels rvc‟s gehekeld‟ in: Schooljournaal 34 (13 november 1999) 
8-10. 
 
Loon, Peter van, „Meer zelfvertrouwen door kleine stapjes. Praktijkonderwijs in Zwolle‟ in: PMVO-
Journaal 40 (15 december 1999) 10-11. 
 
Ros, Bea, „Administratieve rompslomp voorbij met het onderwijskundig rapport‟ in: PMVO-journaal 
41 (26 januari 2000) 13-15. 
 
Werker, Hans, „Net iets anders gegeven. De Middeleeuwen in de klas‟ in: Kleio 1 (januari 2000) 13-
17 (geschiedenislessen voor leerlingen in leerwegondersteunend en praktijkonderwijs). 
 
Blok, Rob de, „Vrijblijvendheid maakt plaats voor perspectief op werk‟ in: Uitleg 4 (9 februari 2000) 
8-11; praktijkonderwijs als voorbereiding op werk, een woonsituatie en vrijetijdsbesteding. 
 
Blok, Rob de, „Misschien gediplomeerd, maar wél geslaagd‟ in: Uitleg 4 (9 februari 2000) 12-15; 
certificaten halen op het praktijkonderwijs. 
 
Loon, Peter van, „Nieuwe criteria voor zij-instromers en neveninstromers‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 
februari 2000) 14. 
 
Jonge, Louis de, „Leraren speciaal onderwijs steunen en coachen hun collega‟s in het vmbo‟ in: 
Uitleg 7 (15 maart 2000) 26-28. 
 
Winter, Henk Jan, „Zorgen om zmok-leerling met ambulante hulp. Speciaal onderwijs splitst zich op 
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in 40 regionale expertisecentra‟ in: Schooljournaal 9 (18 maart 2000) 8-10. 
 
Kleingeld, Regina, „Kwetsbare leerling heeft recht op extra zorg‟ in: Uitleg extra 10a (5 april 2000) 6-
7. 
 
Fidder, Brenda, „Wachtlijst wordt zo snel mogelijk weggewerkt‟ in: Uitleg 11 (12 april 2000) 19. 
 
Hollestelle, Alex, „Vmbo te hoog gegrepen. Veel Amsterdamse leerlingen raken door vmbo tussen 
wal en schip‟ in: V.O.-wijzer 4 (15 april 2000) 51. 
 
Tooren, Marlies van, „Amsterdams vmbo toch niet failliet‟ in: PMVO-Journaal 44 (19 april 2000) 10. 
 
Groot, Roel de, „Pedagogen in plaats van managers in beroepsonderwijs‟ in: Dekanoloog 4 (april 
2000) 5-6. 
 
Erp, Irene van, Marcella Raaijmakers, „Onderzoek stuit op irreële richtlijnen. De minister is te streng 
voor het speciaal voortgezet onderwijs‟ in: Dekanoloog 4 (april 2000) 22-23. 
 
Arenthals, Hendrik-Jan van, „De zorgen en de structuur‟ in: VVO magazine 6 (april 2000) 7-8. 
 
Wely, José van, „Iedere docent kent iedere leerling. Het geheim van de Kranenburg school‟ in: Toon 
5 (mei 2000) 28-29. 
 
Vonderen, José van, „Kansrijk op de arbeidsmarkt via het praktijkonderwijs‟ in: PMVO journaal 46 
(14 juni 2000) 6-7. 
 
„Nieuwe vmbo veel te moeilijk‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 16-17 [n.a.v. onderzoek onder alle 
vmbo- en svo-scholen in Amsterdam]. 
 
Teuten, Wim van, „Geld voor zorgleerlingen voortgezet onderwijs‟ in: Schooljournaal 23 (26 
augustus 2000) 15. 
 
Loon, Peter van, „Samen aan de slag voor goede zorg‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 september 2000) 8-
9 [gemeenschappelijke verklaring zorgbudget]. 
 
Barendse, Jan, „Wanneer mag ik nou naar dat ziekenhuis?‟ in: Inzicht 5 (september 2000) 30-31 
[wanneer en voor welke stageplek is een pro-leerling geschikt?]. 
 
Velde, Henk van de, „Werkgeschikt door praktijkonderwijs. De tomeloze inzet voor niveau 1‟ in: 
Dekanoloog 7 (september 2000) 12-13. 
 
Uitgaven 
 
Handreikingen voor het praktijkonderwijs. Een invulling van de streefdoelen voor de algemeen 
vormende vakken in het vso-mlk (resultaten van een tweedaagse lerarenconferentie in 1996/1997) 
(KPC Groep, „s Hertogenbosch 1997). 
 
Het vso-mlk op weg naar praktijkonderwijs. Leerinhouden en een pedagogisch/didactisch concept 
(SLO, Enschede 25 mei 1998). 
 
Brochure Zorgstructuur, bestuurlijke vormgeving en samenwerkingsverbanden, basismodellen 
opdc, inclusief katern met uitgewerkte voorbeelden (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer juni 1998). 
 
Eindtoets basisonderwijs, interpretatie van het leerlingrapport, basis voor de conversie vbo-mavo 
met niveaus naar vmbo met leerwegen (Cito, Arnhem oktober 1998). 
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Definitief advies toelaatbaarheidsbepaling , leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. 
Zorgleerlingen en/in leerwegen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer 
november 1998). 
 
Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. Bekostiging, rechtspositie en samenvoe-
gingen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Den Haag december 1998). 
 
Implementatieplan innovatiebeleid mavo, vbo, vso (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1998). 
 
Informatie aan scholen. Over de invoering van de leerwegen, leerwegondersteunend onderwijs is 
vso, vbo en mavo (1 map en 2 diskettes) (KPC, „s Hertogenbosch 1998). 
 
Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in 1999. Zorgleerlingen en/in 
leerwegen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer januari 1999). 
 
Naar leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Bevindingen over de eerste tranche 
pilotprojecten mavo/vbo/vso (SCO-Kohnstamm instituut, Amsterdam oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 1: beschrijving basisprogramma ‘communicatieve 
vaardigheden’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 2: beschrijving basisprogramma ‘sociale vaardigheden’ 
(KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 3: beschrijving basisprogramma ‘cognitieve vaardighe-
den’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 4: beschrijving basisprogramma ‘stagetraining’ (KPC 
Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 5: programmabeschrijving ‘basisvaardigheden techniek’ 
(KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 6: programmabeschrijving ‘basisvaardigheden werken 
in het groen’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 7: programmabeschrijving ‘fastfood’ 
(basisvaardigheden en specialistische vaardigheden) (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 
1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 8: programmabeschrijving ‘specialistische communica-
tieve vaardigheden’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 9: programmabeschrijving ‘specialistische sociale 
vaardigheden’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 10: programmabeschrijving ‘specialistische cognitieve 
vaardigheden’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 11: programmabeschrijving ‘stage’ (KPC Groep, „s 
Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 12: programmabeschrijving ‘specialistische vaardighe-
den techniek’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
 
Pilot praktijkonderwijs Nijmegen. Document 13: programmabeschrijving ‘specialistische vaardighe-
den werken in het groen’ (KPC Groep, „s Hertogenbosch oktober 1999). 
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Aangepaste basisvorming: werken aan praktijkonderwijs (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Aanvraag extra zorg voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (KPC Groep, „s Hertogenbosch 
1999). 
 
Stages, werktoeleiding en naschools begeleiden: werken aan praktijkonderwijs (KPC Groep, „s 
Hertogenbosch 1999).  
 
Vaardige leraren: werken aan praktijkonderwijs (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Praktijkonderwijs in ontwikkeling. De eerste resultaten van de pilots praktijkonderwijs (Vereniging 
Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Instrumenten voor het meten van de toelaatbaarheidscriteria (PMVO, Den Haag januari 2000). 
 
Nader beschouwd: Model onderwijskundig rapport (PMVO, Den Haag januari 2000). 
 
Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar 2000/2001. 
Zorgleerlingen en/in leerwegen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer 
januari 2000). 
 
Inventarisatie Zorgleerlingen Amsterdam 28.2 (Bureau Brekelmans, 21 februari 2000). 
 
Nederlands in praktijkonderwijs. Een verslag van de stand van zaken van Nederlands in het 
praktijkonderwijs en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling (deel 29 van de reeks Studie en 
Onderzoek binnen het project Nederlands VO; SLO, Enschede maart 2000). 
 
Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar 2000/2001. 
Procedure en criteria bij zij- en neveninstromers (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Maatwerk. Een onderwijskundige visie voor het praktijkonderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek 
(Stichting speciaal onderwijs Katwijk en omgeving en de Vereniging voor Christelijk Voortgezet 
Onderwijs te Katwijk e.o., Katwijk mei 2000). 
 
Zicht op zorg. Leerlingkenmerken en zorgvoorzieningen in het samenwerkingsverband vo-svo 
Voorne-Putten-Rozenburg (samenwerkingsverband vo-svo Voorne-Putten-Rozenburg, juni 2000). 
 
Goed geregeld. De networking en het omgevingsmanagement van het NPO in relatie tot de 
arbeidstoelating (Netwerk voor praktijkonderwijs Noordoost Noord-Brabant, 2000). 
 
Wetgeving 

 
Gevolgen invoering WPO, WEC en wijziging WVO voor bekostiging en personeel van basisscholen 
en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) 
Gele Katern 4, 4 februari 1998, 9-35. 
 
Omzettingsfaciliteiten svo/lom/mlk 1998-1999 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 5-6. 
 
Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktij-
konderwijs 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 27-50. 
 
Overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs lom en mlk 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 55-57. 
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Plan van Scholen 1999-2001 
Gele Katern 25, 4 november 1998, 22-31. 
 
Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen: omzetting scholen en afdelingen speciaal voortgezet 
onderwijs naar praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs 
Gele Katern 26, 11 november 1998, 11. 
 
Regeling tijdelijke voorschriften mavo-vbo-svo 
Gele Katern 29, 2 december 1998, 11-12. 
 
Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo-lom dan wel 
svo-mlk 
Gele Katern 30, 9 december 1998, 5-8. 
 
Omzetting speciaal voortgezet onderwijs 
Gele Katern 30c, 16 december 1998, 11-14. 
 
Voorlichting in verband met omzetting van svo-lom in een voorziening (opdc) en leerlingnorm voor 
omzetting van afdelingen svo-mlk in een school voor praktijkonderwijs  
Gele Katern 2/3, 27 januari 1999, 15-23. 
 
Regeling inzake nevenvestiging aan scholen voor praktijkonderwijs 
Gele Katern 11, 14 april 1999, 15. 
 
Tegemoetkoming in de overige studiekosten voor leerlingen in het svo-lom/mlk, het leerwegonder-
steunend onderwijs, het opdc en het praktijkonderwijs en de Regeling leerlingenvervoer 
Gele Katern 12/13, 28 april 1999, 20-22. 
 
Onderwijsbevoegdheid leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs 
Gele Katern 14, 26 mei 1999, 16-18. 
 
Vergoeding bedrijfsgezondheidszorg voor het leerwegondersteunend onderwijs voortkomend uit het 
svo-lom en het praktijkonderwijs, schooljaar 1999-2000 
Gele Katern 14, 26 mei 1999, 22-24. 
 
Financiële verslaggeving svo-lom en svo-mlk na omzetting in leerwegondersteunend onderwijs en 
praktijkonderwijs 
Gele Katern 14, 26 mei 1999, 25-27. 
 
Regeling verantwoording besteding vergoeding voor de afdeling praktijkonderwijs 
Gele Katern 16, 9 juni 1999, 8-9. 
 
Overgangsmaatregelen samenvoeging praktijkonderwijs 
Gele Katern 18, 23 juni 1999, 14-27. 
 
Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en 
mlk 
Gele Katern 18b, 14 juli 1999, 17-21. 
 
Overgangsregeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding leerwegondersteunend onder-
wijs en praktijkonderwijs 1999 
Gele Katern 25, 3 november 1999, 9-11. 
 
Plan van Scholen 2000-2002 
Gele Katern 24, 13 oktober 1999, 20-32. 
 



 

 
Nader beschouwd: Literatuuroverzicht vmbo 

                   Vmbo projectorganisatie, oktober 2000 21 

Regeling samenvoeging van scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en samenvoeging van 
scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostinging op 1 augustus 2000 of 1 augustus 2001 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 22-24. 
 
Vragenrubriek informatiecentrum algemeen: afschriften van omzetting naar lwoo of pro 
Gele Katern 4/5, 16 februari 2000, 14. 
 
Belangstellingsregistratie applicatieopleidingen leraren svo-lom en svo-mlk 
Gele Katern 10, 5 april 2000, 10-12 
 
Omzetting speciaal voortgezet onderwijs in praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs, 
als ook omzetting leerwegondersteunend onderwijs (ex-ivbo) in praktijkonderwijs, samenvoeging en 
nevenvestiging 2000-2002 
Gele Katern 18a, 12 juli 2000, 35-39. 
 
 

7. Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
 
Vakliteratuur 
 
„Leren van elkaar‟ in: Uitleg 7 (12 maart 1997) 39; overzicht pilotprojecten lwoo en pro. 
 
„Projecten spelen in op zorgvraag risicoleerlingen‟ in: Uitleg 7 (12 maart 1997) 35-37; pilotprojecten 
lwoo en pro. 
 
Dijkstra, Bert, Arend Jan Zwarteveen, „Begeleiding binnenshuis‟ in: Van twaalf tot achttien 3 (maart 
1997) 26-27. 
 
Bosch, Sije van den, „Een school moet haar eigen sterke en zwakke kanten goed kennen‟ in: Uitleg 
20 (10 september 1997) 28-30; pilot leerwegondersteunend onderwijs in Zuid-Holland-west. 
 
„Een streep door het ivbo: naar leerwegondersteunend onderwijs‟ in: Vbo-informatief 1 (oktober 
1997) 4-5. 
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1997) 6. 
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praktijkonderwijs‟ in: Uitleg 12 (22 april 1998) 40-41. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding‟ in: Uitleg 15 (10 juni 1998) 24-25; traject indicatiestelling, rvc‟s, 
bekostiging en rechtspositie lwoo en pro. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: steunpunt zorg begeleidt vernieuwingen‟ in: Uitleg 19 (9 
september 1998) 25-26. 
 
Meulen, Rita van der, „De zorgbreedte in het voortgezet onderwijs‟ in: VVO-magazine 2 (oktober 
1998) 16-18. 
 
Bol, Leo, „Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs‟ in: RK Avo-blad 18 (21 november 
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Vos, E., E. Wildeman, „Toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs per 1 augustus 1999' in: 
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Rooijen, Arie van, „Vso-lom-scholen gaan verdwijnen, maar hun functie niet‟ in: Ouders & school 6 
(december 1998) 3-5. 
 
Hagen, Marja van der, „Intensieve begeleiding svo maakt afscheid zwaar‟ in: Dekanoloog 1 (januari 
1999) 8-9. 
 
Zwarteveen, Arend Jan, „Leerwegondersteunend onderwijs, stand van zaken. Op weg naar het 
vmbo - 2' in: Impuls voor natuur-/scheikunde en biologie 2 (januari 1999) 6-7. 
 
Velden, Henk van de, „Proefperiode criteria leerwegondersteunend onderwijs. Regionale 
verwijzingscommissies beginnen hun werk‟ in: Dekanoloog 2 (februari 1999) 8. 
 
Bol, Leo, „Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs meer duidelijkheid‟ in: RK Avo-
blad 5 (13 maart 1999) 94-97. 
 
Winter, Henk Jan, „Kunsteducatie geeft zwakbegaafden zelfvertrouwen‟ in: Schooljournaal 10 (27 
maart 1999) 19. 
 
„Vooral vbo-advies vaak (te) hoog‟ in: Naar betere resultaten 1 (maart 1999) 17-18. 
 
Graaff, Ciska de, „We weten niet wat we met sommige leerlingen aan moeten. Kritiek op criteria 
voor plaatsing van leerlingen in leerwegondersteunend en praktijkonderwijs‟ in: Schooljournaal 16 
(22 mei 1999) 12-13. 
 
Mosselman, Carola, „Wat brengt het leerwegondersteunend onderwijs? Gevolgen voor 
nieuwkomers niet hoog op de agenda‟ in: Toon 5 (mei 1999) 24-25. 
 
Duynstee, Anja, Anton Verweij , „Toelating tot leerwegondersteuning en praktijkonderwijs: een 
verhaal uit de praktijk‟ in: VVO-magazine 7 (mei 1999) 15-17. 
 
Bol, Leo, „Onderwijsbevoegdheid voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs‟ in: RK 
Avo-blad 13 (4 september 1999) 249-250. 
 
Loon, Peter van, „Veel werk aan de winkel. Onderzoek pilots zorgverbreding‟ in: PMVO-Journaal 38 
(13 oktober 1999) 7. 
 
Reitsma, Laurens, „Samenvoeging speciaal en regulier voortgezet onderwijs loopt stroef. Vso-
scholen wachten fusie af. Rigide regels rvc‟s gehekeld‟ in: Schooljournaal 34 (13 november 1999) 
8-10. 
 
Ros, Bea, „Administratieve rompslomp voorbij met het onderwijskundig rapport‟ in: PMVO-journaal 
41 (26 januari 2000) 13-15. 
 
Hermans, Karel, Arend Jan Zwarteveen, „Leerwegondersteunend onderwijs in de steigers. Op weg 
naar het vmbo - 6' in: Impuls voor natuur- en scheikunde en biologie 2 (januari 2000) 5-7. 
 
Neslo, Orlando, „Structurele huiswerkbeoordeling lwo, vbo en mavo. Klassenmanagement - 2' in: 
Impuls voor natuur- en scheikunde en biologie 2 (januari 2000) 30-32. 
 
Perquin, Willem, „Natuurwetenschap voor het ivbo (lwo)‟ in: Impuls voor natuur- en scheikunde en 
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biologie 2 (januari 2000) 35-36. 
 
Werker, Hans, „Net iets anders gegeven. De Middeleeuwen in de klas‟ in: Kleio 1 (januari 2000) 13-
17 (geschiedenislessen voor leerlingen in leerwegondersteunend en praktijkonderwijs). 
 
Loon, Peter van, „Nieuwe criteria voor zij-instromers en neveninstromers‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 
februari 2000) 14. 
 
Jonge, Louis de, „Leraren speciaal onderwijs steunen en coachen hun collega‟s in het vmbo‟ in: 
Uitleg 7 (15 maart 2000) 26-28. 
 
Kleingeld, Regina, „Kwetsbare leerling heeft recht op extra zorg‟ in: Uitleg extra 10a (5 april 2000) 6-
7. 
 
Vonderen, José van, „Bijles of begeleiding is soms al voldoende. Leerwegondersteunend onderwijs‟ 
 in: Uitleg extra 10a (5 april 2000) 8-9. 
 
Fidder, Brenda, „Wachtlijst wordt zo snel mogelijk weggewerkt‟ in: Uitleg 11 (12 april 2000) 19. 
 
Hollestelle, Alex, „Vmbo te hoog gegrepen. Veel Amsterdamse leerlingen raken door vmbo tussen 
wal en schip‟ in: V.O.-wijzer 4 (15 april 2000) 51. 
 
Tooren, Marlies van, „Amsterdams vmbo toch niet failliet‟ in: PMVO-Journaal 44 (19 april 2000) 10. 
 
Groot, Roel de, „Pedagogen in plaats van managers in beroepsonderwijs‟ in: Dekanoloog 4 (april 
2000) 5-6. 
 
Erp, Irene van, Marcella Raaijmakers, „Onderzoek stuit op irreële richtlijnen. De minister is te streng 
voor het speciaal voortgezet onderwijs‟ in: Dekanoloog 4 (april 2000) 22-23. 
 
Harst, Aat van der, Frits Roelofs, „Onderwijskansen in Amsterdam-Noord: OK‟ in: TvL 2 (april 2000) 
10-11. 
 
Mosselman, Carola, „Herhaling is de moeder van de wetenschap. Op Het Streek kijken ze elke dag 
even op de poster‟ in: Toon 4 (april 2000) 28-29 [het project Nederlands als instructietaal]. 
 
Arenthals, Hendrik-Jan van, „De zorgen en de structuur‟ in: VVO magazine 6 (april 2000) 7-8. 
 
Jonge, Louis de, „Differentiatie raakt het hart van de leerling. De oplossing van Oss voor 
leerproblemen‟ in: Uitleg 14 (24 mei 2000) 15-17. 
 
„Nieuwe vmbo veel te moeilijk‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 16-17 [n.a.v. onderzoek onder alle 
vmbo- en svo-scholen in Amsterdam]. 
 
Teuten, Wim van, „Geld voor zorgleerlingen voortgezet onderwijs‟ in: Schooljournaal 23 (26 
augustus 2000) 15. 
 
Loon, Peter van, „Samen aan de slag voor goede zorg‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 september 2000) 8-
9 [gemeenschappelijke verklaring zorgbudget]. 
 
Uitgaven 
 
Brochure Zorgstructuur, bestuurlijke vormgeving en samenwerkingsverbanden, basismodellen 
opdc, inclusief katern met uitgewerkte voorbeelden (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer juni 1998). 
 
Eindtoets basisonderwijs, interpretatie van het leerlingrapport, basis voor de conversie vbo-mavo 
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met niveaus naar vmbo met leerwegen (Cito, Arnhem oktober 1998). 
 
Zorgleerlingen en/in leerwegen. Definitief advies  
toelaatbaarheidsbepaling , leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer november 1998). 
 
Leerlingen op spoor. Taakstelling permanente commissie leerlingenzorg vo 1 (VSLPC, 18 
december 1998). 
 
Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. Bekostiging, rechtspositie en samenvoe-
gingen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer december 1998). 
 
Implementatieplan innovatiebeleid mavo, vbo, vso (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1998). 
 
Informatie aan scholen. Over de invoering van de leerwegen, leerwegondersteunend onderwijs in 
vso, vbo en mavo (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1998). 
 
Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in 1999. Zorgleerlingen en/in 
leerwegen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer januari 1999). 
 
Leerlingen op spoor. Taakstelling permanente commissie leerlingenzorg vo 2 (VSLPC, 31 mei 
1999). 
 
Naar leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Bevindingen over de eerste tranche 
pilotprojecten mavo/vbo/vso (SCO-Kohnstamm instituut, Amsterdam oktober 1999). 
 
Aanvraag extra zorg voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (KPC Groep, „s Hertogenbosch 
1999). 
 
Handelingsplannen: werken aan leerwegondersteunend onderwijs (KPC Groep, „s Hertogenbosch 
1999). 
 
Cursus ‘werken met handelingsdelen. Werkdocument in het leerwegondersteunend onderwijs (KPC 
Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Workshop handelingsplannen: informatie en voorlichting (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Instrumenten voor het meten van de toelaatbaarheidscriteria (PMVO, Den Haag januari 2000). 
 
Nader beschouwd: Model onderwijskundig rapport (PMVO, Den Haag januari 2000). 
 
Nader beschouwd: pilots leerwegondersteunend onderwijs (PMVO, Den Haag februari 2000). 
 
Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar 2000/2001. 
Zorgleerlingen en/in leerwegen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer 
januari 2000). 
 
Inventarisatie Zorgleerlingen Amsterdam 28.2 (Bureau Brekelmans, 21 februari 2000). 
 
Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar 2000/2001. 
Procedure en criteria bij zij- en neveninstromers (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Zicht op zorg. Leerlingkenmerken en zorgvoorzieningen in het samenwerkingsverband vo-svo 
Voorne-Putten-Rozenburg (samenwerkingsverband vo-svo Voorne-Putten-Rozenburg, juni 2000). 
 
Leerlingen op spoor. Algemene diagnostiek voor de toelaatbaarheidsbepaling lwoo/pro ‘Diagnostiek 
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als hulpmiddel’ (VSLPC, Utrecht 2000). 
 
Koersen naar flexibel leerwegondersteunend onderwijs en trajectbegeleiding voor leerlingen met 
extra hulpvragen (VSLPC). 
 
Werken aan leerwegondersteunend onderwijs (VSLPC). 
 
 
Wetgeving 
 
Gevolgen invoering WPO, WEC en wijziging WVO voor bekostiging en personeel van basisscholen 
en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) 
Gele Katern 4, 4 februari 1998, 9-35. 
 
Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktij-
konderwijs 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 27-50. 
 
Overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs lom en mlk 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 55-57. 
 
Omzettingsfaciliteiten svo/lom/mlk 1998-1999 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 5-6. 
 
Plan van Scholen 1999-2001 
Gele Katern 25, 4 november 1998, 22-31. 
 
Regeling toekenning aanvullende vergoeding 1998-1999 aan scholen voor mavo, vbo en scholen 
voor leerwegondersteunend onderwijs 
Gele Katern 26, 11 november 1998, 13-15. 
 
Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen: omzetting scholen en afdelingen speciaal voortgezet 
onderwijs naar praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs 
Gele Katern 26, 11 november 1998, 11. 
 
Regeling tijdelijke voorschriften mavo-vbo-svo 
Gele Katern 29, 2 december 1998, 11-12. 
 
Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo-lom dan wel 
svo-mlk 
Gele Katern 30, 9 december 1998, 5-8. 
 
Omzetting speciaal voortgezet onderwijs 
Gele Katern 30c, 16 december 1998, 11-14. 
 
Voorlichting in verband met omzetting van svo-lom in een voorziening (opdc) en leerlingnorm voor 
omzetting van afdelingen svo-mlk in een school voor praktijkonderwijs  
Gele Katern 2/3, 27 januari 1999, 15-23. 
 
Tegemoetkoming in de overige studiekosten voor leerlingen in het svo-lom/mlk, het leerwegonder-
steunend onderwijs, het opdc en het praktijkonderwijs en de Regeling leerlingenvervoer 
Gele Katern 12/13, 28 april 1999, 20-22. 
 
Onderwijsbevoegdheid leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs 
Gele Katern 14, 26 mei 1999, 16-18. 
Vergoeding bedrijfsgezondheidszorg voor het leerwegondersteunend onderwijs voortkomend uit het 
svo-lom en het praktijkonderwijs, schooljaar 1999-2000 
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Gele Katern 14, 26 mei 1999, 22-24. 
 
Financiële verslaggeving svo-lom en svo-mlk na omzetting in leerwegondersteunend onderwijs en 
praktijkonderwijs 
Gele Katern 14, 26 mei 1999, 25-27. 
 
Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en 
mlk 
Gele Katern 18b, 14 juli 1999, 17-21. 
 
Plan van Scholen 2000-2002 
Gele Katern 24, 13 oktober 1999, 20-32. 
 
Overgangsregeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding leerwegondersteunend onder-
wijs en praktijkonderwijs 1999 
Gele Katern 25, 3 november 1999, 9-11. 
 
Vragenrubriek informatiecentrum algemeen: afschriften van omzetting naar lwoo of pro 
Gele Katern 4/5, 16 februari 2000, 14. 
 
Belangstellingsregistratie applicatieopleidingen leraren svo-lom en svo-mlk 
Gele Katern 10, 5 april 2000, 10-12 
 

 

8. Regionale verwijzingscommissie (rvc) 
 
Vakliteratuur 
 
„Technisch overleg zorgverbreding‟ in: Uitleg 15 (10 juni 1998) 24-25 [traject indicatiestelling, rvc‟s, 
bekostiging en rechtspositie lwoo en pro]. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: overgangsjaar verwijzingscommissies‟ in: Uitleg 30 (9 
december 1998) 26. 
 
Loon, Peter van, „Scholen bepalen zelf welke leerlingen extra zorg krijgen. Invoeringsjaar voor rvc‟ 
in: PMVO-Journaal 30 (9 december 1998) 14-15. 
 
Blok, Rob de, „Verwijzingscommissie voor extra zorg draait jaar op proef‟ in: Uitleg 1 (13 januari 
1999) 27. 
 
Velden, Henk van de, „Proefperiode criteria leerwegondersteunend onderwijs. Regionale 
verwijzingscommissies beginnen hun werk‟ in: Dekanoloog 2 (februari 1999) 8. 
 
Vonderen, José van, „Zin of onzin van regionale verwijzingscommissie‟ in: PMVO-Journaal 32 (3 
maart 1999) 11. 
 
Loon, Peter van, „Leerlingen passen niet in hokjes. Verwijzingscommissies krijgen het druk‟ in: 
PMVO-Journaal 34 (28 april 1999) 11. 
 
Graaff, Ciska de, „We weten niet wat we met sommige leerlingen aan moeten. Kritiek op criteria 
voor plaatsing van leerlingen in leerwegondersteunend en praktijkonderwijs‟ in: Schooljournaal 16 
(22 mei 1999) 12-13. 
 
Duynstee, Anja, Anton Verweij, „Toelating tot leerwegondersteuning en praktijkonderwijs: een 
verhaal uit de praktijk‟ in: VVO-magazine 7 (mei 1999) 15-17. 
 
Snel, Tineke, „Integratie speciaal voortgezet onderwijs gaat traag. Ruim helft aanvragen wordt 
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afgewezen door regionale verwijzingscommissie‟ in: AOB Onderwijsblad 18 (23 oktober 1999) 34-
36. 
 
Reitsma, Laurens, „Samenvoeging speciaal en regulier voortgezet onderwijs loopt stroef. Vso-
scholen wachten fusie af. Rigide regels rvc‟s gehekeld‟ in: Schooljournaal 34 (13 november 1999) 
8-10. 
 
Borman, Marjolijn, „Tweede proefjaar voor toelating leerwegondersteunend onderwijs‟ in: Uitleg 30 
(8 december 1999) 25. 
 
Loon, Peter van, „Nieuwe criteria en werkwijze voor rvc‟s. Tweede proefjaar‟ in: PMVO-Journaal 40 
(15 december 1999) 14-15. 
 
Sikkes, Robert, „De indicatie-bureaucratie. Overheid wil greep krijgen op stroom kinderen naar 
speciaal onderwijs‟ in: Schoolbestuur 10 (december 1999) 28-30.  
 
Ros, Bea, „Administratieve rompslomp voorbij met het onderwijskundig rapport‟ in: PMVO-journaal 
41 (26 januari 2000) 13-15. 
 
Bloemendal, Dick, „De perikelen van de regionale verwijzingscommissies‟ in: Dekanoloog 1 (januari 
2000) 8-9. 
 
Vonderen, José van, „Proefjaar rvc‟s leidt tot bijstelling criteria‟ in: Uitleg extra 10a (5 april 2000) 10-
11. 
 
Uitgaven 
 
De aanvraag van extra zorg bij de RVC. Een procesbeschrijving. Leerlingen op het spoor (KPC 
Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Het onderwijskundig rapport in het leerlingdossier. Leerlingen op het spoor (werkdocument) (KPC 
Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Instrumenten voor het meten van de toelaatbaarheidscriteria (PMVO, Den Haag januari 2000). 
 
Nader beschouwd: Model onderwijskundig rapport (PMVO, Den Haag januari 2000). 
 
Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar 2000/2001. 
Zorgleerlingen en/in leerwegen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer 
januari 2000). 
 
Toelating praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in het schooljaar 2000/2001. 
Procedure en criteria bij zij- en neveninstromers (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Wetgeving 
 
Tijdelijke regeling regionale verwijzingscommissies (rvc’s) voortgezet onderwijs 
Gele Katern 1, 13 januari 1999, 15-21. 

 

 

9. Permanente commissie leerlingenzorg (pcl) 
 
Vakliteratuur 
 
Bruning-Hofland, Minke, „Verwijzen, vernieuwen, voorkomen. De permanente commissie leerlingen-
zorg‟ in: PMVO-Journaal 28 (14 oktober 1999) 14-15. 
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Bootsman-Slinkers, Anita, Minke Bruning-Hofland, „Zorgdragen voor leerlingen wordt gemeengoed. 
Commissie leerlingenzorg bewijst waarde‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 september 2000) 10. 
 
Uitgaven 
 
Taakstelling permanente commissie leerlingenzorg VO 1 (CPS, Amersfoort 1998). 
 
Taakstelling permanente commissie leerlingenzorg VO 2 (CPS, Amersfoort 1999). 
 
Wetgeving 

 

 

10. Leerlingenvervoer 
 
Vakliteratuur 
 
Rooijen, Arie van, „NKO op de bres voor leerlingenvervoer naar OPDC. Wat verandert er voor SVO-
LOM en -MLK?‟ in: Ouders & school 2 (maart 1999) 7-9. 
 
Peeters, Kees, Arie van Rooijen, „Verandering in leerlingenvervoer: richt uw pijlen op de gemeente-
raadsleden‟ in: Ouders & school 5 (oktober 1999) 8-9. 
 
Uitgaven 
 
Wetgeving 
 
Tegemoetkoming in de overige studiekosten voor leerlingen in het svo-lom/mlk, het leerwegonder-
steunend onderwijs, het opdc en het praktijkonderwijs en de Regeling leerlingenvervoer 
Gele Katern 12/13, 28 april 1999, 20-22. 
 
Leerlingenvervoer praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs 
Gele Katern 16, 9 juni 1999, 11-12. 

 

 

11. Remedial teaching, dyslexie en motivatieproblemen 
 
Vakliteratuur 
 
Barendse, Jan, „Wondermiddel tegen dyslexie bestaat niet‟ in: Uitleg 4 (4 februari 1998) 24-25. 
 
„Wil ik weten hoe ik moet remediëren, dan moet ik weten hoe iets is aangeleerd. Remedial 
Teaching Voortgezet Onderwijs (RTVO) in Utrecht‟ in: VMBO-journaal 2 (mei 1998) 12-15. 
 
Vonderen, José van, „Zorgverbreding begint bij het oppikken van signalen. Faalangst, dyslexie en 
gedragsproblemen in gewone school‟ in: PMVO-Journaal 31 (27 januari 1999) 7-9. 
 
Zunneberg, Peter, „De zuigende werking van een ventweg. Tilburgse scholen denken vanuit de 
mazen van het net‟ in: PMVO-Journaal 31 (27 januari 1999) 11-13; leerlingen met motivatieproble-
men. 
 
Bogt, Raymond ter, „De leeromgeving voorbij, remedial teaching on-line‟ in: Schooldomein 3 (maart 
1999) 28-29. 
 
Peeters, M. M. M., L. M. V. Willems, „Dyslexie is vaak versluierd, de discussie vaak verhit. Dyslexie 
en wiskundeonderwijs‟ in: Tijdschrift voor remedial teaching 3 (september 1999) 12-17. 
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Leijenhorst, G. van, J. J. de Vries, „Motorische achterstanden in het voortgezet onderwijs‟ in: Tijd-
schrift voor remedial teaching 4 (december 1999) 6-11. 
 
Jonge, Louis de, „Leraren speciaal onderwijs steunen en coachen hun collega‟s in het vmbo‟ in: 
Uitleg 7 (15 maart 2000) 26-28. 
 
Uitgaven 
 
Leerproblemen snel de baas! Tips ter verbetering van je studie (KPC Groep, „s Hertogenbosch 
1998). 
 
Dyslexie in de les (KPC Groep, „s Hertogenbosch). 
 
Dyslexie wat nu? Signalement en aanpak van lees- en spellingsproblemen (KPC Groep, „s Herto-
genbosch). 
 
Situatie Specifieke Angst Test (SSAT) (CPS, Amersfoort); een signaleringsinstrument om faalangst 
in een vroeg stadium te kunnen herkennen. 
 
Wetgeving 
 
Regeling faciliteitenbeleid voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 1999-2000 
Gele Katern 28, 25 november 1998, 18-23. 
 
Vragenrubriek informatiecentrum Voortgezet Onderwijs: regeling faciliteitenbeleid vmbo 1999-2000 
Gele Katern 30c, 16 december 1998, 15. 
 
Wijziging cumi VO-regeling, Regeling onderwijs eigen taal WVO en Regeling remedial teaching 
WVO  
Gele Katern 19, 8 september 1999, 25-26. 
 
Wijziging van de Regeling faciliteitenbeleid voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
1999-2000 
Gele Katern 22, 29 september 1999, 12-13. 
 
Wijziging van de regeling faciliteitenbeleid voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
1999-2000 in verband met het zogenoemde ‘nieuw voor oud’ beleid 
Gele Katern 31a, 15 december 1999, 24. 
 
Regeling dyslexie voortgezet onderwijs, schooljaar 2000-2001 
Gele Katern 15, 31 mei 2000, 35-37. 
 
Verlenging van de Regeling faciliteiten voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 1999-
2000 met een jaar tot 2001 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 24-25. 

 

 

12. Samenwerkingsverbanden vo-vso  
 
Vakliteratuur 
 
„Samenwerkingsverbanden: voortbouwen op kennis en ervaring‟ in: PMVO-Journaal 3 (30 oktober 
1996) 5. 
 
Bosch, Sije van den, „De kloof overbrugd. Pilotproject in Eindhoven/Kempenland‟ in: Uitleg 1 (15 
januari 1997) 25-27; samenwerkingsverband Eindhoven/Kempenland. 
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Bosch, Sije van den, „Samenwerkingsverbanden vo-vso: Instrument brengt zorg in kaart‟ in: Uitleg 3 
(19 januari 1997) 28-29; samenwerkingsverband Nijmegen. 
 
Bosch, Sije van den, „Na zeven jaar samenwerking vo/vso: scholen zien problemen leerlingen nu 
ook als hun zorg‟ in: Uitleg 4 (5 februari 1997) 24-25; samenwerkingsverband Assen. 
 
„Samenwerken in belang leerling‟ in: Uitleg 7 (12 maart 1997) 33-34. 
 
Bosch, Sije van den, „Living together apart. Samenwerking in Enschede succesvol‟ in: Uitleg 9 (26 
maart 1997) 30-31. 
 
Weeber, Frans, „Gezamenlijke toelating van zorgleerlingen. Samenwerkingsverband Almere‟ in: 
PMVO-Journaal 18 (10 december 1997) 12-14. 
 
Weeber, Frans, „Veel draagvlak voor veranderingen. Samenwerkingsverbanden vo-vso 1' in: 
PMVO-Journaal 19 (14 januari 1998) 1-3. 
 
Weeber, Frans, „Verschillen tussen culturen overbruggen. Samenwerkingsverbanden vo-vso 2' in: 
PMVO-Journaal 19 (14 januari 1998) 4-7. 
 
Weeber, Frans, „Scholen maken afspraken over toelatingsprocedure. Samenwerkingsverband 
Zuid-Kennermerland‟ in: PMVO-Journaal 20 (4 februari 1998) 16-17. 
 
Weeber, Frans, „Samenwerkingsverband zal ondersteuning bieden aan alle risicoleerlingen‟ in: 
Uitleg 5 (11 februari 1998) 28-31. 
 
„Wetsvoorstel vso, vbo en mavo: belangrijkste wijzigingen op een rij (2)‟ in: PMVO-Journaal 22 (1 
april 1998) 10-12; stand van zaken samenwerkingsverbanden, leerwegondersteunend onderwijs en 
praktijkonderwijs na kamerbehandeling 3 februari 1998. 
 
Berkenbosch, Johan, „Regionale samenwerkingsverbanden nog een lange weg te gaan‟ in: 
Didaktief & school 2 (maart 1999) 34-35. 
 
Weeber, Frans, „Samenwerkingsverbanden - de poort naar beter jeugdbeleid‟ in: PMVO-Journaal 
38 (13 oktober 1999) 8-9. 
 
Mosselman, Carola, „Lokaal beleid werpt vruchten af. Samenwerkingsverbanden van vijf 
gemeenten op de „foto‟ gezet‟ in: Toon 2 (februari 2000) 20-21. 
 
Uitgaven 
 
Brochure Zorgstructuur, bestuurlijke vormgeving en samenwerkingsverbanden, basismodellen 
opdc, inclusief katern met uitgewerkte voorbeelden (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen juni 1998). 

 
Rijsewijk, Irene, Margriet Bokhorst, Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs: de poort naar 
beter jeugdbeleid (Tilburg 1999). ISBN: 90-805220-1-5. 
 
Monitor VMBO 2000: invoeringsatlas. Een grafische weergave van de statusrapportages van de 
samenwerkingsverbanden vo-svo (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Zoetermeer augustus 2000).  
 
Wetgeving 
 
Regeling regionale samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs - voortgezet speciaal onderwijs 
(vo-vso) 1998-1999 
Gele Katern 2/3, 28 januari 1998, 15-22. 
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Regeling samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs - speciaal voortgezet onderwijs (vo-svo) 
Gele Katern 5, 17 februari 1999, 19-22. 
 
Vragen rubriek informatiecentrum Algemeen: regeling samenwerkingsverbanden vo-svo 
Gele Katern 12/13, 28 april 1999, 9. 
 
 

13. Pilots, netwerken en projecten 
 
Vakliteratuur 
 
„Leren van elkaar‟ in: Uitleg 7 (12 maart 1997) 39-40; overzicht pilotprojecten lwoo en pro. 
 
„Projecten spelen in op zorgvraag risicoleerlingen‟ in: Uitleg 7 (12 maart 1997) 35-37; pilotprojecten 
lwoo en pro. 
 
Bosch, Sije van den, „Een school moet haar eigen sterke en zwakke kanten goed kennen‟ in: Uitleg 
20 (10 september 1997) 28-30; pilot leerwegondersteunend onderwijs in Zuid-Holland-west. 
 
Cornelisse, Wilma, „Leerlingenzorg nieuwe stijl biedt perspectief. Studiedag pilotprojecten leerweg-
ondersteunend en praktijkonderwijs‟ in: Uitleg 31 (10 december 1997) 31-33. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: mavo/vbo/vso‟ in: Uitleg 5 (11 februari 1998) 32; tweede 
tranche van de pilotprojecten. 
 
Hazes, Rob, „KAGAL: kennis als gereedschap – voor nu en later‟ in: Van twaalf tot achttien 2 
(februari 1998) 24-25. 
 
„Technisch overleg zorgverbreding: afspraken over tweede tranche proefprojecten‟ in: Uitleg 11 (8 
april 1998) 36. 
 
Bosch, Sije van den, „Tientallen nieuwe pilotprojecten kunnen beginnen. Leerwegondersteunend en 
praktijkonderwijs‟ in: Uitleg 12 (22 april 1998) 40-41. 
 
Vonderen, José van, „Net genoeg theorie om klaar te zijn voor de praktijk. Proefprojecten tasten 
leerwegen af‟ in: Uitleg 14 (26 mei 1999) 26-27. 
 
„De stand van zaken rond het KAG-AL project‟ in: VMBO-journaal 2 (mei 1998) 3; Kennis als 
gereedschap - activerend leren. 
 
Loon, Peter van, „Veel werk aan de winkel. Onderzoek pilots zorgverbreding‟ in: PMVO-Journaal 38 
(13 oktober 1999) 7. 
 
Jager, Hein de, „Netwerken VMBO van start‟ in: Techniek koerier 57 (september 1999) 32-33. 
 
Ros, Bea, „Bij ons is een leerling nooit lui. Pilotproject leerlingenzorg Midden-Brabant‟ in: PMVO-
Journaal 42 (23 februari 2000) 1-3. 
 
Jonge, Louis de, „Mannen willen altijd eerst resultaat zien‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 februari 2000) 
11 [Kag-al project]. 
 
Velp, Rein van, „Internationalisering in de praktijk. Marokko en Nederland: afbraak van 
vooroordelen?!‟ in: V.O.-wijzer 3 (18 maart 2000) 28-31 [project internationalisering]. 
 
Schouten, Elise, „Bazar: een gevarieerd pakket voor een gevarieerd publiek. Nieuw 
leesbevorderingsproject voor het vmbo‟ in: Toon 3 (maart 2000) 6-7. 
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Tuinman, Angelique, „Een andere leerroute van vmbo naar roc‟ in: Didaktief en school 3 (maart 
2000) 27. 
 
Weeber, Frans, „Netwerk examendossier vmbo: een schoolexamen duurt twee jaar‟ in: Uitleg extra 
10a (5 april 2000) 14-15. 
 
Weeber, Frans, „Examen moet alle leerlingen kansen bieden. Pilot centrale examinering‟ in: Uitleg 
extra 10a (5 april 2000) 16-17. 
 
Beckers, Mirke, „Een gezellige middag voor bejaarden. Praktische sectororiëntatie in Nijmegen‟ in: 
PMVO-Journaal 44 (19 april 2000) 11-13. 
 
Poell, Jacques, „Docenten aan zet. Schoolbreed taalbeleid in Arnhem‟ in: Toon 4 (april 2000) 6-7. 
 
Mosselman, Carola, „Herhaling is de moeder van de wetenschap. Op Het Streek kijken ze elke dag 
even op de poster‟ in: Toon 4 (april 2000) 28-29 [het project Nederlands als instructietaal]. 
 
Zunneberg, Peter, „Kennis als gereedschap‟ in: PMVO-journaal 46 (14 juni 2000) 11-12. 
 
Westbroek, Ineke, „Er kan nooit genoeg misgaan. School wordt leuker als leerlingen iets te vertellen 
hebben‟ in: AOB Onderwijsblad 15 (9 september 2000) 44-45 [leerlingparticipatie]. 
 
Coenders, André, „Meedenken over vormgeving vmbo. Tweede tranch vmbo-netwerken‟ in: Vmbo-
journaal 1 (13 september 2000) 15. 
 
Uitgaven 
 
Pilotaanvragen beproefd. Adviezen tweede ronde (Adviescommissie pilotprojecten hulpstructuur en 
arbeidsmarktgerichte leerweg, Zoetermeer januari 1997). 
 
Zorgvernieuwing gestimuleerd. Advies toekenning pilotprojecten zorgverbreding 1998-2000 (PMVO, 
Den Haag 25 augustus 1998). 
 
Zorgvernieuwing gestimuleerd. Advies toekenning pilotprojecten zorgverbreding 1998-2000. Bijlage: 
nadere uitwerkingen (PMVO, Den Haag 25 augustus 1998). 
 
Naar leerwegondersteunend en praktijkonderwijs. Bevindingen over de eerste tranche 
pilotprojecten mavo/vbo/vso (SCO-Kohnstamm instituut, Amsterdam oktober 1999). 
 
Nader beschouwd: netwerken eerste tranche (PMVO, Den Haag februari 2000). 
 
Nader beschouwd: pilots leerwegondersteunend onderwijs (PMVO, Den Haag februari 2000). 
 
Nader beschouwd: pilots regulering leerlingstromen (PMVO, Den Haag februari 2000). 
 
Netwerken in Nederland. Een panorama van 72 netwerken havo/vwo (PMVO, Den Haag april 
2000). 
 
Nader beschouwd: overzicht vmbo-netwerken vrije thema’s (Vmbo projectorganisatie, Den Haag 
augustus 2000). 
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Wetgeving 
 
Pilotprojecten zorgverbreding 1998-2000 
Gele Katern 12a, 9 april 1998, 9-16. 
 
Regeling aanvullende vergoeding netwerken vmbo 
Gele Katern 12/13, 28 april 1999, 16-18. 
 

 

14. Herziening van de infrastructuur: afdelingen of intrasectorale programma’s 
 
Vakliteratuur 
 
„Opdracht Regievoerder vbo-mavo‟ in: Regieberichten 1 (29 november 1996) 2. 
 
„De regievoerder vbo-mavo‟ in: Regieberichten 1 (29 november 1996) 3-6; uitgangspunten, doelstel-
lingen en werkwijze van de regievoerder. 
 
„Helft vbo-afdelingen is niet zonder meer levensvatbaar‟ in: Uitleg 5 (12 februari 1997) 32-34. 
 
„Aanvragen bijdrage proefregio‟s Regionale Optie Plannen‟ in: Regieberichten 4 extra (6 oktober 
1997) 2-15. 
 
„Regionale optieplannen van proefregio‟s‟ in: Regieberichten 6 (19 juni 1998) 2-10. 
 
Schüssler, Ed, „Het vbo op dubbelspoor‟ in: Van twaalf tot achttien 6 (juni 1997) 20-23. 
 
Beer, Eef de, „Intrasectorale programma‟s verstandige tussenstap‟ in: Van twaalf tot achttien 7 
(september 1997) 15-16. 
 
Appel, Arjen, Henk Sissing, „Intrasectoraal dilemma‟ in: Van twaalf tot achttien 9 (november 1998) 
44-46. 
 
„Plannen van meeste vbo-mavo‟s levensvatbaar‟ in: Uitleg 14 (26 mei 1999) 24-25; herschikking 
vbo-afdelingen. 
 
„Optierapportage Regievoerder vbo-mavo‟ in: Regieberichten 7 (29 juni 1998) 2-55. 
 
Arenthals, H. J. van, „Het Zwolse model‟ in: VVO-magazine 8 (juni 1999) 23-25. 
 
Sissing, Henk, Dirk van der Spoel, „Wie klein is, hoeft niet klein te blijven‟ in: Van twaalf tot achttien 
6 (juni 1999) 36-40; overwegingen bij het sluiten van kleine afdelingen, inclusief vragenlijst. 
 
Velden, Henk van de Velden, „Scholen voorzichtig bij keuzes‟ in: Dekanoloog 6 (juni 1999) 7-9; 
opheffen van afdelingen. 
 
„Scholen willen afdelingen niet kwijt. Nieuwe stap gezet in invoering leerwegen VMBO‟ in: Schoolbe-
stuur 6 (juni/juli 1999) 37. 
 
„Vbo-afdeling sluit je niet zomaar. Vrij behoudende toekomstplannen‟ in: Uitleg 18 (2 september 
1998) 27. 
 
„Met andere ogen: quick-scan-instrument‟ in: Regieberichten 8 (6 oktober 1998) 2-38. 
 
„Beleidsreactie van de staatssecretaris op de optierapportage‟ in: Regieberichten 9 (30 december 
1998) 3-5. 
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„Brief van IPO en Regievoerder over de beleidsregels en de planning‟ in: Regieberichten 9 (30 
december 1998) 5-7. 
 
Uitgaven 
 
Strategische afdelings planning. Wegwijzer infrastructuur vbo/mavo (Regievoerder vbo-mavo, 
Nieuwegein februari 1997). 
 
Infra en intra. De invoering van intrasectorale programma’s bezien vanuit het traject infrastructuur 
(Regievoerder vbo-mavo, Nieuwegein augustus 1997). 
  
Inzicht in keuzen. Keuzerapportage vbo-mavo. Eindrapport van Regievoerder met de keuzes van 
scholen in het kader van de herziening van infrastructuur (Regievoerder vbo-mavo, Nieuwegein 24 
april 1999). 
 
Wetgeving 
 
 

15. Determinatie 
 
Vakliteratuur 
 
Zoutendijke, Shirley, „Niet afschaffen maar inschatten‟ in: Dekanoloog 4 (april 2000) 25; Techniek 
platform Axis meent dat het vmbo veel te winnen heeft bij een ruimere manier van determineren 
van leerlingen. 
 
Velden, Henk van de, „Op weg naar de leerwegen (1). De stand van zaken op het vmbo‟ in: 
Dekanoloog 5 (mei 2000) 8-9. 
 
Velden, Henk van de, „Op weg naar de leerwegen (2). De stand van zaken op het vmbo‟ in: 
Dekanoloog 6 (juni 2000) 8-9. 
 
Velden, Henk van de, „Op weg naar de leerwegen (3). De stand van zaken in het vmbo‟ in: 
Dekanoloog 7 (september 2000) 9-10. 
 
Uitgaven 
 
Wetgeving 

 

 

16. Afdelingen en vakken 
 
Vakliteratuur 
 
Cornelisse, Wilma, „Strategische afdelingsplanning vbo-mavo: aan de slag of nog even wachten?‟ 
in: Uitleg 8 (19 maart 1997) 31-33; niet levensvatbare afdelingen. 
 
„Metaaltechniek in het vmbo‟ in: VMBO-journaal 2 (mei 1998) 7-9. 
 
Hallegraeff, Monica, „Stage als beloning voor vbo-leerlingen‟ in: Uitleg 15 (10 juni 1998) 26-28; 
elektrotechniek. 
 
„Beleidsreactie van staatssecretaris Netelenbos over transport en logistiek‟ in: Regieberichten 6 (19 
juni 1998) 11-13. 
 
„Transport en logistiek: van experiment naar afdeling‟ in: Regieberichten 6 (19 juni 1998) 14-22. 
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Hallegraeff, Monica, „Schakelprogramma leidt tot echt vakdiploma‟ in: Uitleg 16 (17 juni 1998) 31-
32; elektrotechniek. 
 
„Voertuigentechniek in de hoogste versnelling. (mini) Plan van aanpak voor infrastructuur op 
regionale maat‟ in: Regieberichten 6 (19 juni 1998) 23-24. 
 
Hallegraeff, Monica, „Kerstboompje kweekt enthousiasme voor elektrovak‟ in: Uitleg 17 (24 juni 
1998) 36-37; elektrotechniek. 
 
Visser, Suzanne, „De school als veilige, fijne plek‟ in: PMVO-Journaal 31 (27 januari 1999) 10; 
project „praktijk, vorming en onderwijs‟ bij de economische vakken aan het vbo. 
 
Visser, Suzanne, „De motivatie neemt alleen maar toe‟ in: PMVO-Journaal 31 (27 januari 1999) 14-
15; zelfstandig werken bij metaaltechniek. 
 
„De vele gezichten van verzorging‟ in: Vmbo-informatief 2 (januari 1999) 14-16. 
 
„Weten waar je voor werkt‟ in: Vmbo-informatief 2 (januari 1999) 22-23; metaaltechniek. 
 
Teuben, Jurjen, „VMBO-school „t Brewinc ontwikkelt multimediaal programma bouwtechniek‟ in: 
Schoolbestuur 2 (februari 1999) 28-29. 
 
„Vmbo-groenscholen investeren veel in informatica‟ in: Ict.onderwijs.info 11 (17 maart 1999) 8. 
 
Massink, Maarten, „Moet je meedoen, meester? Over het voorkomen van uitval‟ in: Lichamelijke 
opvoeding 5 (26 maart 1999) 215-216 en 249-250. 
 
Timmers, Edwin, Thiemo Meertens, „Spelen(d) leren spelen. Bouwstenen voor spel in het vmbo‟ in: 
Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 218-223. 
 
Breukelman, Henk, „Werken met spelprofielen. Meer inzicht in spelgedrag voor leerlingen en 
docetnen‟ in: Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 224-227. 
 
Dokkum, Gertjan van, „Het (i)vbo en de kleine spelen. Uitdagend, veilig zinvol én eenvoudig‟ in: 
Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 228-230 en 235. 
 
Hazelebach, Chris, Afgooispelen: niet alleen leuk, ook leerzaam. Opmerkelijk in vmbo-programma‟ 
in: Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 236-240. 
 
Massink, Maarten, „De gein van turnen in het vmbo‟ in: Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 
241-244. 
 
Raad, Ton de, „Zelfverdediging voor vmbo. Vervolg op de basisvorming‟ in: Lichamelijke opvoeding 
5 (26 maart 1999) 245-248. 
 
Aalten, Peter van, „Op weg naar het vmbo - 3' in: Impuls voor natuur-/scheikunde en biologie 3 (april 
1999) 5-6; nask1, nask2 en biologie in de leerwegen. 
 
Jaarsveld, Ad van, „Practicum doen en verslag maken in het ivbo‟ in: Impuls voor Natuur-/Scheikun-
de & Biologie 4 (juni 1999) 20-23. 
 
Yperen, Michiel van, „De waarde van GLOBE voor het vbo‟ in: Impuls voor Natuur-/Scheikunde & 
Biologie 4 (juni 1999) 15-17; internationaal educatief science- en milieuprogramma voor het verza-
melen van data over het milieu; practicum. 
 
Jacobs, Jos, „Digitale revolutie‟ in: Techniek koerier 57 (september 1999) 22-23; computergebruik 
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bij het vak techniek. 
 
Riele, Marjon te, „Techniek en ICT, een handzaam koppel‟ in: Techniek koerier 57 (september 
1999) 21. 
 
Schimmel, Johan, „Toetsen techniek over en met ICT‟ in: Techniek koerier 57 (september 1999) 18-
19. 
 
Breedijk, Jannie, „Taalgericht vakonderwijs (TVO): vanzelfsprekend!‟ in: Impuls voor natuur- en 
scheikunde en biologie 1 (oktober 1999) 32-33. 
 
Massink, Maarten, „Eigentijds bewegingsonderwijs in het vmbo‟ in: Lichamelijke opvoeding 17 (19 
november 1999) 787-792. 
 
Weger, Jeroen de, „Zelfstandig leren bij installatietechniek‟ in: PMVO-Journaal 41 (26 januari 2000) 
8-9. 
 
Crispijn, Stephanie, „Practicum doen met een I-klas? Waarom niet?‟ in: Impuls voor natuur- en 
scheikunde en biologie 2 (januari 2000) 12-15. 
 
Breedijk, Jannie, „Lezen bij natuurkunde (bij scheikunde of biologie). Taalgericht vakonderwijs 
(TVO) - 2' in: Impuls voor natuur- en scheikunde en biologie 2 (januari 2000) 21-22. 
 
Dijkstra, Bert, „Geschiedenis en staatsinrichting op het vmbo. Een ingrijpende operatie‟ in: Kleio 1 
(januari 2000) 6-9. 
 
Neslo, Orlando, „Structurele huiswerkbeoordeling lwo, vbo en mavo. Klassenmanagement - 2' in: 
Impuls voor natuur- en scheikunde en biologie 2 (januari 2000) 30-32. 
 
Werker, Hans, „Net iets anders gegeven. De Middeleeuwen in de klas‟ in: Kleio 1 (januari 2000) 13-
17 (geschiedenislessen voor leerlingen in leerwegondersteunend en praktijkonderwijs). 
 
Massink, Maarten, „Turnen in het vmbo (1)‟ in: Lichamelijke opvoeding 2 (11 februari 2000) 68-71. 
 
Massink, Maarten, „Turnen in het vmbo (2)‟ in: Lichamelijke opvoeding 3 (25 februari 2000) 124-
126. 
 
Hollestelle, Alex, „De kwaliteit van het onderwijs behoeft verbetering‟ in: V.O.-wijzer 3 (18 maart 
2000) 32 [kwaliteit van het onderwijs in de afdeling verzorging aan de matige kant]. 
 
Weeber, Frans, „Technisch bekwame jongeren prooi van premiejagers‟ in: Uitleg 9 (29 maart 2000) 
18-19 [elektrotechniek]. 
 
Kurstjens, Huub, „Oude wijn en nieuwe kansen. Geschiedenis en staatsinrichting in de bovenbouw 
van het vmbo‟ in: Kleio 2 (maart/april 2000) 19-23. 
 
Zon, Kees van, „Geschiedenisles in drie en vier vmbo. Het nieuwe examenprogramma‟ in: Kleio 2 
(maart/april 2000) 24-30. 
 
Weger, Jeroen de, „Wiskunde krijgt centrale rol bij doorstroming‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 
september 2000) 14. 
 
Uitgaven 
 
Domotica in en om het huis. Dienstverlening en technologie (SLO, Enschede 1999). 
 
Herontwerp en modernisering voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs techniek (Axis, 
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Nieuwgein 10 februari 2000). 
 
Nederlands in praktijkonderwijs. Een verslag van de stand van zaken van Nederlands in het 
praktijkonderwijs en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling (deel 29 van de reeks Studie en 
Onderzoek binnen het project Nederlands VO; SLO, Enschede maart 2000). 
 
Moeilijk lerenden in de ISK. Een literatuurstudie en twee casestudies (deel 31 van de reeks Studie 
en Onderzoek binnen het project Nederlands VO; SLO, Enschede mei 2000). 
 
Wetgeving 
 
Criteria en procedure voor het verlenen van toestemming voor het verzorgen van onderdelen vbo 
door een andere school voor vbo 
Gele Katern 22, 29 september 1999, 14-17. 
 
Bevoegdheidsregeling afdelingsvakken en intrasectorale programma’s voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 18-21. 
 
Regeling onderwijsbevoegdheid machineschrijven/tekstverwerken en kantoorpraktijk 
Gele Katern 2, 26 januari 2000, 8-9. 
 
Toepassing artikel 107 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) [beëindiging bekostiging bij 
opheffing afdelingen] 
Gele Katern 15, 31 mei 2000, 39. 
 
Criteria en procedure voor het verlenen van toestemming voor het verzorgen van onderdelen 
onderwijsprogramma vbo door een andere school voor vbo 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 26-29. 
 

 

17. Bevoegheid (om- en nascholing) 
 
Vakliteratuur 
 
Bol, Leo, „Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs‟ in: RK Avo-blad 18 (21 november 
1998) 349-352. 
 
„Vmbo-docenten kunnen naar bijspijkercursus‟ in: Uitleg 15 (31 mei 2000) 24. 
 
Uitgaven 
 
 
Wetgeving 
 
Bevoegdheidsregeling afdelingsvakken en intrasectorale programma’s voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 18-21. 
 
Regeling onderwijsbevoegdheid machineschrijven/tekstverwerken en kantoorpraktijk 
Gele Katern 2, 26 januari 2000, 8-9. 
 
Regeling onderwijsbevoegdheid machineschrijven/tekstverwerken en kantoorpraktijk 
Gele Katern 2, 26 januari 2000, 8-9. 
 
Overgangsregeling onderwijsbevoegdheid leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs 
Gele Katern 6/7, 15 maart 2000, 36-37. 
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Belangstellingsregistratie applicatieopleidingen leraren svo-lom en svo-mlk 
Gele Katern 10, 5 april 2000, 10-12 
 
 

18. Culturele en kunstzinnige vorming (ckv) 
 
Vakliteratuur 
 
Knüppe-Hüsken, Marjanne, „De beeldende vakken en de invoering van het vmbo‟ in: 
Beeldaspecten 4 (april 1999) 10. 
 
Keesom, Jolanda, „Je ziet ze groeien. Culturele en kunstzinnige vorming in vbo en mavo‟ in: 
Vernieuwing 6 (juni 1999) 8-10. 
 
Plas, A. J. „Cultuurprojecten in het vbo grondige organisatie‟ in: PMVO-Journaal 41 (26 januari 
2000) 10. 
 
Wervers, Eeke, „Docenten zijn verrast over de resultaten‟ in: PMVO-Journaal 41 (26 januari 2000) 
11. 
 
Keijsers, Gerard, „Ook eten is cultuur‟ in: Van twaalf tot achttien 1 (januari 2000) 40-41. 
 
Vonderen, Jose van, „Kunst is niet alleen om nar te kijken‟ in: Uitleg 8 (22 maart 2000) 24-27. 
 
Eekelen, Yvonne van, „Van interviews met een choreograaf tot ringrijden te paard. Experiment 
culturele en kunstzinnige vorming in het vmbo een succes‟ in: Cultuur en school 3 (maart 2000) 4-7. 
 
Keijsers, Gerard, „TMF en Bach zijn cool. Kunst en cultuur in het vmbo‟ in: Didaktief en school 3 
(maart 2000) 18-19. 
 
Veldkamp, Anne-Marie, „Op pad voor kunst en cultuur‟ in: Beeldaspecten 2/3 (maart 2000) 17-18. 
 
Veldkamp, Anne-Marie, „Kunst dichtbij met ckv‟ in: VVO magazine 6 (april 2000) 20-21. 
 
Smit, Cees B. D., „Een vakvereniging voor culturele en kunstzinnige vorming‟ in: Beeldaspecten 5 
(mei 2000) 8-9. 
 
„Cultuur is meer dan een stoffig museum. SLO ontwikkelt lesmethode ckv‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 
september 2000) 6. 
 
Uitgaven 
 
Ckv in het vmbo (PMVO, Den Haag februari 2000). 
 
Het CKV-bonnenboek. Een gids voor docenten en schoolleiding vmbo bij het gebruik van de CKV-
bonnen en de voorbereiding van CKV (SLO, Enschede mei 2000). 
 
Full colour. Culturele en kunstzinnige vormgeving voor het vmbo (SLO, Enschede mei 2000). 
 
Wetgeving 
 
Regeling cultuurvouchers voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en wijziging 
Regeling cultuurvouchers voortgezet onderwijs 
Gele Katern 31a, 15 december 1999, 19-21. 
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19. Praktische sectororiëntatie (pso) 
 
Vakliteratuur 
 
Bloemendal, Dick, „Vmbo: praktische sectororiëntatie‟ in: Dekanoloog 2 (februari 1999) 25. 
 
Leenheer, Pieter, „ Niet meelopen maar werkelijk ervaren. Praktische sectororiëntatie in het vmbo‟ 
in: PMVO-Journaal 36 (23 juni 1999) 9. 
 
Ploegmakers, B., „Praktische sectororiëntatie: een programma dat interessant kan worden‟ in: 
Techniek koerier 56 (juni 1999) 9-10. 
 
Bol, Leo, „Praktische sectororiëntatie in het vmbo‟ in: RK Avo-blad 15 (2 oktober 1999) 295. 
 
Beckers, Mirke, „Een gezellige middag voor bejaarden. Praktische sectororiëntatie in Nijmegen‟ in: 
PMVO-Journaal 44 (19 april 2000) 11-13. 
 
Uitgaven 
 
PSO zoals het kan. Concept-leerplan praktische sectororiëntatie (SLO, Enschede 1999). 
 
Praktische sectororiëntatie. Een oriëntatieprogramma voor het vmbo in de eerste leerjaren voortge-
zet onderwijs (SLO, Enschede 1999). 
 
Nader beschouwd: Praktische sectororiëntatie. Waarom zou u? (Vmbo projectorganisatie, 
september 2000). 
 
Wetgeving 
 
 

20. Geïntegreerde wiskundige activiteiten (gwa’s) 
 
Vakliteratuur 
 
Niënkemper, Adrie, „Geïntegreerde wiskundige activiteiten (gwa) in mavo-4. Groepen doen onder-
zoek bij statistiek‟ in: Impuls voor natuur-/scheikunde en biologie 3 (april 1999) 13-15. 
 
Niënkemper, Adrie, „Geïntegreerde wiskundige activiteiten (gwa) in mavo-4. Groepen doen onder-
zoek bij statistiek, deel 2‟ in: Impuls voor natuur-/scheikunde en biologie 5 (oktober 1999) 14-15. 
 
Niënkemper, Adrie, „GWA een vorm van onderzoekend leren‟ in: De reformatorische school 6 (juni 
1999) 21-25. 
 
Uitgaven 
 
Wetgeving 
 

 

21. Intrasectorale programma’s 
 
Vakliteratuur 
 
„Intrasectorale programma‟s maken vbo aantrekkelijker‟ in: Uitleg 17 (18 juni 1997) 28-29. 
 
„Intrasectorale programma‟s. Beleidsreactie van de staatssecretaris van OCenW aan de Tweede 
Kamer, 8 september 1997' in: Regieberichten 4 (29 september 1997) 2-4. 
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„Infra en intra. De invoering van intrasectorale programma‟s bezien vanuit het traject infrastructuur‟ 
in: Regieberichten 4 (29 september 1997) 5-16. 
 
„Een omelet in vier smaken. Nieuwste gerecht uit de onderwijskeuken: intrasectorale programma‟s‟ 
in: Vbo-informatief 2 (februari 1998) 3-6. 
 
„Beleidsreactie staatssecretaris Netelenbos op advies Onderwijsraad over intrasectorale program-
ma‟s‟ in: Regieberichten 5 (6 april 1998) 4-6. 
 
„Advies Onderwijsraad over intrasectorale programma‟s‟ in: Regieberichten 5 (6 april 1998) 7-22.  
 
Barneveld, Dirk van, „Intrasectorale programma‟s: hoe organiseer je dat?‟ in: VMBO-journaal 2 (mei 
1998) 4-6. 
 
Visser, Suzanne, „Intrasectoraal programma overstijgt grenzen van huidige vbo-afdelingen‟ in: 
Uitleg 19 (3 september 1997) 24-27. 
 
Visser, Suzanne, „Intrasectorale programma‟s maken pakket complet‟ in: Uitleg 19 (3 september 
1997) 28-31. 
 
„Intrasectorale programma‟s: invoeren of niet?‟ in: PMVO-Journaal 27 (16 september 1998) 14. 
 
Jong, Pépé de, „Ontwikkelen intrasectoraal programma handel en administratie. Concepten in beeld 
gebracht‟ in: Schooldomein 2 (november 1998) 47-48. 
 
Born, Ton van den, „Intrasectoraal verbreedt vmbo-groen nog verder‟ in: Van twaalf tot achttien 5 
(mei 1999) 22-23. 
 
Leverink, Rene, „Durf te kiezen. Examenprogramma‟s vmbo‟ in: Van twaalf tot achttien 5 (mei 1999) 
28-29. 
 
Borman, Marjolijn, „Scherpere criteria bij toekenning intrasectorale programma‟s. Verdere 
versteking vbo‟ in: Uitleg 18 (23 juni 1999) 34. 
 
Jonge, Louis de, „VMBO-leerwegen passen exact in onze aanpak. Assen zweert bij intrasectorale 
programma‟s‟ in: PMVO-Journaal 38 (13 oktober 1999) 1-3. 
 
Bokhorst, Margriet, „Hoe duur is een intrasectoraal programma‟ in: PMVO-Journaal 41 (26 januari 
2000) 12. 
 
„Mini-onderneming binnen de schoolmuren‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 19-20 [dropout-
leerlingen mee laten doen aan het intrasectorale programma Handel en Administratie].  
 
Uitgaven 
 
Advies over de concept-intrasectorale programma’s mavo-vbo (Onderwijsraad, Den Haag 4 maart 
1998). 
 
Wetgeving 
 
Richtlijnen en criteria voor omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestiging per 1 augustus 1999 
Gele Katern 25, 4 november 1998, 5-21. 
 
Aanvraagprocedure en voorschriften intrasectorale programma’s per 1 augustus 1998 
Gele Katern 28, 25 november 1998, 32-36. 
 
Criteria en procedure voor het verlenen van toestemming voor het verzorgen van onderdelen vbo 



 

 
Nader beschouwd: Literatuuroverzicht vmbo 

                   Vmbo projectorganisatie, oktober 2000 41 

door een andere school voor vbo 
Gele Katern 22, 29 september 1999, 14-17. 
 
Criteria en procedure voor het aanvragen en verlenen van toestemming voor het aanbieden van 
intrasectorale programma’s  
Gele Katern 22, 29 september 1999, 18-24. 
 
Bevoegdheidsregeling afdelingsvakken en intrasectorale programma’s voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 18-21. 

 
Vervanging Regeling intrasectoraal programma handel en administratie voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) door de Regeling examenprogramma handel en verkoop vmbo 
[rectificatie op de regeling in Gele Katern 13 van 17 mei 2000] 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 20-21. 

 
Criteria en procedure voor het in de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 verkrijgen van 
toestemming voor het aanbieden van intrasectorale programma’s 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 30-36. 

 

 

22. Leermiddelen 
 
Vakliteratuur 
 
Loon, Peter van, „Theorieboeken worden door nieuwe opzet overbodig. Multimediale bouwtechniek‟ 
in: PMVO-journaal 46 (14 juni 2000) 13-14. 
 
„Vmbo een hele operatie‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 8-9 [enkele uitgevers van EPN aan het 
woord over de nieuwe methoden]. 
 
„Het vmbo‟ in: Nieuwsbrief voor Getal en Ruimte 33 (september 2000) 10-12 [tweede halfjaardelen 
leerjaar 3 zijn voor alle leerwegen in december 2000 af]. 
 
Uitgaven 
 
Wetgeving 
 
 

23. Leer-werktrajecten 
 
Vakliteratuur 
 
„Mag een leerling van veertien jaar werken?‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 12-13. 
 
„Afspraken bepalen succes leer-werktrajecten‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 september 2000) 7. 
 
Uitgaven 
 
Notitie Ruimte voor leer-werktrajecten (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Zoetermeer juli 2000). 
 
Wetgeving 
 

 

24. Werkplekkenstruktuur 
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Vakliteratuur 
 
Zunneberg, Peter, „Leren op eigen niveau dankzij werkplekkenstructuur‟ in: PMVO-journaal 45 (17 
mei 2000) 12-14. 
 
„Extra geld beschikbaar via impulsprojecten. Samenwerking verbetert kwaliteit vmbo‟ in: Uitleg 19 (6 
september 2000) 25-27. 
 
„Scholen en bedrijfsleven zijn er met en voor elkaar‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 september 2000) 11. 
 
Uitgaven 
 
Notitie het actieprogramma ‘Versterking vmbo’ (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer juli 2000). 
 
Vmbo in bedrijf – bedrijven in het vmbo (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Zoetermeer september 2000). 
 
Wetgeving 

 
Regeling landelijke projecten impuls relatieversterking vmbo-bedrijfsleven september 2000  
Gele Katern 19, 6 september 2000, 31-34. 

 

 

25. Zelfstandig en actief leren 
 
Vakliteratuur 
 
„Nieuwe inzichten pleiten voor zelfstandig leren‟ in: PMVO-Journaal 21 (11 maart 1998) 7. 
 
Visser, Suzanne, „De motivatie neemt alleen maar toe‟ in: PMVO-Journaal 31 (27 januari 1999) 14-
15; zelfstandig werken bij metaaltechniek. 
 
Kolman, Rick, „Zelfstandig werken en leren in het vmbo. Ingrediënten voor effectief 
docentengedrag‟ in: Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 251-255. 
 
Kappers, Frits, „Zelfstandig werken in de mavo‟ in: Impuls voor natuur-/scheikunde en biologie 3 
(april 1999) 18-19; voorbeeldopdracht scheikunde mavo-4. 
 
Bokhorst, Margriet, „Vmbo-leerlingen hebben recht op hun eigen metafoor. Het leerwerkhuis‟ in: 
PMVO-Journaal 36 (23 juni 1999) 5. 
 
Hilst, Ben van der, „Zelfstandig werken en leren in het vbo en ivbo‟ in: Techniek & Koerier 56 (juni 
1999) 33-34. 
 
Dijkstra, Jaap, Jessica Wisse, „Werkwijzers in vbo/mavo op het Lauwers College in Buitenpost‟ in: 
Van twaalf tot achttien 7 (september 1999) 48-49. 
 
Hesp, Anneke, „Een test moet simpel te hanteren zijn‟ in: Dekanoloog 7 (september 1999) 3-5;  
gebruiksvriendelijke studiewijzer en beroepenwijzer voor leerlingen en mentoren. 
 
Leunessen, Janine, „Vliegwiel om onderwijs te vernieuwen. „Werken aan de stad‟ stimuleert 
vaardigheden en algemene ontwikkeling van vbo-leerlingen‟ in: Toon 8 (oktober 1999) 8-11. 
 
Neslo, Orlando, „60% - 30% - 10% verantwoordelijkheid. Klassenmanagement - 1' in: Impuls voor 
natuur- en scheikunde en biologie 1 (oktober 1999) 38. 
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Boer, Susan de, „Voorzichtig de leiband loslaten‟ in: Didaktief & school 9 (november 1999) 38-39. 
 
Weger, Jeroen de, „Zelfstandig leren bij installatietechniek‟ in: PMVO-Journaal 41 (26 januari 2000) 
8-9. 
 
Vonderen, José van, „De voetbalwedstrijd van de vorige avond‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 februari 
2000) 7. 
 
Vonderen, José van, „Een heel eind op streek met het sectorwerkstuk‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 
februari 2000) 20-21. 
 
Hasselt, Herman van, „Wie let er op Marcel en Assief? Het effect van de leerwegen en de 
modulering in het bouwtechnische vmbo‟ in: V.O.-wijzer 3 (18 maart 2000) 34-35. 
 
Neslo, Orlando, „Vaardigheidspracticum en het begeleiden van zelfstandig werken. 
Klakkenmanagement – 4‟ in: Impuls voor natuur- en scheikunde en biologie 4 (juni 2000) 32-33. 
 
Uitgaven 
 
Samen aan de slag. Klein praktijkboek voor actief en zelfstandig leren (PMVO, Den Haag maart 
1999). 
 
Vragenlijst studievoorwaarden VSV vmbo (proefpakket) (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1999);  
vragenlijst om inzicht te krijgen in mogelijke problemen bij het zelfstandig leren in het vmbo. 
 
Vragenlijst studievoorwaarden VSV vmbo (handleiding) (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1999); 
vragenlijst om inzicht te krijgen in mogelijke problemen bij het zelfstandig leren in het vmbo. 
 
Vragenlijst studievoorwaarden VSV vmbo (vragenboekje voor de leerling) (KPC Groep, „s 
Hertogenbosch); vragenlijst om inzicht te krijgen in mogelijke problemen bij het zelfstandig leren in 
het vmbo. 
 
VSV scoreformulieren (handmatig) (KCP Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
VSV optisch scoreformulier (KPC Groep, „s Hertogenbosch 1999). 
 
Harskamp, E., C. Suhre, S. Tjeerdema, Onderzoek zelfstandig leren en leermotivatie in het VMBO. 
Een handreiking voor leraren (GION, Groningen maart 2000). 
 
Studiewijzers voor activerend leren (PMVO, Den Haag juli 2000). 
 
Zelfstandig leren (CPS, Amersfoort) 
 
Wetgeving 

 

 

26. Examenprogramma’s 
 
Vakliteratuur 
 
„Examenprogramma‟s: wat gaat er veranderen?‟ in: Vbo-informatief 2 (januari 1997) 16-17. 
 
Visser, Suzanne, „Examenprogramma‟s mavo/vbo‟ in: Van twaalf tot achttien 2 (februari 1997) 35. 
 
„Belangrijke veranderingen examenprogramma‟s vbo/mavo‟ in: Van twaalf tot achttien 2 (februari 
1997) 36-37. 
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Nout, Carolien, „Diverse nieuwe vakkencombinaties sluiten niet goed aan op arbeidsmarkt‟ in: Uitleg 
8 (18 maart 1998) 26-27; reactie van de Onderwijsraad op de examenprogramma‟s intrasectorale 
programma‟s. 
 
Weeber, Frans, „Waarde diploma vbo/mavo is nu helder‟ in: Uitleg 9 (24 maart 1999) 8-12; vaststel-
ling concept-examenprogramma‟s. 
 
Mooij, Chris, „Lichamelijke opvoeding in het vmbo. Het examenprogramma‟ in: Lichamelijke 
opvoeding 5 (26 maart 1999) 207-210. 
 
Bol, Leo, „Het vmbo naar de toekomst. Examenprogramma‟s vmbo liggen - praktisch - definitief 
vast‟ in: RK Avo-blad 8 (24 april 1999) 145-150, 153. 
 
Aalten, Peter van, „De concept-examenregeling vmbo. Op weg naar het vmbo - 4' in: Impuls voor 
Natuur-/Scheikunde & Biologie 4 (juni 1999) 9-12; nask1 en nask2. 
 
Aalten, Peter van, „De examenregeling biologie vmbo. Op weg naar het vmbo - 5' in: Impuls voor 
Natuur-/Scheikunde & Biologie 5 (oktober 1999) 5-6. 
 
Zon, Kees van, „Geschiedenisles in drie en vier vmbo. Het nieuwe examenprogramma‟ in: Kleio 2 
(maart/april 2000) 24-30. 
 
Uitgaven 
 
Advies over de concept-examenprogramma‟s vbo-mavo (Onderwijsraad, Den Haag 3 december 
1997). 
 
Leeswijzer beroepsgerichte programma’s vmbo (SLO, Enschede november 1998). 
 
Advies over examenprogramma’s vmbo Maatschappijleer en kunstvakken 1 (Onderwijsraad, Den 
Haag 19 januari 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mei 1999 
Zoetermeer). 
 
Examenprogramma’s vmbo (SLO, juli 1999 Enschede); inclusief het concept-examenprogramma 
ckv. 
 
Advies over examenprogramma’s vmbo Maatschappijleer en kunstvakken 1 (Onderwijsraad, Den 
Haag 19 januari 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Economie en de maatschappelijke vakken: economie, 
maatschappijleer II, aardrijkskunde en geschiedenis (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Kunstvakken: beeldende vakken, muziek, dans en drama (Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Talen: Nederlands, Fries, Engels, Duits, Frans, Arabisch, Spaans en 
Turks (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken: wiskunde, natuur- 
en scheikunde I, natuur- en scheikunde II en biologie (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector economie: administratie (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
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Examenprogramma’s vmbo. Sector economie: consumptief en comsumptief-breed (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector economie: handel en administratie (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector economie: handel en verkoop (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector economie: mode en commercie (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma vmbo. Sector landbouw: afdelingsprogramma landbouw en 
intrasectoraalprogramma landbouw-breed (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den 
Haag maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: bouwtechniek en bouw-breed (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: elektrotechniek (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: instalektro (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: installatietechniek (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: grafische techniek (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: metaaltechniek (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: metalektro (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: transport en logistiek (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector techniek: voertuigentechniek (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector zorg en welzijn: verzorging (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector zorg en welzijn: uiterlijke verzorging (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Sector zorg en welzijn: zorg-en-welzijn-breed (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer maart 2000). 
 
Examenprogramma’s vmbo. Gemeenschappelijk deel: Maatschappijleer, kunstvakken I (incl. ckv) 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer juli 2000). 
 
Checklist examenprogramma’s vmbo (SLO, Enschede). 
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Wetgeving 
 
Regeling vaststelling examenprogramma’s voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
Gele Katern 16, 9 juni 1999, 10. 
 
Definitieve vaststelling van de examenprogramma’s voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) 
Gele Katern 13, 17 mei 2000, 7-24 
 
Vaststelling examenprogramma’s voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
maatschappijleer en kunstvakken 1 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 18-19. 
 
Vervanging Regeling intrasectoraal programma handel en administratie voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) door de Regeling examenprogramma handel en verkoop vmbo 
[rectificatie op de regeling in Gele Katern 13 van 17 mei 2000] 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 20-21. 

 

 

27. Centraal examen 

 
Vakliteratuur 
 
Borman, Marjolijn, „Adviescommissie: één model voor examens vbo/mavo‟ in: Uitleg 13 (21 mei 
1997) 23. 
 
„Advies vbo en mavo: maak examens flexibel en samenhangend‟ in: PMVO-Journaal 12 (4 juni 
1997) 6-7. 
 
„Voorbereiding op nieuw vmbo-examen‟ in: Ict.onderwijs.info 9 (2 december 1998) 10-11. 
 
Bol, Leo, „Wat verandert er in de examens voor school en leerling? In: RK Avo-blad 9 (15 mei 1999) 
166-169. 
  
Bol, Leo, „Het vmbo naar de toekomst. Wijzigingen examenbesluit i.v.m. invoering VMBO‟ in: RK 
Avo-blad 15 (2 oktober 1999) 302-304. 
 
Kastelein, Jan, Jan Krosenbrink, Miel Rasenberg, „Op weg naar centrale examens „beroepsgericht” 
in: Uitleg 26 (10 november 1999) 25-27. 
 
Blok, Rob de, „Misschien gediplomeerd, maar wél geslaagd‟ in: Uitleg 4 (9 februari 2000) 12-15; 
certificaten halen op het praktijkonderwijs. 
 
Delden, Marianne van, „Examens 2000 (1)‟ in: Van twaalf tot achttien 2 (februari 2000) 24-25. 
 
Delden, Marianne van, „Examens 2000 (2)‟ in: Van twaalf tot achttien 3 (maart 2000) 42-43. 
 
Vos, Akke, Rob de Blok, „Zorg ervoor dat bij examens de lat op de juiste plek ligt‟ in: Uitleg extra 
10a (5 april 2000) 12-13. 
 
Weeber, Frans, „Examen moet alle leerlingen kansen bieden. Pilot centrale examinering‟ in: Uitleg 
extra 10a (5 april 2000) 16-17. 
 
Weger, Jeroen de, „Centrale integratieve eindopdracht is meer dan een praktijkexamen‟ in: PMVO-
journaal 46 (14 juni 2000) 8-9. 
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Kastelein, Jan, Ria Kessel, „Examen doen, dat kun je leren‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 22-
23. 
 
Uitgaven 
 
Notitie Examinering in het vmbo, voorzet op weg naar een nieuw examenbesluit 
vwo/havo/mavo/vbo (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen november 1998). 
 
Concept-Examenbesluit (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen maart 1999). 
 
Advies (ontwerp) examenbesluit mavo-vbo (Onderwijsraad, Den Haag 1 september 1999). 
Examenkrant 2000 (PMVO, Den Haag februari 2000). 
 
Nader beschouwd: nieuwe examens vmbo: examendossier en centrale examens (PMVO, Den 
Haag maart 2000). 
 
Wetgeving 

 
Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en va de schriftelijke examens 
van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000 
Gele Katern 25, 4 november 1998, 32-36. 
 
Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 2000-2001 
Gele Katern 19, 8 september 1999, 27-28. 
 
Thema’s en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002 
Gele Katern 19, 8 september 1999, 28-30. 
 
Mededelingen over de eindexamens 2000 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (Septembermedede-
ling) 
Gele Katern 20, 15 september 1999, 14-30. 
 
Wijziging regeling stofomschrijving Nederland en Indonesië (examen geschiedenis) 
Gele Katern 6/7, 15 maart 2000, 24. 
 
Regeling toegestane hulpmiddelen eind- en staatsexamens 
Gele Katern 8, 22 maart 2000, 15-22. 
 
Correcties en aanvullingen op het rooster van de centrale examens van de eindexamens vwo, 
havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo en mavo in 
2000 
Gele Katern 8, 22 maart 2000, 24-25. 
 
Centrale examens in 2000 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maart mededeling) 
Gele Katern 8, 22 maart 2000, 26-41. 
 
Examenrooster 2000 Landelijke examens vbo op datum 
Gele Katern 8, 22 maart 2000, 43-46. 
 
Mededelingen over de organisaties van de examens in 2000, procedure tweede tijdvak 
aangewezen vakken in 2000 
Gele Katern 14, 24 mei 2000, 38-42. 
 
Aanpassing rooster centrale examens mavo, vbo C en D, havo en vwo in 2001 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 61. 
 
Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma’s voorbereidend middelbaar 
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beroepsonderwijs (vmbo) 2003 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 59-60. 
 
Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) 2003, 2004 en 2005 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 57-58. 
 
Gebruik woordenboek moderne vreemde talen bij centrale examens mavo en vbo [aanvulling op 
regeling toegestane hulpmiddelen] 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 56 
 
Regeling vaststelling aanvangstijdstippen centrale examens mavo, vbo C en D, havo en vwo in 
2002 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 50. 
 
Stofomschrijving Sovjet Unie (examen geschiedenis) [vwo, havo, mavo en vbo examenjaren 2002 
en 2003] 
Gele Katern 19, 6 september 2000, 7-26. 
 
Examenrooster 2001 
Gele Katern 20, 13 september 2000, 49-55. 
 
Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma’s voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) 2003 
Gele Katern 20a, 13 september 2000, 28-86. 
 
Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) 2003, 2004 en 2005. 
Gele Katern 20a, 13 september 2000, 6-26. 
 
Mededeling over de eindexamens 2001 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo 
(septembermededeling)  
Gele Katern 21, 20 september 2000, 21-37. 
 
 

28. Schoolexamen 

 
Vakliteratuur 
 
Brouwer, Berend, Rapportcijfers, hoe kom ik eraan? Het examendossier in het vmbo als 
leerlingvolgsysteem‟ in: Lichamelijke opvoeding 5 (26 maart 1999) 256-260. 
 
Weger, Jeroen de, „Examendossier laat zien wat leerlingen kunnen‟ in: PMVO-Journaal 43 (22 
maart 2000) 7. 
 
Weger, Jeroen de, „Sectorwerkstuk is voor vmbo-leerlingen de meesterproef‟ in: PMVO-Journaal 
43 (22 maart 2000) 11. 
 
Weeber, Frans, „Netwerk examendossier vmbo: een schoolexamen duurt twee jaar‟ in: Uitleg extra 
10a (5 april 2000) 14-15. 
 
Uitgaven 
 
Op weg naar een geharmoniseerde en flexibele examenstructuur voor mavo en vbo. Advies van de 
Adviescommissie Examinering MAVO/VBO d.d. 8 april 1997 (Adviescommissie examinering mavo-
vbo, Zoetermeer april 1997). 
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Nader beschouwd: nieuwe examens vmbo: examendossier en centrale examens (PMVO, Den 
Haag maart 2000). 
 
Wetgeving 

 

 

29. Aansluiting en doorstroming naar beroepsonderwijs en arbeidsmarkt 
 
Vakliteratuur 
 
Visser, Suzanne, „Even bellen met de Damland Advieslijn…‟ in: Van twaalf tot achttien 5 (mei 1997) 
26-27 [aansluiting van vbo, mavo en havo op mbo]. 
 
Verheul, Cor, „Geen diploma, toch een baan‟ in: Van twaalf tot achttien 6 (juni 1997) 36-37. 
 
Divendal, Maarten, „Doorstroming mavo/vbo-leerlingen beter geregeld‟ in: Uitleg 31 (10 december 
1997) 34-35. 
 
Dwarshuis, Siard, „Schooldecaan krijt ander werk‟ in: Van twaalf tot achttien 2 (februari 1998) 44-
45. 
 
Nout, Carolien, „Diverse nieuwe vakkencombinaties sluiten niet goed aan op arbeidsmarkt‟ in: Uitleg 
8 (18 maart 1998) 26-27; reactie van de Onderwijsraad op de examenprogramma‟s intrasectorale 
programma‟s. 
 
Dwarshuis, Siard, „Vroeg laten zien dat beroepskeuze belangrijk is‟ in: Van twaalf tot achttien 4 
(april 1998) 38-39. 
 
Molen, Hans van der, „De overstap naar mbo‟ in: Van twaalf tot achttien 8 (oktober 1998) 20-23. 
 
Weeber, Frans, „Midden- en kleinbedrijf: beter imago is nodig voor beroepsonderwijs‟ in: Uitleg 27 
(18 november 1998) 21-23. 
 
Hagen, Marja, „Lob inspireert ivbo‟ers‟ in: Van twaalf tot achttien 9 (november 1998) 34-35. 
 
Visser, Suzanne, „Landelijk netwerk bevordert aansluiting met beroepsonderwijs‟ in: Uitleg 2 (20 
januari 1999) 27. 
 
„Detailhandel schreeuwt om personeel, maar vbo-ers komen alleen als ze kunnen doorgroeien‟ in: 
Vmbo-informatief 2 (januari 1999) 12-14. 
 
Hesp, Anneke, „Bejaarden saai? Stichting Werk Saam nodigt vmbo decanen in februari uit een 
kijkje te nemen in een verzorgingstehuis‟ in: Dekanoloog 1 (januari 1999) 23. 
 
„Ict cruciaal bij aansluiting met roc‟ in: Ict.onderwijs.info 10 (3 februari 1999) 5. 
 
Hallegraeff, Monica, „Bouw zet samenwerking in de steigers. Convenant onderwijs-bedrijfsleven‟ in: 
Uitleg 8 (17 maart 1999) 24-25; doorstroming bouwtechniek. 
 
Velden, Henk van de, „Risicoleerling in de kijker‟ in: Dekanoloog 4 (april 1999) 9-10; landelijk 
netwerk aansluitingsprojecten vmbo-mbo. 
 
Weeber, Frans, „Loopbrug voorkomt val tussen wal en schip‟ in: Uitleg 15 (2 juni 1999) 34-35; 
baanbreker-project in Rotterdam: doorstroomprogramma‟s op assistenniveau. 
 
Hesp, Anneke, „Gefaseerde overstap voor ivbo-ers. Praktisch begeleidingstraject vmbo-mbo‟ in: 
Dekanoloog 6 (juni 1999) 12-13. 
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Ploegmakers, B., „Techniek en oriëntatie op de toekomst‟ in: Techniek koerier 56 (juni 1999) 6-8. 
 
Hesp, Anneke, „Een test moet simpel te hanteren zijn‟ in: Dekanoloog 7 (september 1999) 3-5;  
gebruiksvriendelijke studiewijzer en beroepenwijzer voor leerlingen en mentoren. 
 
Velden, Henk van de, „Aansluiting voor zorgleerlingen in Rotterdam‟ in: Dekanoloog 8 (oktober 
1999) 3-4. 
 
Winter, Henk Jan, „Politie en defensie op jacht naar vmbo-leerling. Roc‟s sluizen scholieren door 
naar opleidingen voor agent en militair‟ in: Schooljournaal 2 (22 januari 2000) 8-10. 
 
Dam-Wisse, Jessica van, „Zoden aan de dijk. Aansluiting vmbo-beroepsonderwijs onderzocht‟ in: 
Toon 1 (januari 2000) 6-7. 
 
Blok, Rob de, „Vrijblijvendheid maakt plaats voor perspectief op werk‟ in: Uitleg 4 (9 februari 2000) 
8-11; praktijkonderwijs als voorbereiding op werk, een woonsituatie en vrijetijdsbesteding. 
 
Beckers, Mirke, „Leerlingen vinden de weg in wirwar van beroepsopleidingen‟ in: PMVO-Journaal 42 
(23 februari 2000) 8-9. 
 
Jonge, Louis de, „Wie liefde geeft, krijgt liefde terug‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 februari 2000) 19. 
 
Boerkamp, Wim, Anita Lemmers, „Praktisch lob-model van Compaz‟ in: Dekanoloog 4 (april 2000) 
8-11. 
 
Lubberdink, Ben, „Bestaat er een koninklijke weg? Doorstroming vmbo-secundair 
beroepsonderwijs‟ in: VVO magazine 6 (april 2000) 9-10.  
 
„Doorstroomrechten vmbo‟ in: Dekanoloog 5 (mei 2000) 25-26. 
 
Hagen, Marja van der, „Lob moet praktisch zijn‟ in: Van twaalf tot achttien 5 (mei 2000) 34-35.  
 
Bijlsma, Audrey, Cees Hendriks, „Verticalisering is noodzakelijk‟ in: Schooldomein 6 (juli 2000) 10-
11. 
 
Weger, Jeroen de, „Wiskunde krijgt centrale rol bij doorstroming‟ in: Vmbo-journaal 1 (13 
september 2000) 14. 
 
Schut, Rika, „Iedereen doet maar wat‟ in: Van twaalf tot achttien 7 (september 2000) 20-21; 
pedagogisch-dedictische samenhang tussen vmbo en beroepsopleidende leerweg in het roc. 
 
Uitgaven 
 
Kiezen kun je leren. Bijdragen aan keuzevrijheid (SLO, Enschede 1999); vergroten van de 
keuzevrijheid van meisjes en jongens bij het bepalen van een vervolgopleiding of beroep. 
 
Wetgeving 
 
Overgangsregeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding leerwegondersteunend onder-
wijs en praktijkonderwijs 1999 
Gele Katern 25, 3 november 1999, 9-11. 
 
Overgangsregeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding en bedrijfsgezondheidszorg 
leerwegondersteunend onderwijs 2000-2003 in verband met omzetting van svo-lom 
Gele Katern 31a, 15 december 1999, 14-16. 
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21. Uitval  
 
Vakliteratuur 
 
Baltussen, Hans, Annelies Kuyper, „Niemand meer de deur uit‟ in: Van twaalf tot achttien 4 (april 
1997) 44-45. 
 
Visser, Suzanne, „Het platform is geen praatgroep. Vbo/mavo en roc lopen estafette tegen 
schooluitval‟ in: Uitleg 26 (11 november 1998) 32-34. 
 
Unen, Astrid van, „Notoire spijbelaars gecompliceerder dan vroeger. Spijbelopvangproject onder 
vleugels van vso-zmok‟ in: AOB Onderwijsblad 5 (6 maart 1999) 42-44. 
 
Massink, Maarten, „Moet je meedoen, meester? Over het voorkomen van uitval‟ in: Lichamelijke 
opvoeding 5 (26 maart 1999) 215-216 en 249-250. 
 
Beckers, Mirke, „Bedrijfsopleiding metaal voor risicoleerlingen. Regio Utrecht werkt aan voorkomen 
voortijdig schoolverlaten‟ in: PMVO-Journaal 36 (23 juni 1999) 13-15. 
 
Smits, Piet, „Zorgleerlingen hebben behoefte aan binding‟ in: Dekanoloog 7 (september 1999) 6-7;  
plafondproject dat leerlingen begeleidt en steunt die bijna 16 zijn en niet meer naar school willen of 
kunnen. 
 
Timmermans, Ria, Albert Cox, „Wettelijke regelingen voorkomen niet altijd schoolverzuim. School-
verzuim onder woonwagen- en zigeunerjongeren‟ in: Toon 2 (februari 2000) 28-29. 
 
Loon, Peter van, „Niet-kunners, niet-willers en andere moeilijke leerlingen‟ in: PMVO-Journaal 42 
(23 februari 2000) 10. 
 
Vonderen, José van, „Dagcentrum voor notoire spijbelaars. Wisselwerking tussen school en 
jeugdhulpverlening‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 februari 2000) 12-13. 
 
Jonge, Louis de, „Ze leren ‟n vak en hebben weer toekomst‟ in: PMVO-Journaal 42 (23 februari 
2000) 15. 
 
Blok, Rob de, „Landelijk neetwerk is klaar voor opvang drop-outs‟ in: Uitleg 17 (21 juni 2000) 8-13. 
 
Blok, Rob de, „Jongeren weten best dat er meer is dan scooters en gsm‟etjes‟ in: Uitleg 17 (21 juni 
2000) 14-19. 
 
„Mini-onderneming binnen de schoolmuren‟ in: Vmbo informatief 3 (juni 2000) 19-20 [dropout-
leerlingen mee laten doen aan het intrasectorale programma Handel en Administratie].  
 
„Track 21‟ in: Nieuwsbrief over het product Track 21 1 (AOC raad; augustus 2000) [risocoleerlingen 
in AOC‟s]. 
 
Sanou, Lex, „Groot gat tussen beleid en uitvoering. Onderzoek naar regionale samenwerking 
voortijdig schoolverlaten‟ in: Profiel 7 (september 2000) 12-13. 
 
Uitgaven 
 
Voorkomen is beter (CPS, Amersfoort). 
 
Wetgeving 
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Bijlage 1: Adressenlijst 
 
AOB Onderwijsblad 
postbus 2875 
3500 GW Utrecht 
tel. 030-2989898 
fax 030-2989881 
email: onderwijsblad@aob.nl 
 
APS 
postbus 85475 
3508 AL Utrecht 
tel. 030-2856600 
fax 030-2882499 
email: webmaster@aps.nl 
website: www.aps.nl 
 
Axis 
Postbus 5105 
2600 GC Delft 
tel. 015-2191461 
fax 015-2191484 
email: info@platform-axis.nl 
website : www.platform-axis.nl 
 
Beeldaspecten 
Lisztstraat 2 
2651 VL Berkel en Rodenrijs 
tel. 010-5114397 
fax 010-5114691 
email: vlbv.beeldaspecten@hetnet.nl 
 
Cito 
Postbus 1034 
6801 MG Arnhem 
tel: (026) 352 11 11 
fax: (026) 352 13 56  
website: www.cito.nl 
 
CPS 
postbus 1592 
3800 BN Amersfoort 
tel. 033-4534343 
fax 033-4534353 
email: cps@cps.nl 
website: www.cps.nl 
 
Cultuur en school 
Sanders, Zeilstra & partners 
Prinsessegraacht 7 
2514 AN Den Haag 
tel. 070-3563922 
fax 070-3642790 
email: m.bauwens@szp.nl 
website: www.minocw.nl/c&s  
 
Dekanoloog 

Mauritsstraat 100 
3583 HW Utrecht 
tel. 030-2543929 
fax 030-2545274 
 
Didaktief & school  
Cornelis de Wittlaan 119 
2582 AG Den Haag 
tel. 070-4161310 
fax 070-4161320 
email: didakt@wxs.nl 
 
Ict.onderwijs.info 
postbus 25000 
2700 LZ Zoetermeer 
tel. 079- 3233888 
fax 079-3234112 
email: pmict@minocw.nl 
website: www.ictonderwijs.nl 
 
Impuls voor natuur-/scheikunde en biologie 
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum 
postbus 85475 
3508 AL Utrecht 
tel. 030-2856618 
fax 030-2890182 
email: natuurentechniek@aps.nl 
website: www.aps.nl 
 
Kleio 
Omloop West 9 
3402 XM IJsselstein 
tel. 030-6883576 
fax 030-6888459 
website hom.wxs.nl/~srd/vng.htm 
 
KPC Groep 
Postbus 482 
5201 AL „s Hertogenbosch 
tel. 073-6247247 
fax 073-6247294 
email: kpcgroep@kpcgroep.nl 
website: www.kpcgroep.nl 
 
Lichamelijke opvoeding 
Postbus 398 
3700 AJ Zeist 
tel. 030-6920847 
email: redactie@kvlo.nl 
website: www.kvlo.nl   
 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen 
Informatiecentrum Voortgezet Onderwijs 
Postbus 25000 

mailto:m.bauwens@szp.nl
http://www.minocw.nl/c&s
mailto:redactie@kvlo.nl
http://www.kvlo.nl/
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2700 LZ Zoetermeer  
tel. 079-3232444 
fax 079-3232320 
website: www.minocw.nl 
 
Naar betere resultaten 
Movement t.a.v. Geert Jan Stolk 
WG Plein 553 
1054 SJ Amsterdam 
tel. 020-6163453 
fax 020-6163389 
email: movement@euronet.nl 
 
Onderwijsraad 
Nassaulaan 6 
2514 JS Den Haag  
tel. 070-3100000 
fax 070-3561474  
website: www.onderwijsraad.nl 
 
Ouders & school 
postbus 97805 
2509 GE Den Haag 
tel. 070-3282882 
fax 070-3248923 
email: nko@nko.nl 
website: www.nko.nl 
 
Regieberichten 
Dukatenburg 101 
Nieuwegein 
postbus 7130 
3430 JC Nieuwegein 
tel. 030-6052721 
fax 030-6053119 
email: vbomavo@wxs.nl 
 
RK Avo-blad 
Boschovenseweg 30 
5111 XH Baarle-Nassau 
tel. 013-5076215 
fax 013-5076216 
 
SBMagazine 
Oosteinde 114 
postbus 907  
2270 AX Voorburg 
tel. 070-3481227 
fax 070-3821201 
 
 
Schoolbestuur 
postbus 82158 
2508 ED Den Haag 
tel. 070-3568615 
fax 070-3616052 
email: info@vbkonet.nl 

website: www.bvkonet.nl 
 
Schooldomein 
ICS Adviseurs 
Bleulandweg 1a 
postbus 282 
2800 AG Gouda 
tel. 0182-575200 
fax 0182-575201 
 
School en medezeggenschap 
Buro Anneke Groen 
Cornelis Dopperkade 5 
1077 KL Amsterdam 
 
Schooljournaal  
postbus 732 
2700 AS Zoetermeer  
tel. 079-3202020 
fax 079-3202137 
email: Schooljournaal@OCNV.nl 
 
SCO-Kohnstamm instituut 
Universiteit van Amsterdam 
Faculteit FMG/POW 
Wibautstraat 4 
1091 GM Amsterdam 
tel. 020-5251201 
fax 020-5251200 
 
SLO Specialisten in leerplanontwikkeling 
Postbus 20411 
7500 CA Enschede 
tel. 053-4840840 
fax 053-4840409 
email: info@slo.nl  
website: www.slo.nl 
 
Techniek & Koerier 
Stichting Leerplanontwikkeling SLO 
postbus 2041 
7500 CA Enschede 
tel. 053-4840553 
fax 053-4840620 
 
 
 
 
 
Toon 
postbus 1592 
3800 BN Amersfoort 
tel. 033-4534304 
fax 033-4534353 
email: toon@cps.nl 
website: www.cps.nl 
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Tijdschrift voor leerlingbegeleiding 
Van Pallandtstraat 49 
6814 GN Arnhem 
tel. 026-4425750 
email: fringe@telekabel.nl 
 
Tijdschrift voor Remedial teaching 
Bosboomstraat 12 
6813 KC Arnhem 
tel. 026-4457064 
fax 026-4457064 
email: tvrt.vos@planet.nl 
 
Van twaalf tot achttien 
postbus 1592  
3800 BN Amersfoort 
tel. 033-4534280 
fax 033-4534370 
email: 12tot18@cps.nl 
 
Vmbo-informatief (voormalig Vbo-informatief) 

postbus 22 
3984 ZG Odijk 
tel. 030-6571819 
fax 030-6571819 
email: stylustekst@compuserve.com 
 
Vmbo-journaal 
postbus 85518 
2508 EC Den Haag 
tel. 070-3028200 
fax 070-3462409 
email: vmbo@sopo.nl 
website: www.vmbo.nl 
 
Vereniging Samenwerkende Landelijke 
Pedagogische Centra (VSLPC) 
postbus 482 
5201 AL „s Hertogenbosch 
tel. 073-6247247 
fax 073-6247294 
 

 
Vernieuwing 
Sarphatistraat 104c 
1018 GV Amsterdam 
tel. 020-4288958 
fax 020-4288958 
email: vernieuwing@antenna.nl 
 
V.O.-wijzer 
Rode Schutplein 24 
5735 AM Aarle-Rixtel 
tel. 0492-381200 
fax 0492-381200 
email: c.keuten@chello.nl 
website: home.svm.nl/ocnv-vo 
 
VVO-magazine 
Kromme Nieuwegracht 50 
3512 HK Utrecht 
tel. 030-2349090 
fax 030-2349099 
 
Uitleg/Gele Katern 
nabestellen bij: 
Sdu 
postbus 20014 
2500 EA Den Haag 
tel. 070-3789880 
fax 070-3789783 
 

mailto:c.keuten@chello.nl
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Bijlage 2: Overzicht wet- en regelgeving vmbo 
 
(Bijgewerkt tot en met Gele Katern 22 van 27 september 2000) 
 

Wijziging van de regeling samenvoeging van scholen voor voortgezet onderwijs 
Gele Katern 22, 27 september 2000, p. 7-8. 
 

Mededeling over de eindexamens 2001 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo 

(septembermededeling)  
Gele Katern 21, 20 september 2000, 21-37. 
 

Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo) 2003, 2004 en 2005. 
Gele Katern 20a, 13 september 2000, 6-26. 
 

Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma’s voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 2003 
Gele Katern 20a, 13 september 2000, 28-86. 
 

Examenrooster 2001 
Gele Katern 20, 13 september 2000, 49-55. 
 

Stofomschrijving Sovjet Unie (examen geschiedenis) [vwo, havo, mavo en vbo examenjaren 

2002 en 2003] 
Gele Katern 19, 6 september 2000, 7-26. 
 

Regeling vaststelling aanvangstijdstippen centrale examens mavo, vbo C en D, havo en vwo 

in 2002 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 50. 
 

Gebruik woordenboek moderne vreemde talen bij centrale examens mavo en vbo 

[aanvulling op regeling toegestane hulpmiddelen] 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 56 
 

Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo) 2003, 2004 en 2005 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 57-58. 
 

Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma’s voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 2003 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 59-60. 
 

Aanpassing rooster centrale examens mavo, vbo C en D, havo en vwo in 2001 
Gele Katern 18b, 26 juli 2000, 61. 
 

Omzetting speciaal voortgezet onderwijs in praktijkonderwijs of leerwegondersteunend 

onderwijs, als ook omzetting leerwegondersteunend onderwijs (ex-ivbo) in 

praktijkonderwijs, samenvoeging en nevenvestiging 2000-2002 
Gele Katern 18a, 12 juli 2000, 35-39. 
 

Vaststelling examenprogramma’s voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 

maatschappijleer en kunstvakken 1 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 18-19. 
 

Vervanging Regeling intrasectoraal programma handel en administratie voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) door de Regeling examenprogramma handel en 
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verkoop vmbo [rectificatie op de regeling in Gele Katern 13 van 17 mei 2000] 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 20-21. 
 

Verlenging van de Regeling faciliteiten voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 

1999-2000 met een jaar tot 2001 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 24-25. 
 

Criteria en procedure voor het verlenen van toestemming voor het verzorgen van 

onderdelen onderwijsprogramma vbo door een andere school voor vbo 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 26-29. 
 

Criteria en procedure voor het in de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 verkrijgen van 

toestemming voor het aanbieden van intrasectorale programma’s 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 30-36. 
 

Richtlijnen en criteria voor verplaatsing, omzetting, splitsing en nevenvesting per 1 

augustus 2001 
Gele Katern 17/18, 28 juni 2000, 37-50. 
 

Regeling dyslexie voortgezet onderwijs, schooljaar 2000-2001 
Gele Katern 15, 31 mei 2000, 35-37. 
 

Toepassing artikel 107 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) [beëindiging 

bekostiging bij opheffing afdelingen] 
Gele Katern 15, 31 mei 2000, 39. 
 

Mededelingen over de organisaties van de examens in 2000, procedure tweede tijdvak 

aangewezen vakken in 2000 
Gele Katern 14, 24 mei 2000, 38-42. 
 

Definitieve vaststelling van de examenprogramma’s voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo) 
Gele Katern 13, 17 mei 2000, 7-24 
 

Belangstellingsregistratie applicatieopleidingen leraren svo-lom en svo-mlk 
Gele Katern 10, 5 april 2000, 10-12 
 

Regeling toegestane hulpmiddelen eind- en staatsexamens 
Gele Katern 8, 22 maart 2000, 15-22. 
 

Correcties en aanvullingen op het rooster van de centrale examens van de eindexamens 

vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo 

en mavo in 2000 
Gele Katern 8, 22 maart 2000, 24-25. 
 

Centrale examens in 2000 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maart mededeling) 
Gele Katern 8, 22 maart 2000, 26-41. 
 

Examenrooster 2000 Landelijke examens vbo op datum 
Gele Katern 8, 22 maart 2000, 43-46. 
 

Regeling gegevensverstrekking bij op- of afsplitsing van scholen of scholengemeen-

schappen vo voorafgaand aan samenvoeging 
Gele Katern 6/7, 15 maart 2000, 22-23. 
 

Wijziging regeling stofomschrijving Nederland en Indonesië (examen geschiedenis) 
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Gele Katern 6/7, 15 maart 2000, 24. 
 

Overgangsregeling onderwijsbevoegdheid leerwegondersteunend onderwijs en 

praktijkonderwijs 
Gele Katern 6/7, 15 maart 2000, 36-37. 
 

Vragenrubriek informatiecentrum algemeen: afschriften van omzetting naar lwoo of pro 
Gele Katern 4/5, 16 februari 2000, 14. 
 

Regeling onderwijsbevoegdheid machineschrijven/tekstverwerken en kantoorpraktijk 
Gele Katern 2, 26 januari 2000, 8-9. 
 

Wijziging regeling onderwijs eigen taal WVO 
Gele Katern 31a, 15 december 1999, 10-11. 
 

Overgangsregeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding en 

bedrijfsgezondheidszorg leerwegondersteunend onderwijs 2000-2003 in verband met 

omzetting van svo-lom 
Gele Katern 31a, 15 december 1999, 14-16. 
 

Regeling cultuurvouchers voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en wijziging 

Regeling cultuurvouchers voortgezet onderwijs 
Gele Katern 31a, 15 december 1999, 19-21. 
 

Wijziging van de regeling faciliteitenbeleid voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo) 1999-2000 in verband met het zogenoemde ‘nieuw voor oud’ beleid 
Gele Katern 31a, 15 december 1999, 24. 
 

Regeling aanvullende vergoedingen informatie- en communicatietechnologie (ict), inclusief 

kennisnet voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (svo) schooljaar 2000-2001 
Gele Katern 31a, 15 december 1999, 25-30. 
 

Aanvulling toetsingskader Plan van Scholen voortgezet onderwijs 2001-2003 
Gele Katern 29/30, 8 december 1999, 17-19. 
 

Regeling aanvullende vergoeding scholing voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo) 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 17-18. 

 

Bevoegdheidsregeling afdelingsvakken en intrasectorale programma’s voorbereidend mid-

delbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 18-21. 
 

Regeling samenvoeging van scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en samenvoeging van 

scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging op 1 augustus 2000 of 1 augustus 

2001 
Gele Katern 28, 24 november 1999, 22-24. 
 

Overgangsregeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding leerwegondersteunend 

onderwijs en praktijkonderwijs 1999 
Gele Katern 25, 3 november 1999, 9-11. 
 

Plan van Scholen 2000-2002 
Gele Katern 24, 13 oktober 1999, 20-32. 
 

Wijziging van de Regeling faciliteitenbeleid voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
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(vmbo) 1999-2000 
Gele Katern 22, 29 september 1999, 12-13. 
 

Criteria en procedure voor het verlenen van toestemming voor het verzorgen van 

onderdelen vbo door een andere school voor vbo 
Gele Katern 22, 29 september 1999, 14-17. 
 

Criteria en procedure voor het aanvragen en verlenen van toestemming voor het aanbieden 

van intrasectorale programma’s 
Gele Katern 22, 29 september 1999, 18-24. 
 

Mededelingen over de eindexamens 2000 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo 

(Septembermededeling) 
Gele Katern 20, 15 september 1999, 14-30. 
 

Wijziging cumi VO-regeling, Regeling onderwijs eigen taal WVO en Regeling remedial te-

aching WVO  
Gele Katern 19, 8 september 1999, 25-26. 
 

Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 2000-2001 
Gele Katern 19, 8 september 1999, 27-28. 
 

Thema’s en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002 
Gele Katern 19, 8 september 1999, 28-30. 
 

Aanvullingen overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor 

lom en mlk 
Gele Katern 18b, 14 juli 1999, 17-21. 
 

Overgangsmaatregelen samenvoeging praktijkonderwijs 
Gele Katern 18, 23 juni 1999, 14-27. 
 

Regeling verantwoording besteding vergoeding voor de afdeling praktijkonderwijs 
Gele Katern 16, 9 juni 1999, 8-9. 
 

Regeling vaststelling examenprogramma’s voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo) 
Gele Katern 16, 9 juni 1999, 10. 
 

Leerlingenvervoer praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs 
Gele Katern 16, 9 juni 1999, 11-12. 
 

Onderwijsbevoegdheid leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs 
Gele Katern 14, 26 mei 1999, 16-18. 
 

Vergoeding bedrijfsgezondheidszorg voor het leerwegondersteunend onderwijs 

voortkomend uit het svo-lom en het praktijkonderwijs, schooljaar 1999-2000 
Gele Katern 14, 26 mei 1999, 22-24. 
 

Financiële verslaggeving svo-lom en svo-mlk na omzetting in leerwegondersteunend onder-

wijs en praktijkonderwijs 
Gele Katern 14, 26 mei 1999, 25-27. 
 

Vragen rubriek informatiecentrum Algemeen: regeling samenwerkingsverbanden vo-svo 
Gele Katern 12/13, 28 april 1999, 9. 
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Regeling aanvullende vergoeding netwerken vmbo 
Gele Katern 12/13, 28 april 1999, 16-18. 
 

Tegemoetkoming in de overige studiekosten voor leerlingen in het svo-lom/mlk, het 

leerwegondersteunend onderwijs, het opdc en het praktijkonderwijs en de Regeling 

leerlingenvervoer 
Gele Katern 12/13, 28 april 1999, 20-22. 

 

Inwerkingtreding Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo-lwoo-praktijkonderwijs, 

schooljaar 1999-2000 
Gele Katern 11, 14 april 1999, 13. 

Regeling inzake nevenvestiging aan scholen voor praktijkonderwijs 
Gele Katern 11, 14 april 1999, 15. 

 

Regeling aanvullende vergoeding vernieuwingen voortgezet onderwijs 
Gele Katern 8/9, 24 maart 1999, 20-23. 
 

Regeling samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs - speciaal voortgezet onderwijs 

(vo-svo) 
Gele Katern 5, 17 februari 1999, 19-22. 
 

Regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo-lwoo-praktijkonderwijs, schooljaar 1999-

2000 
Gele Katern 4, 3 februari 1999, 13-23. 
 

Voorlichting in verband met omzetting van svo-lom in een voorziening (opdc) en 

leerlingnorm voor omzetting van afdelingen svo-mlk in een school voor praktijkonderwijs  
Gele Katern 2/3, 27 januari 1999, 15-23. 
 

Tijdelijke regeling regionale verwijzingscommissies (rvc’s) voortgezet onderwijs 
Gele Katern 1, 13 januari 1999, 15-21. 
 

Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs 1999 
Gele Katern 1, 13 januari 1999, 21-23. 
 

Omzetting speciaal voortgezet onderwijs 
Gele Katern 30c, 16 december 1998, 11-14. 
 

Vragenrubriek informatiecentrum Voortgezet Onderwijs: regeling faciliteitenbeleid vmbo 

1999-2000 
Gele Katern 30c, 16 december 1998, 15. 
 

Regeling afwikkeling overlopende personeelskosten scholen en afdelingen voor svo-lom 

dan wel svo-mlk 
Gele Katern 30, 9 december 1998, 5-8. 
 

Regeling tijdelijke voorschriften mavo-vbo-svo 
Gele Katern 29, 2 december 1998, 11-12. 
 

Regeling faciliteitenbeleid voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 1999-2000 
Gele Katern 28, 25 november 1998, 18-23. 
 

Aanvraagprocedure en voorschriften intrasectorale programma’s per 1 augustus 1998 
Gele Katern 28, 25 november 1998, 32-36. 
 

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen: omzetting scholen en afdelingen speciaal 



 

 
Nader beschouwd: Literatuuroverzicht vmbo 

                   Vmbo projectorganisatie, oktober 2000 60 

voortgezet onderwijs naar praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs 
Gele Katern 26, 11 november 1998, 11. 
 

Regeling toekenning aanvullende vergoeding 1998-1999 aan scholen voor mavo, vbo en 

scholen voor leerwegondersteunend onderwijs 
Gele Katern 26, 11 november 1998, 13-15. 
 

Richtlijnen en criteria voor omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestiging per 1 augus-

tus 1999 
Gele Katern 25, 4 november 1998, 5-21. 
 

Plan van Scholen 1999-2001 
Gele Katern 25, 4 november 1998, 22-31. 
 

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en va de schriftelijke exa-

mens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000 
Gele Katern 25, 4 november 1998, 32-36. 
 

Omzettingsfaciliteiten svo/lom/mlk 1998-1999 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 5-6. 
 

Wijziging programma’s van eisen (voortgezet) speciaal onderwijs en vaststelling bedragen 

voor het jaar 1999 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 19-24. 
 

Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en 

praktijkonderwijs 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 27-50. 
 

Overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs lom en mlk 
Gele Katern 24, 14 oktober 1998, 55-57. 
 

Gemengde leerweg aan scholen voor mavo of scholen voor vbo 1999-2002 
Gele Katern 23, 7 oktober 1998, 9-13. 
 

Gemende leerweg aan agrarische opleidingen centra (aoc’s) 1999-2000 
Gele Katern 23, 7 oktober 1998, 15-19. 
 

Gemende leerweg aan agrarische opleidingen centra (aoc’s) na bestuurlijke samenwerking 

1999-2002 
Gele Katern 23, 7 oktober 1998, 21-24. 
 

Rooster voor de landelijke examens voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) 1999 
Gele Katern 22, 30 september 1998, 9-14. 
 

Regeling aanvullende vergoeding extra ondersteuning voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo) 1998-1999 
Gele Katern 21, 23 september 1998, 32-33. 
 

Mededelingen over de eindexamens 1999 voor vwo, havo, mavo, vbo e vavo 

(septembermededeling) 
Gele Katern 21, 23 september 1998, 34-44. 
 

Verhoging bedragen per leerling van de regeling exploitatiekosten scholen vwo-avo-vbo, 

schooljaar 1998-1999 
Gele Katern 20, 16 september 1998, 35-37. 
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Aanpassingsregeling in verband met inwerkingtreding van de Wet op het primair onderwijs 

(WPO), Wet op de expertise centra (WEC) en deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs 

(WVO) 
Gele Katern 17b, 22 juli 1998, 29-30. 
 

Centraal examen muziek vbo/mavo in 1999 
Gele Katern 17b, 22 juli 1998, 46-48. 
 

Pilotprojecten zorgverbreding 1998-2000 
Gele Katern 12a, 9 april 1998, 9-16. 
 

Inwerkingtreding regeling exploitatiekosten scholen voor vwo-avo-vbo, schooljaar 1998-

1999 
Gele Katern 10, 1 april 1998, 5. 
 

Aanstelling wegbereiders expertisecentra leerlinggebonden financiering 
Gele Katern 9, 25 maart 1998, 19-20. 

Centrale examens in 1998 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maart mededeling) 
Gele Katern 8, 18 maart 1998, 40-48. 
 

Gevolgen invoering WPO, WEC en wijziging WVO voor bekostiging en personeel van basisscholen 

en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) 
Gele Katern 4, 4 februari 1998, 9-35. 
 

Regeling regionale samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs - voortgezet speciaal onderwijs 

(vo-vso) 1998-1999 
Gele Katern 2/3, 28 januari 1998, 15-22. 


