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Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Prof. Dr. J.M.G. Leune
Periode:
1947-2008
Archiefbloknummer:
C 40
Omvang:
19 meter
Taal van het archiefmateriaal:
Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Geschreven- en getypte documenten en doorslagen. Sommige handgeschreven documenten zijn slecht leesbaar.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief
Archiefvormer:
Prof. Dr. J.M.G. Leune
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bestaat uit (de totstandkoming van) rapporten, onderzoeken, adviezen, voordrachten, vergaderverslagen,
(kranten)artikelen en correspondentie.
De inhoud van het archief betreft overwegend diverse thema’s met betrekking tot (de studie van) het onderwijsbeleid in Nederland.
Verreweg de meeste stukken betreffen de periode 1968-2008, enkele hebben betrekking op de periode 1947-1968. Het archief is
globaal thematisch geordend. Het gedeelte met de correspondentie van Prof. Dr. J.M.G. Leune is niet thematisch, maar chronologisch
geordend.

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen:
Een aantal inventarisnummers is alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune. Dit wordt vermeld in het NB bij
de inventarisnummers 23, 73, 94-101, 114, 117, 118, 126, 154-160 en 205.
Beperkingen aan het gebruik:
Er zijn geen beperkingen aan het gebruik.
Materiële beperkingen:
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van een slechte materiële staat.
Eigendom:
Prof. Dr. J.M.G. Leune blijft eigenaar van de bescheiden.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden
vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
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Nationaal Archief, Den Haag, Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1947-2008, nummer toegang 2.21.367, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Leune, 2.21.367, inv.nr. ...
Aanvraaginstructie:
Archiefstukken kunnen worden aangevraagd of gereserveerd via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief te Den
Haag. U dient daarbij de volgende gegevens in de vullen:
4.
5.
6.
7.

uw bezoekersnummer
uw tafelnummer
het nummer van de toegang van het archief (ook de puntjes overnemen)
en het inventarisnummer, het nummer voor de beschrijvingen van de archiefstukken

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Prof. Dr. J.M.G. Leune (1945-) studeerde sociologie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, met als specialisatie
sociaal-economisch beleid. Het doctoraal examen werd in 1968 cum laude afgelegd. Na zijn afstuderen specialiseerde hij zich in de
onderwijssociologie, met een bijzondere belangstelling voor de sociologie van het onderwijsbeleid. In 1976 promoveerde hij (eveneens
cum laude) op een onderzoek naar de invloed van lerarenverenigingen op het onderwijsbeleid in Nederland. Hij trad in 1965 als
student-assistent voor het vak methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in dienst van de Nederlandse
Economische Hogeschool en doorliep aan deze instelling, die in 1973 opgegaan is in de Erasmus Universiteit Rotterdam,
opeenvolgende wetenschappelijke rangen. In 1980 werd hij te Rotterdam benoemd tot hoogleraar sociologie. Zijn leeropdracht
evolueerde in de periode 1980-2006 van Onderwijssociologie, via Sociologie en Sociaal Beleid, in het bijzonder op het terrein van
cultuur en educatie (sedert 1988), naar Empirische Sociologie (vanaf 1996). Sinds 1 februari 2007 is hij met emeritaat.
Leune was lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, lid van diverse
beoordelingscommissies van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs en van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek, voorzitter van de redactie van The Netherlands’ Journal of Sociology, voorzitter van de landelijke
Stuurgroep Onderwijssociologie, lid van de redactie van Pedagogische Studiën en voorzitter van de Commissie van Advies voor de
Onderwijsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naast zijn werk als hoogleraar was hij actief als beleidsadviseur
van de Nederlandse overheid. In de periode 1979 tot april 2004 was hij (als voorzitter en lid van commissies en werkgroepen)
betrokken bij de totstandkoming van adviezen van de Sociaal-Economische Raad, in het bijzonder op het terrein van het onderwijsen het arbeidsmarktbeleid. Hij vervulde in deze Raad de functie van plaatsvervangend kroonlid in de periode april 1990 tot april 2004.
Van juli 1992 tot januari 2001 was hij voorzitter van de Onderwijsraad. Sinds 2003 is hij voorzitter van de Politieonderwijsraad. In
Rotterdam was hij in de periode 1973 tot en met 2006 onafgebroken betrokken bij het werk van de lokale, later de regionale
onderwijsbegeleidingsdienst (de huidige CED-Groep).
In juni 1993 kreeg hij de kans om staatssecretaris van Onderwijs te worden en in augustus 1994 was hij kandidaat voor het
ministerschap van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zijn gehechtheid aan zijn professoraat weerhield hem daarvan.
Leune is Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het gemeentebestuur van Rotterdam kende hem de Wolfert van Borselenpenning
toe. Deze penning wordt toegekend aan personen die in een leidinggevende functie op verschillende terreinen activiteiten hebben
ontplooid ten behoeve van de Rotterdamse samenleving. Van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontving
hij de Ad Fontespenning die wordt toegekend aan personen die zich voor deze universiteit bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de CED-Groep werd door deze
onderwijsbegeleidingsdienst een naar hem genoemde penning in het leven geroepen die tweejaarlijks wordt toegekend aan personen,
projecten, organisaties of instanties met grote verdiensten op het gebied van de onderwijsinnovatie, met nadruk op de
scharnierfunctie tussen onderwijswetenschap, onderwijsbeleid en onderwijspraktijk. Leune was de eerste laureaat aan wie deze
penning werd toegekend.
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Op zijn naam staan ruim honderd publicaties over onderwijs en onderwijsbeleid. In 2006 verscheen van zijn hand een zevendelige
studie over de geschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek in de periode 1585-1786.
Een volledige collectie van zijn publicaties is aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek en in de bibliotheek van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Over zijn leven en werk (ook op het terrein van de genealogie) zijn bijzonderheden te vinden op de site: www.hanleune.nl.
Geschiedenis van het archiefbeheer
Het archief van Prof. Dr. J.M.G. Leune is op 8 januari 2007 in bewaring gegeven aan het Nationaal Archief.
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud
Bij binnenkomst was het archief verpakt in verhuisdozen waar multomappen en smalle archiefdozen in zaten. De archiefbescheiden
zaten los in de doos. De archiefbescheiden waren op onderwerp geordend. Looptijd van de stukken binnen de onderwerpen
overlapten elkaar soms.
De inhoud bestaat uit rapporten, tijdschriften, krantenknipsels, notulen van vergaderingen waar de heer Leune aan deel heeft
genomen, correspondentie met politici en collega’s, teksten voor lezingen, aantekeningen en afstudeerscripties.
Selectie en vernietiging
Er heeft geen vernietiging plaatsgevonden.
Verantwoording van de bewerking
Voor een snelle ontsluiting is er voor gekozen om het archief op doosniveau te beschrijven. Na het beschrijven zijn de bescheiden
op onderwerp geordend. Dit heeft tot gevolg dat de inventarisnummers niet meer chronologisch geordend zijn.
Ordening van het archief
De bewerking heeft geleidt tot een standplaatslijst geordend op onderwerp. Binnen de onderwerpen zijn de archiefbescheiden
redelijk chronologisch geordend.
Verwant materiaal
2.14.39 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: Afdeling Lager Onderwijs;
Hoofdafdeling Lager Onderwijs; Directie Kleuter- en Basisonderwijs, (1880) 1935-1975
2.14.48 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Directie Hoger Beroepsonderwijs, (1918)
1975-1985 (1987)
2.14.50 - Inventaris van de archieven van de Raadadviseur in algemene dienst; Directies Her- en Bijscholing Docenten,
Rechtspositiezaken Onderwijs, Onderwijsvernieuwingen Planning, Verzorging, Inspecteur-generaal van het onderwijs, Min O&W,
(1947) 1956-1983
2.14.52 - Inventaris van het archief van de Directie Scholing en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs Kunsten en
Wetenschappen, (1950) 1972-1988
2.14.53 - Inventaris van het archief van de Directie Verzorgingsstructuur en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, 1961-1988
2.14.62 - Inventaris van de archieven van de Hoofddirectie Beleidsontwikkeling en Planning Voortgezet Onderwijs van het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen, (1967) 1975-1985 (1987)
2.19.023 – Inventaris van het archief van het Genootschap voor Leraren aan de Nederlandse Gymnasia, Lycea en Athenea, 18301972
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2.06.064 - Inventaris van het archief van de Sociaal-Economische Raad (SER), (1947) 1950-1979 (1980)
In de toekomst opvraagbaar:
2.14.79 – Inventaris van het archief van de Onderwijsraad, (1919) 1939-1986
2.14.81 - Inventaris van het archief van de Onderwijsraad (1975) 1979-2000
Beschrijving van de archiefbestanddelen
Basisschool
172

Stukken betreffende beleid in het Basisonderwijs met Rapporten van de Adviesraad voor het
Basisonderwijs over de ontwikkelingen van de PABO, krantenartikelen en onderzoeksrapporten over de
PABO, 1981-1990

173

Stukken betreffende beleid in het Basisonderwijs met rapporten over specialisatie, rol van het speciaal
onderwijs, beroepsprofiel schoolleiders primair onderwijs, jonge kinderen in de basisschool en
innovatie in het basisonderwijs, 1984-1994

43
-

Kwaliteit van de basisschool, 1994
Rapporten van de Inspectie van het onderwijs betreffende evaluatie van het onderwijs (1994)

72

Stukken betreffende kerndoelen basisschool, 1994-2002
rapporten, drukwerk, notulen, brieven (aan Onderwijsraad en OCW), (kranten)artikelen

15
-

Leerstandaarden voor het Basisonderwijs, 1999-2000
verslagen, artikelen, brieven, krantenartikelen en adviesrapporten van de Onderwijsraad inzake
leerstandaarden voor rekenen, wiskunde en de Nederlandse taal

44
-

Financiering van de basisschool, 2000
Voortgangsrapportage en uitwerkingsnotitie LGF (= leerlinggebonden financiering) 2000 (meerdere
stukken van de LGF)
Rapport ‘Beslissen over toelaten’ van het GION (Gronings Instituut voor onderzoek van onderwijs,
opvoeding en ontwikkeling) Groningen, 2000

-

Basisvorming
142

Stukken betreffende de invoering en inrichting van basisvorming in de eerste fase van het voortgezet
onderwijs, 1983-1991

141

Stukken betreffende de inhoud en vormgeving van de eerste fase van voortgezet onderwijs in
Nederland en de leer- en ontwikkelingspsychologische aspecten van de basisvorming, 1983-1986
(1993)

150

Adviezen van de Onderwijsraad, reeks adviezen voorlopige eindtermen basisvorming in het voortgezet
onderwijs door OCW, publicaties, rapporten en krantenartikelen betreffende de basisvorming, 19842000

143

Stukken betreffende de reacties op het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) over de algemene basisvorming met werkdocumenten en rapporten, 1985-1986

144

Stukken betreffende de invoering en de doorvoering van de basisvorming met Wetsvoorstellen en
Wetswijzigingen van de Eerste Kamer (ca. 1992), 1986-1992

151

Stukken betreffende de kerndoelen, het invoeringsproces, de evaluatie en de toetsing van de
basisvorming en stukken betreffende de wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op
het basisonderwijs, 1987-1993
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152

Voorstudies en achtergronden, scripties, adviezen en stukken van de Vakgroep Onderwijssociologie en
Onderwijsbeleid van de Erasmus Universiteit inzake de basisvorming, 1987-1995

153

Stukken betreffende de evaluatie, implementatie en inspectietoezicht op de kerndoelen van de
basisvorming, 1988-1995

140

Stukken betreffende de advisering van de Onderwijsraad inzake de basisvorming, 1999-2000
Bevat artikelen, rapporten, aantekeningen, brieven en notities

240-242 Diverse artikelen, rapporten, studies en verslagen betreffende basisvorming, 1985-1990
240 Deel 1, 1985-1990
241 Deel 2, 1985-1990
242 Deel 3, 1985-1990

Consumenteneducatie
31

Stukken betreffende de kwaliteit van consumenteneducatie, 1992, 1993
rapporten, brieven

Educatie voor volwassenen
134

Stukken betreffende de vaststelling van de kaderwet Volwasseneneducatie met het Advies
beginselennota Volwasseneneducatie (SER, publicatie nr. 25, 1983), 1983-1987

135

Stukken betreffende de structuur en inrichting van het onderwijsaanbod van het open hoger onderwijs
en de Open Universiteit en basiseducatie voor volwassen allochtonen in Rotterdam , 1978-1986 (1994)

Immigratie / allochtonen
136

Stukken betreffende het migrantenrecht in Nederland, allochtonen in het arbeidsproces, terugdringing
van werkloosheid onder minderheden, voorlichting over de Wet arbeid buitenlandse werknemers,
ontwikkelingskansen voor allochtonen inwoners van de regio Rotterdam, 1990-1994

137

Stukken betreffende migratie, illegale immigratie, CBS-publicatie Allochtonen in Nederland,
Evaluatie van de Wet inburgering nieuwkomers (Regioplan 2002), SER-publicatie Anders op de
arbeidsmarkt, arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden, 1999-2003

138

Tijdschrift- en krantenartikelen inzake integratie- en arbeidsmarktbeleid etnische minderheden en
diverse archiefbescheiden zoals Kaderadvies Eenheid en verscheidenheid: op zoek naar de balans
door de Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid (1995), ontwerpadvies Etnisch
ondernemerschap (SER 1998), 1995-2006

Landbouwonderwijs
149

Ingekomen stukken inzake Statistische informatie Agrarisch Onderwijs 1994, LNV kennisbeleid 19961998, concept-Landbouwonderwijsplan 1994-1996, Landbouwonderwijs in beeld 1990, rapport van de
Stuurgroep Biesheuvel: Schering en Inslag 1992, Landbouwonderwijsplan 1992 en de Nota LNV
kennisbeleid 1993, 1990-1998
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Lerarenbeleid
184-187 Stukken betreffende de taken en de taakbelasting van leraren
184: 1971-1976
183: 1972-1992
185: 1973-1987
186: 1974-1984
187: 1993-1999
131

Uitgaven van diverse onderzoeken naar onder andere stress in het onderwijs, loopbaanwensen van
leraren in het primair- en voortgezet onderwijs, arbeidsmobiliteit in het onderwijs en leraar en
taakbelasting, waaronder stukken betreffende het OTO-project [onderzoek naar de taak en de
taakbelasting van leraren voortgezet onderwijs in Nederland], 1985-1993

128

Stukken betreffende lerarenbeleid met onderwerpen als toekomst van het leraarschap, terugblik
studiehuis, beleidsreactie “vitaal leraarschap”, bekwaamheidseisen voor het beroep leraar en de rol van
de leraar in de school van de toekomst, 1991-2001

104

Stukken betreffende lerarenbeleid / vitaal leraarschap, 1992, 1996-1999
Rapporten, brieven aan OCW (staatssecretaris) en Onderwijsraad, artikelen, nota’s

105

Stukken betreffende de vernieuwingsplannen universitaire lerarenopleidingen, 1992, 1994, 1995-1999
(Eind)rapporten, aantekeningen, notities, lezingen, artikelen, brieven (van OCW, minister en
Onderwijsraad)

106

Stukken betreffende Lerarenbeleid / startbekwaamheden voor het primair onderwijs, 1993, 1995-2000
Rapporten, nota’s, artikelen, brieven aan en van Onderwijsraad

129

Stukken betreffende de Begeleidingscommissie Startbekwaamheidseisen Leraar primair onderwijs van
de Onderwijsraad, 1995-1997

130

Stukken betreffende kwaliteitsverbeteringen van de lerarenopleidingen, de tekorten op de
onderwijsarbeidsmarkt en modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, 1995-1998

107

Stukken betreffende lerarenbeleid / vakbekwaamheid leraar primair onderwijs, 1997-1998
Brieven van OCW en de Onderwijsraad, (eind)rapporten, notulen

108

Stukken betreffende lerarenbeleid / startbekwaamheden leraar secundair onderwijs, 1997-1998
Rapporten, notulen, brieven aan en van de Onderwijsraad

Middenschool
17
-

Middenschool, 1974-1982
Rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ‘Over invoering van de middenschool in
Nederland.’ (1982)
Diverse (kranten)artikelen
Rapport ‘Het Nederlands Genootschap van leraren en de strijd om de middenschool’(1981, Universiteit
Utrecht)
twee uitgaven van het Instituut voor Toegepaste Sociologie (1979-1980)
‘Integraal rapport van het instroomonderzoek. Middenschool-experimenten 1980-1981’ met bijlage
(1981)
Uitgave van ‘Beleid en Maatschappij’(1978)
“Voor Middenschool achter” uitgave 2 (1974)
Nota Middenschool (FNV)
Advies inzake innovatieplan middenschool aan OCW (1978)
Integraal rapport van het instroomonderzoek middenschoolexperimenten 1979-1980
Advies van de Innovatiecommissie Middenschool (1,3,10)

9

-

Rapport ‘Beschrijving beginsituatie experimenten middenschool: voorstel voor een onderzoek’, 1976

85
-

Middenschool, 1976-1981
Plannen en uitgangspunten over de Middenschool, 1974
‘Het Nederlands Genootschap van Leraren en de strijd om de middenschool.’, Centrum voor Onderzoek
van Maatschappelijke Tegenstellingen (COMT), 1981
Concept-advies, 1978 (Innovatiecommissie Middenschool)
Adviezen 1976-1977 (Innovatiecommissie Middenschool)

87
-

Middenschool, 1977-1981
Eindrapportage ‘De beginsituatie van Experimenteerscholen’ (1977)
Adviezen aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen betreffende ondersteuning in het
innovatieproces Middenschool (1977)
Diverse rapporten ‘Innovatieproces Middenschool’
Instroomonderzoek integrale middenschoolexperimenten (1979-1980)
Nota inzake innovatieproces middenschool (1981)

81
-

Middenschool, 1977-1983
Diverse publicaties, artikelen in diverse tijdschriften over de middenschool (1977-1982)
Tussentijds verslag van het onderzoek bij leerlingen die de middenschool afsluiten (1983)

86
-

Middenschool, 1978-1982
Diverse (kranten) artikelen betreffende het onderwerp (1978-1982)
Uitgaven van Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (1981)

82
-

Middenschool, 1979-1980
Rapporten inzake de algemene vormingsconcepten in de middenschool
15e advies aan de minister “naar een geïntegreerd voortgezet onderwijs” met losse aantekeningen

84
-

Middenschool, 1979 -1981
De bijlagen van het Instroomonderzoek integrale middenschoolexperimenten (1979-1980)
Drie stukken over het Innovatieproces Middenschool (1980)
Eindverslag van projectgroep Middenschool “Middenschool, Onderwijs, Staat en Productie” in het
kader van onderwijssociologie te Leiden (1977)
Eindrapportage van het project “Beschrijving beginsituatie experimenten Middenschool” (1977)
Stukken betreffende het evaluatieplan en het innovatieproces Middenschool (1981)

77
-

De middenschool in beeld, 1981-1982
Referaat voor het RION-congres: De reikwijdte van het onderwijsaanbod in het funderend onderwijs
Rapporten, (kranten)artikelen, brieven, drukwerk

83
-

Middenschool, 1981-1986
Notitie Onderwijssociologie (1981)
Colleges over middenschool (1982)
Werkgroep Middenschool IPSO (1983)
Kwaliteitstoetsen voor het voortgezet onderwijs (Cito, 1986)

32
-

Middenschool, 1982-1989
Rapporten, brieven, artikelen, notulen inzake differentiatie theorie en praktijk

75
-

Middenschool, 1982-1984
Drukwerk, rapporten, artikelen, aantekeningen

18
-

Middenschool (1982), 1982-1993
Opzet van een artikel over het nieuwe stelsel in het basisonderwijs
Kopieën van diverse artikelen over middenschool (1993)
Advies van het Onderwijscentrum Zeist (1982)
Advies inzake de nota Verder na de basisschool (1982)
Meerdere delen van het tijdschrift Uitleg Magazine (OCW, 1983) en Uitlegkrant (uitgave: OCW, 1982)
Tijdschrift ‘School’ en Didactief’

10

-

Advies over Nota ‘Verder na de basisschool’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (1982)
Samenvatting van de nota ‘Verder na de basisschool’ door de Rotterdamse School Advies Dienst (1982)
Nota ‘De tweede fase vervolgonderwijs’, 1982
Publicatie van het CITO
Publicatie “Sociaal leren en Middenschool” (dl. 7a,b, 10) (Vereniging de Samenwerkende Landelijke
Pedagogische Centra)
Verslag van de Studiedag Voortgezet Basisonderwijs (RUL, 1982)
Evaluatieplan voor het voortgezet onderwijs (1983)
Advies van de Inspectie over de middenschool(1983)

76
-

Stukken betreffende advisering over diverse nota’s met betrekking tot de middenschool, 1982-1983
Rapporten, (kranten)artikelen, brieven, drukwerk

74
-

Middenschool, 1985-1987
Rapporten, (kranten)artikelen over de vergelijking van leerresultaten, inhoudselementen in het
Voortgezet Basisonderwijs, de toekomst van het Voortgezet Onderwijs en doorstroming van de
middenschool naar vervolgonderwijs

78
-

Middenschool, 1989
Doctoraal scriptie Onderwijssociologie ‘Het middenschooldebat 1975-1978’ door K. van der Weert,
met bijlagen, 1989

-

Onderwijs, Scholing en Arbeidsmarkt in de Metaalnijverheid (OSAM)
145

Diverse rapporten van het OSAM-project uitgevoerd door het Rotterdams Instituut voor Sociologisch
en Bestuurskundig Onderzoek (RISBO) over scholing in de metaal- en installatiebranche, 1991-1992

146

Diverse rapporten van het OSAM-project uitgevoerd door het RISBO over de mobiliteit in de
installatiebranche, perspectief in de techniek, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen
in het technisch onderwijs, 1988-1990

147

Diverse rapporten van het OSAM-project uitgevoerd door het RISBO inzake beroepskwalificaties in de
metaalbewerking en de installatietechniek, beroepskeuzemotieven van jongeren op het LBO en MAVO
en knelpunten in de afstudeerrichtingen installatietechniek en metaalbewerking, 1989-1992

Onderwijsbeleid
133

Stukken betreffende het onderwijsbeleid in Nederland, 1987-1998
krantenartikelen, tijdschriften, scripties en rapporten

174-178 Stukken betreffende het onderwijsbeleid in Nederland, 1983-2000
Deze betreffen voor het merendeel rapporten en krantenartikelen
174: 1983-1990
175: 1990-2001
176: 1990-2003
177: 1991-1996
178: 1992-2000
188

Stukken betreffende onderwijsbeleid, met name over de kerntaken van de overheid op onderwijsterrein,
de doelmatigheid van leerwegen en de besteding van overheidsgeld, 1989-2000

189

Stukken betreffende de bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet
educatie en beroepsonderwijs), 1991-1993

190

Stukken betreffende het onderwijsbeleid inzake investeringen in het onderwijs, onderwijsbudgetten en
studiefinanciering, 1994-2003

191

Stukken betreffende ontwikkelingen binnen een aantal onderwijssectoren in Nederland, 1979-1992

11

Merendeel van de stukken bestaat uit rapporten
192

Stukken betreffende het overheidsbeleid inzake het tertiair onderwijs, de beheersing van de
studiefinanciering en de ontwikkelingen rond nascholing, (1971) 1992-1997

193

Advies- en onderzoeksrapporten inzake het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, prioriteit geven
aan innovatie gerichte leerprocessen, lange termijn effecten van opleiding bij MBO en leerlingwezen en
de omvang van de risicodoelgroepen in het voortgezet onderwijs, 1994-1995

194

Stukken betreffende het regionaal opleidingsbeleid inzake de schakelwerking tussen het bedrijfsleven
en het beroepsonderwijs, 1988-1994

195

Diverse rapporten waaronder beleidsreacties op het rapport “Recht doen aan verscheidenheid” van de
commissie MAVO / VBO aansluitend onderwijs, “De Lump-Sump regeling in het middelbaar
beroepsonderwijs” en het rapport “Beroepsvorming langs vele wegen “ van de commissie dualisering,
1990-1995

196

Stukken betreffende het beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaten en het beroepsonderwijs, 19901993

197

Stukken betreffende de bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet
educatie en beroepsonderwijs) met diverse notities en beleidsreacties, 1993-1998

198

Stukken betreffende de voorbereidingen op de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs met
diverse beleidsreacties met het plan van scholen (1991-1995), 1989-1995

199

Stukken betreffende de evaluatie planprocedure voortgezet onderwijs met het plan van scholen, 19941996

200

Stukken betreffende de ontwikkeling van de RBO’s (Regionale Bureaus Onderwijs) t.b.v. vorming en
innovatie in het beroepsonderwijs, 1989-1998

201

Stukken betreffende het onderwijsbeleid inzake het plan van scholen (1997-1999), integraal lokaal
bestuur en veranderingsprocessen in de agrarische kennisinfrastructuur , 1986-1996

Onderwijsemancipatie
69
-

-

Emancipatie, 1979-1996
Paper: emancipatie en roldoorbreking, 1990
Ingekomen notities: prestatieverschillen in het basisonderwijs 1989, geslachtsspecifieke keuze-patronen
in het voortgezet onderwijs 1989
Adviezen: over de verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen 1979, over
onderwijsemancipatiebeleid meisjes en vrouwen 1983, beleidsprogramma emancipatie SER 1992
Vakgroep onderwijssociologie en onderwijsbeleid: Veranderingen in het onderwijs en hun gevolgen
voor de toekomst van vrouwen 1987 (boekbijdrage)
Artikelen: meisjes en economische zelfstandigheid 1989, emancipatie projecten voor werkende meisjes
1980, over de werkende gehuwde vrouw 1983
Nota Onderwijsemancipatie 1993-1996 van OCW

68
-

Emancipatie, 1984-1987
Bijdrage aan bundel over de toekomst van vrouwen met achterliggende info (1987)
College-aantekeningen over vrouwenemancipatie
Rapporten, onderzoeksplan, syllabus

70
-

Emancipatie, 1993-2002
Adviezen van de Onderwijsraad betreffende concept-nota “Onderwijsemancipatie 1993-1996”, inclusief
beleidsreactie Vrouwen in Onderwijsmanagement (1993)
Stukken betreffende emancipatie in onderwijs (o.a. papers.)
Emancipatienota 1998-2002 (OCW, 1998)

-

-

12

-

Krantenartikelen betreffende emancipatie

Onderwijsraad
112

Stukken betreffende de Onderwijsraad, 1974, 1992-1995, 1998
(kranten)artikelen, drukwerk, rapporten, brieven (aan en van Onderwijsraad), notities

122-124 Stukken betreffende het onderzoek van de Onderwijsraad naar klasse-grootte, groepsgrootte-verkleining
en kwaliteitsverhoging in het basisonderwijs, 1974-2002
122, 1974-1996
123, 1997-1998
124, 1996-2002
117

Stukken met betrekking tot het beleid inzake de Tweede fase Voortgezet Onderwijs, 1990-1992
Brieven van en aan Wallage (staatssecretaris), nota’s, adviezen Onderwijsraad
NB Alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune

132

Notulen van de vergaderingen van de CCOO en OOVO (Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg,
Overlegorgaan Voortgezet Onderwijs), 1993-1994

148

Notulen van de vergaderingen van de Afdeling secundair onderwijs (beroepsonderwijs) en kwartair
onderwijs van de Onderwijsraad, afdelingen 2B en 4 met bijlagen, 1992-1996

113

Notulen van de vergaderingen van de Afdeling secundair onderwijs en de Afdeling kwartair onderwijs
van de Onderwijsraad, 1993-1996

120-121 Stukken betreffende deelneming aan de projectgroep Scholenbestand met het advies “Scholenbestand
en maatschappelijke pluriformiteit”, 1994-1996
120: Notulen van de vergaderingen met het advies, 1994-1995
121: Notulen van de vergaderingen en correspondentie, 1995-1996
203

Stukken (o.a. adviezen, notities van de Onderwijsraad) betreffende de invulling van de basisvorming,
1995-1996

71

Voorstel van de Onderwijsraad inzake de afronding van de bezwaarprocedure betreffende het opstellen
van eigen kerndoelen voor de basisvorming van de Vrije scholen, 1995-1999
Rapporten, artikelen, aantekeningen en brieven van en aan de Onderwijsraad en de Inspectie van het
Onderwijs

-

23
-

Onderwijsraad, ‘Overleg met de SG en de bewindslieden’, 1996-2000
Faxberichten, minuten van uitgaande stukken en memo’s
NB Alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune

118

Werkprogramma’s en advies voornemens van de Onderwijsraad, 1996-2001
Met brieven (aan en van OCW en Onderwijsraad), memorandum over de taak van de Onderwijsraad,
rapporten, speeches, krantenartikelen, aantekeningen en scriptie “De Onderwijsraad in verandering”
1996
NB Alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune

119

Stukken betreffende advisering OCW inzake de aanpassing van het scholenbestand basisonderwijs aan
maatschappelijke ontwikkelingen, 1996-2002
(kranten)artikelen, rapporten, drukwerk, brieven (aan en van de Onderwijsraad), email, met het advies
“Richtingvrij en richtingbepalend”

114

Evaluatie Onderwijsraad, 1997-2000
rapporten, email, brieven, (kranten)artikelen, notulen, aantekeningen

13

NB Alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune
13

Stukken betreffende wetgeving/Onderwijsraad, 1998-1999
memo’s, scriptie, brochures, rapporten, brieven aan OCW/Onderwijsraad, krantenartikelen,
wetenschappelijke artikelen, tijdschriften

019
-

Inspectie en toezicht, 1998-1999
Correspondentie van de Nederlandse Katholieke Schoolraad aan de Onderwijsraad over Integraal
Schooltoezicht (1998)
Evaluatie ministeriële regeling verzelfstandiging Onderwijsinspectie (OCW, 1998)
Artikel over inspectie methodologie voor onderwijsevaluatie
Rapport van min. BZK over de systematische beschrijving en analyse van toezichtarrangementen
(1998)
Programma ‘Toezicht en Inspectie. Van beleid naar praktijk’
Verzoek tot advies aan Onderwijsraad (afkomstig van OCW) over conceptbeleidsnota over inspectie
van het onderwijs (1999)
Jaarwerkplan 1999 van de Inspectie van het onderwijs (1998)

11

Stukken betreffende Inspectie/Onderwijsraad, 2000-2005
brochures, rapporten, artikelen inzake de actuele ontwikkelingen in het toezicht op het onderwijs

14
-

Stukken betreffende Inspectie/Onderwijsraad, 1998-2004
Jaarverslagen 2002-2004 van de Inspectie van het Onderwijs
Concepten van het adviesrapport Deugdelijk Toezicht over de Nota variëteit en Waarborg met het
werkdocument Ontwikkeling tot de huidige positie van de inspectie

12

Stukken betreffende Inspectie/Onderwijsraad, 1991, 1998, 1999, 2001-2004
Minuten van uitgaande stukken over de werkwijze van de inspectie bij het integraal schooltoezicht met
jaarverslagen en kopieën van artikelen

Onderwijssociologische conferenties (SISWO)
204

Diverse rapporten van de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal- Wetenschappelijk
Onderzoek (SISWO), (dl. 2-6, 10) en diverse ander documentatie SISWO, 1974, 1977-1979

139

Stukken betreffende onderwijssociologische conferenties met bijbehorende conferentiebundels, 19811992

179

Stukken betreffende de derde en zesde Onderwijssociologische conferentie, 1977 en 1984

180

Stukken betreffende de het onderwijssociologisch onderzoek van het SISWO met notulen van de
vergaderingen van de themagroep socialisatie, de themagroep doelen en effecten en de themagroep
institutionele onderwijssociologie, 1973-1974

181

Stukken betreffende de normatieve taak van de school met documentatie over pedagogie, normen en
waarden en ethiek, 1990-1995

182

Stukken betreffende de normatieve taak van de school met documentatie over pedagogie, normen en
waarden en ethiek, 1992-1997

Onderwijsvoorrangsbeleid
38

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1973-1990
Rapporten, artikelen (wetenschappelijke en kranten), boeken, tijdschriften, drukwerk, nota’s en
collegeteksten inzake de bestrijding van onderwijsachterstanden

01
-

Onderwijsvoorrangsbeleid (Scripties en werkstukken), 1975-2000
Scripties van studenten van diverse universiteiten (ca. 2000)

14

-

Diverse onderzoeken van instellingen en stichtingen, onder andere over onderwijsachterstanden en
sociale ongelijkheid in het onderwijs (ca. 2000)
Rapport van de Algemene Rekenkamer: Bestrijding van Onderwijsachterstanden
Literatuurstudie ongelijkheid in het Nederlandse Onderwijs (1975)
Terreinverkenning voorschoolse periode (1993)
Educatieve projectmap van ‘Het Projectbureau’ (1993)
Ingekomen stukken (kopieën) van het ministerie O&W (besluiten, regelgeving en wetsvoorstellen)
betreffende het onderwijs (1991-1992) met adviezen van de Onderwijsraad aan het ministerie
Fax van Evangelische Omroep met uitnodiging voor deelname aan een discussie op de radio (1997)

36

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1977-1984
Rapporten, artikelen (wetenschappelijke en kranten), aantekeningen, boeken, drukwerk en nota’s inzake
de schoolloopbaan en herkomst van leerlingen bij het voortgezet onderwijs

35

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1977-1999
Rapporten, artikelen (wetenschappelijke en kranten), aantekeningen en boeken inzake het beleid op
gemeentelijk niveau, schoolloopbanen van kinderen uit éénouder- en tweeoudergezinnen, Limburgse
spijbelopvangprojecten en onderwijs en sociale ongelijkheid

33

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1979-1990
Rapporten, artikelen (wetenschappelijke en kranten), brieven (van en aan OCW, Onderwijsraad),
boeken, drukwerk en nota’s inzake onderwijsstimuleringsbeleid, tweetalig onderwijs en
leespromotieactiviteiten

02
-

Onderwijsvoorrangsbeleid (jaren tachtig), 1981-1986
Kopieën uit literatuur en van artikelen (onderzoeken) over veranderingen in schoolloopbanen (ca. 1981)
Onderzoek van EUR met statistische gegevens over het onderwijs
Onderzoek over leerprestaties
Essay over onderwijskansen
Aflevering van het tijdschrift “Sociale Wetenschappen” (1986)
Onderzoeken van St. Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek over invloed
van het sociale milieu op onderwijsprestaties
Onderzoek over de onderwijskansen van kinderen uit lagere sociale milieus (1986)

03
-

Onderwijsvoorrangsbeleid (jaren tachtig), 1981-1987
Diverse onderzoekingen en rapporten
Stukken betreffede de Onderwijsresearchdagen 1981
Essays
Onderzoeksvoorstel
Kopieën uit literatuur
Krantenknipsels/ artikelen
Rapport “Onderwijsachterstand en stimulering”, 1987
Beleidsplan voor het onderwijs aan groepen in achterstandssituaties
Diverse syllabi/ papers / projectaanvragen van de Erasmus Universiteit Rotterdam/ Universiteit Tilburg

37

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1987-1990
Rapporten, artikelen (wetenschappelijke en kranten), aantekeningen, boeken, drukwerk en
collegeteksten inzake de verkenning op schoolniveau met de discussienota “Het hart van het onderwijs”

04
-

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1989-1995
Notitie Onderwijsvoorrangsbeleid (1989)
Onderwijsbeleid allochtone leerlingen (min. O&W 1993)
Diverse rapporten en onderzoeken uit 1994-1995 betreffende:
Onderwijsachterstanden
Leerlingprestaties & gedrag
Paper over Onderwijs en ongelijkheid
Determinanten van schooleffectiviteit (1995)
Onderwijseffectiviteit
Enkele onderzoeken in het Engels
Taalbeleid (Achterstand in het onderwijs)

-

15

-

Notitie Onderwijsvoorrangsbeleid (1994)
Deltaplan Taalbeleid Primair Onderwijs (1994)
(Veel afkomstig van het Rotterdamse Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs)
Kopieën betreffende bovenstaande onderwerpen uit diverse literatuur

34

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1992-1997
Rapporten, artikelen (wetenschappelijke en uit kranten), aantekeningen, boeken, tijdschriften en
drukwerk inzake achterstandsmilieus, sociale vernieuwingsproject in Rotterdam en onderwijs en
ongelijkheid

05
-

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1993-1997
Artikelen
Kopieën van correspondentie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de Onderwijsraad
(1998)
Rapport Kwaliteit van het onderwijs aan achterstandsleerlingen (1997)
Uitwerkingsnotitie voorschoolse vorming in relatie tot de basisschool (1994)
Beleidsreactie ministerie O&W
Rapport van de Adviesraad voor het basisonderwijs ‘Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs: voorrang aan achterstand’
Diverse onderzoeken van o.a. Erasmus Universiteit over kinderopvang en achterstandsbestrijding
(1993)
Verslag van vergadering van OOVO (Overlegorgaan Voortgezet Onderwijs)
Rapport Taal- en rekenprestaties basisscholen Rotterdam (1993)
Stukken (kopieën)/ rapporten/ beleidsreacties van min. O&W over: Advies ‘Ceders in de tuin. Naar
meer schoolsucces voor allochtone en autochtone kinderen’(1993)

-

06
-

Onderwijsvoorrangsbeleid, 1996-2000
Print van het verslag Notaoverleg (2000)
Rapport OCW “Aan de slag met onderwijskansen”
Diverse tijdschriften
Advies ‘Aansturing van onderwijskansen’ OCW (2000)
Diverse stukken (kopieën) van de Onderwijsraad, knipsels en contact met min. OCW over
onderwijsachterstanden.
Notitie over het Onderwijsvoorrangsbeleid (1996-1997)
Correspondentie tussen OCW en de Onderwijsraad
Rapport van de Algemene Rekenkamer (1998)

Onderzoek Lerarenverenigingen
51

Stukken betreffende onderzoek lerarenverenigingen, 1953-1969
aantekeningen inzake onder andere de oriëntatie-patronen van deze verenigingen en over de Tweede
Onderwijsnota van minister Cals

52

Stukken betreffende onderzoek lerarenverenigingen, 1953-1969
aantekeningen, artikelen, brieven

45
-

Onderzoek lerarenverenigingen, 1958
Reacties op het voorontwerp van de Mammoetwet van 1958

50

Kopieën van de jaarverslagen betreffende het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, 1959-1968

10
-

Onderzoek lerarenverenigingen, 1959-1979
Notulen contactraad voor het katholiek onderwijs (plenair) (1960-1965)
Documentatie van het Onderwijskundig Studiecentrum (1967-1968)
Notulen Contactraad Rooms Katholiek Onderwijs, sectie M.O. (1959-1965)
(Toelichting betreffende) onderzoek naar conflicten rond inkomensnivellering in Nederland; met brief
van Ph. Vuijsje (1979)

48

Onderzoek lerarenverenigingen, 1962-1966

16

-

Notulen van de vergaderingen van het Centraal Beraad voor het VHMO, 1963-1966
Notulen van de vergaderingen van de commissie ter bestudering van de structuur van de Nederlandse
Katholieke Schoolraad en de Contactraad voor het Katholiek Onderwijs, 1962-1964

54

Stukken betreffende onderzoek lerarenverenigingen, 1963
Doorslagen van de uitwerking van het onderzoek naar de positie van het ‘grieksloos’ gymnasiumbèta in
het Lochems Overleg

46
-

Onderzoek lerarenverenigingen, 1965-1971
Doelformulering ABOP, PCBO en KOV
Research report “The American public-school teacher” 1965-1966
Uitgave van Unesco “International directories of education” 1971
Verslag, notulen, rapporten, aantekeningen, (kranten)artikelen, brieven, brochures, scripties
NB : bevat stukken in de Engelse en Franse taal

09
-

Onderzoek lerarenverenigingen, 1967-1972
Onderwijskundige documenten (ca. v.a. 1967 tm 1972)
Artikelen, krantenknipsels, staatsbladen, ‘literatuurlijst (overzicht van boeken bij OCW)
Ledenbestand (overzichten van het aantal leden en leraren) (veel handgeschreven)
Bevoegdheidssituatie, opleiding
Organisatiegraad van vergelijkbare beroepsverenigingen (1972)
Enquête organisatiegraad beroepsverenigingen in het onderwijs

102
-

Onderzoek lerarenverenigingen, 1967-1976
Financiën (bij- en afschrijvingen) van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Divers onderzoeksmateriaal betreffende onderzoek Leune: ‘Het functioneren van onderwijzers- en
lerarenverenigingen in Nederland’

103
-

Onderzoek lerarenverenigingen, 1967-1976
Onderzoek (ZWO) (1971-1974)
Correspondentie van ZWO en Leune (1967-1976)

08

Stukken betreffende Vereniging van docenten aan avondlycea uit archief Roodenburg, 1955-1959
(nota’s, notulen, leerplan)

47
-

Onderzoek lerarenverenigingen, 1968-1972
Onderzoek naar het functioneren van organisaties van leerkrachten bij het beroepsonderwijs, HAVO en
VWO, 1968-1969 (scriptie)
Aantekeningen van een enquête onder de afdelingen van de AVMO 1972
Krantenartikelen over de huidige ontwikkelingen in de onderwijspolitiek, 1971-1972
Aantekeningen over statuten van de AVMO
Stukken over de actie van het Twickelcollege (de “Twickelactie”)

49
-

Onderzoek lerarenverenigingen, 1969-1978
Aantekeningen en verslagen inzake het Verbond van Academici bij het VHMO, Interne democratisering
met het Antimammoetrapport van de ‘Kritiese leraren Nijmegen’ en de salaris-verlagingsbeginselen
1977 met het rapport “inkomensnivellering” 1978

213

Stukken betreffende het project Lochem dat gestart is vanuit de interesse in de invloed van partijen van
belanghebbenden op het onderwijsbeleid (Raad van Leraren), 1958-1974

214

Stukken betreffende onderzoek naar lerarenverenigingen, 1958-1974
Bestaat uit interviews, aantekeningen en (kranten)artikelen

215

Stukken betreffende de onderhandelingen inzake salarissen en rechtspositie op grond van de
Mammoetwet, 1967-1972

216

Interviews en persoonlijke notities betreffende de protesten tegen de slechte financiële en
onderwijskundige begeleiding bij de uitvoering van de nieuwe onderwijswet en de inefficiëntie die
misschien te wijten is aan het bestaan van verschillende lerarenorganisaties, 1970-1971

17

217

Interviews en persoonlijke notities inzake het onderzoek lerarenverenigingen met betrekking tot
onderwijskundige vraagstukken in het licht van de categorale verzuiling, 1970-1978

218

Persoonlijke notities en artikelen inzake het functioneren van de A.V.M.O. (Algemene Vereniging van
Leraren in het Middelbaar Onderwijs) , 1966-1972

219

Persoonlijke notities inzake het functioneren van de A.V.M.O. (Algemene Vereniging van Leraren in
het Middelbaar Onderwijs), 1967-1970

220

Persoonlijke notities inzake het functioneren van de Vereniging van docenten bij het christelijk
voorbereidend wetenschappelijk en hoger algemeen voortgezet onderwijs (C.V.H.O.), 1967-1970

221

Interviews en persoonlijke notities inzake het onderzoek lerarenverenigingen met betrekking tot de
politieke oriëntatie van deze verenigingen en de participatie van hun leden, 1968-1972

222

Persoonlijke notities, nota’s en ingezonden stukken inzake rechtspositionele kwesties, 1973

223

Stukken betreffende de verticale samenwerking van de lerarenverenigingen (= samenwerking met
onderwijsorganisaties met een zelfde levensbeschouweijke grondslag), 1966-1970

224

Correspondentie met lerarenverenigingen inzake het onderzoek lerarenverenigingen, 1968-1972

225

Stukken betreffende de theorie (algemeen) en de methodiek van het onderzoek naar de
lerarenverenigingen, 1967-1970

226

Correspondentie met Z.W.O m.b.t. Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1970-1971

227

Persoonlijke notities van petities en adressen lerarenverenigingen, 1969

228

Algemene ledenvergadering van de Vereniging van docenten bij het Christelijk voorbereidend
wetenschappelijk en hoger algemeen voortgezet onderwijs (1958-1970) (volgens Leune afkomstig uit
archief van Dr. La Fleur), 1958-1970

229

Persoonlijke notities over professionalisering en samenwerking met verslagen van de vergaderingen van
de Raad van Leraren en van de A.V.M.O, 1969-1971

230

Notulen van de vergaderingen van de Raad van Leraren (1952-1963)

231

Stukken betreffende onderzoek naar lerarenopleidingen, bijscholing, gedragsregulering en
professionele activiteiten, 1969-1971

232

Persoonlijke notities inzake de taken van het Raadsbureau en het Bureau N.G.L, 1971

233

Notulen van de vergaderingen van de tweede afdeling van de Raad van leraren (volgens Leune
afkomstig uit het archief van Roodenburg), 1956-1970

238

Interviews, persoonlijke notities en artikelen inzake de contacten tussen de lerarenverenigingen en het
departement van O & W, 1970-1971

239

Persoonlijke notities inzake de participatie van de leden binnen de lerarenverenigingen, 1969-1972

236

Notulen van de vergaderingen van de Raad van Leraren VHMO, 1962-1967

234

Notulen van de vergaderingen van de Raad van Leraren VHMO, 1968-1971

235

Notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur van de Vereniging van leraren bij het Christelijk
Voorbereidend Wetenschappelijk en Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (CVHMO), 1958-1970

18

237

Interviews en persoonlijke notities inzake de verhouding tussen de lerarenverenigingen en de
Pedagogische Centra, 1964-1972

88 - 93 Stukken betreffende onderzoek lerarenverenigingen (Raad van Leraren), 1952-1975
88: Notulen van de vergaderingen, 1952-1962
89: Notulen van de vergaderingen, 1967-1970
90: Notulen van de vergaderingen van de eerste afdeling, 1953-1970
91: Notulen van de vergaderingen van de derde afdeling, 1963-1969
92: Persoonlijke aantekeningen over onder andere de relatie tussen AVMO en NOV (Nederlandse
Onderwijzersvereniging), 1963-1971
93: Persoonlijke aantekeningen over prioriteiten en doelen en de relatie tussen leraren en
onderwijsbelang, 1960-1970
24 - 30 Stukken betreffende onderzoek lerarenverenigingen (onder andere stukken over de Raad van
Leraren, Centrum Bedrijfsleven Onderwijs en de Nederlandse Katholieke Schoolraad), 1953-1972
24: Deel 1, 1953-1964
25: Deel 2, 1959-1965
26: Deel 3, 1965-1968
27: Deel 4, 1963-1971
28: Deel 5, 1965-1970
29: Deel 6, 1971
30: Deel 7, 1971-1972
79
80
-

Stukken betreffende onderzoek lerarenverenigingen, 1947-1970
Classificatietabel van de kamervragen inzake het VHMO, 1955-1970
Enquête over het functioneel leeftijdsontslag, interviews met bestuursleden van vakbonden, begrotingen
van de Raad van Leraren, classificatietabellen van de notulen van diverse lerarenverenigingen
Notulen van de vergaderingen van de subgroep professionals van het SISWO
Stukken betreffende Onderzoek lerarenverenigingen, 1964-1969
Fotokopieën van archief La Fleur, stukken en artikelen met betrekking tot de WVO, reacties van de
lerarenverenigingen op de overgangswet WVO

Privé correspondentie met politici en collega’s
73

Privécorrespondentie van professor H. Leune, 1968-1999
diverse brieven over privéaangelegenheden (aan collega’s, PvdA politici, PvdA partijleden, ministers,
staatssecretaris) correspondentie Koninklijk Huis, uitnodigingen, kaarten, memo’s, aantekeningen
NB Alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune

205

Werkagenda’s van Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1969-2007 (met lijst van daarin voorkomende afkortingen
en hun betekenis)
NB Alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune

94 – 101 en
154-160 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1986-1997
sollicitatiebrieven, wetenschappelijke publicaties, memo’s, brieven aan diverse leden van PvdA, OCW,
diverse universiteiten, artikelen, aantekeningen, uitnodigingen voor deelname aan conferenties,
lezingen, symposia, e.d. en correspondentie uit naam van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
154: 1980-1983
155: 1983-1986
98: 1986-1987
99: 1988-1989
100: 1990
101: 1991-1993
94: 1991
95: 1992-1993

19

96: 1994
156: 1995
97: 1996-1997
157: 1997-1998
158: 1998-2000
159: 2000-2002
160: 2003-2006
NB Alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune
243

Curriculum vitae (opgemaakt in 2007), enkele publicaties (o.a. lezingen en boeken) van zijn hand,
1988-2007

Project Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM)
53
-

Project OSM, 1973 - 1980
agenda’s en notulen van de vergaderingen van het Project Onderwijs en Sociaal Milieu Rotterdam

202

Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de B.A.G. (= Beleids- en Adviesgroep) vergadering 54e
-108ste en werkoverleg ontwikkelingsafdelingen 4e -20ste , 1977-1980

161-163 Stukken betreffende het Project Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM), 1973-1977
161: 1973-1976
162: 1974-1977
163: 1975-1977
206-212 Notulen van de vergaderingen van het Project Onderwijs en Sociaal Milieu (OSM), 1974,1975, 19771983 bevat ook persoonlijke aantekeningen en achtergrondmateriaal
206: Algemeen overleg, 1972-1982
207: Evaluatiebijeenkomsten, 1977-1982
208: Diverse teamoverleggen, 1980-1982
209: Besluitenlijsten en adreslijsten, 1981-1982
210: Ouderactiveringsvergaderingen , 1981-1982
211: Overleg van O.S.M. –begeleiders met diverse scholen , 1981-1982
212: Managementteamvergaderingen en werkoverleg ontwikkelingsafdelingen, 1981-1983
125

Stukken betreffende de ontwikkeling van de ouderactiviteiten in het project OSM, 1975-1990
Bevat verslagen, brieven, drukwerk, artikelen en aantekeningen

126

Stukken betreffende de onenigheid binnen de Rotterdamse School Advies Dienst (SAD) over het
project OSM met het 1ste verslag der werkzaamheden over het project OSM, 1971-1973
NB Alleen raadpleegbaar na toestemming van Prof. Dr. J.M.G. Leune

127

Stukken betreffende taal- en rekenlesprogramma’s voor de lagere school met diverse uitgaven van
OSM en een beknopt overzicht van dit project, 1982-1985

20

Publicaties van Prof. Dr. J.M.G. Leune
(NB: dit betreft slechts een beperkt deel van zijn publicaties; zie voor een volledig overzicht inventarisnummer
243)
20
-

Publicaties, artikelen in diverse gidsen, maandbladen en tijdschriften, 1967-1997
Sociologische gids: professionalisering van onderwijs en onderwijsinnovatie, 1978
Ned. Tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 1986
Tijdschrift ‘Pedagogische Studiën’ 1980
Voorlichtingsblad Uitleg: Pendelen tussen theorie en praktijk, 1997
Eigen doctoraalscriptie ‘Functies van het Onderwijs’, 1967

21
-

Publicaties, artikelen in diverse maandbladen, 1985-2004
Div. uitgaven voor / uit naam van Erasmus Universiteit Rotterdam, 1985
Uitgave ter gelegenheid 25 jarig bestaan SCP(= Sociaal en Cultureel Planbureau): Onderwijs in
beweging, 1999
Meso Magazine, 1991
Tijdschrift ‘Pedagogische Studiën’, 1999
SER-Bulletin: “interview met vertrekkend raadslid Han Leune”, 2004

22
-

Publicaties en interviews in diverse maandbladen,
HBO Journaal: Deetman de sloper? Dat beeld is feitelijk onjuist, 1989
Beleid & Maatschappij: Leune over de nota Schoolbegeleiding, 1975
Tijdschrift ‘Pedagogische Studiën’ 1970
Van Twaalf tot Zestien: over de basisvorming “komst eindtermen is het belangrijkst”, 1988
Div. uitgaven voor / uit naam van Erasmus Universiteit Rotterdam, 1993-1998
Weekblad NGL: Herbezinning op uitgangspunten en vormgeving v.o. gewenst, 1983

116

Stukken betreffende de reacties op het boek Onderwijs: Bestel en Beleid, 1981
(kranten)artikelen, brieven

Teksten en lezingen van Prof. Dr. J.M.G. Leune
109

Gepubliceerde teksten van en interviews met Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1978,1985, 1991, 1994-2001
tijdschriften, rapporten en aantekeningen

166-171 Teksten van Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1978-2001
Diverse teksten voor o.a. UNESCO en Erasmus Universiteit, Vakgroep Sociologie, lezingen,
congressen (VU, Universiteit Maastricht), onderwijsresearchdagen, studiedagen, artikelen,
werkdocumenten Onderwijsraad, alle van eigen hand.
166: 1978-1989
167: 1979-1996
168: 1983-1987
169: 1996-2000
170: 1998-2001
171: 2000-2001
67
-

Teksten Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1983-1998
Bijdragen aan artikelen voor diverse kranten
Bijdrage aan congres Onderwijskwaliteit en de autonomie van scholen, 1995
Bijdrage aan diverse symposia
Sheets t.b.v. colleges Erasmus Universiteit

66
-

Teksten Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1983-1998
Artikelen in diverse tijdschriften/ boeken
Teksten/ sheets voor lezingen, symposia, congressen (ca. 1983-1991)
Werkdocumenten Onderwijsraad (1998)

21

110

Verspreide teksten van Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1984-1986, 1989, 1990, 1998, 2004
brieven aan Onderwijsraad/universiteit/mediaraad, verslagen, programma’s
lezingen/congressen/symposia, uitgewerkt interview

111

Originelen van lezingen Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1987,1988
lezingen en verslagen over onder andere onderwijsbeleid in sociaal-democratisch perspectief

164-165 Verspreide teksten, 1989-1998
Diverse teksten (o.a. teksten van lezingen, handgeschreven aantekeningen, symposia en seminars) van
eigen hand. Geschreven voor onder meer de Erasmus Universiteit, 1993-2000
164: 1989-1992
165: 1992-1998
65
-

Teksten Prof. Dr. J.M.G. Leune, 1997-1999
Teksten voor lezingen, congressen, seminars en papers (1997-1998)
Sheets behorende bij leerstoelgroep Empirische Sociologie, 1999
Artikelen in vakbladen
Sheets voor colleges

Tweede fase voortgezet onderwijs

-

Tweede fase v.o., Aansluiting v.o. – h.o., 1983-1990
Eindrapport van de Adviescommissie voor aansluitingsvraagstukken havo-hbo, ingesteld door het
bestuur van de HBO-Raad (1990)
Rapport 10 jaar HAVO (1979)
Rapport van de Commissie inzake aansluiting tussen het middelbaar en gymnasiaal en het hoger
onderwijs (1983)
Concept beleidsnota ‘Voorbereidend Hoger Onderwijs’ (1985)
Diverse artikelen betreffende de overgang middelbaar onderwijs naar de universiteit
Onderzoek, Studieuitval binnen het heao (1984)
Een scriptie, 1981
Advies ontwikkelingsplan HAVO/VWO bovenbouw (1986)
Voorbereidend Hoger Onderwijs (Tweede Kamer, 1985-1986)
Diverse overige stukken betreffende de tweede fase van het voortgezet onderwijs

55
-

Tweede fase v.o. , 1986-1991
Nota’s, adviezen, vervolgnota’s
Profiel van de tweede fase voortgezet onderwijs (OCW, 1991)
Literatuurrapport aansluiting v.o. en h.o. (OCW, 1988)
Rapporten van LICOR (Leids Interdisciplinair Centrum voor Onderwijs Research) (1989-1990)
Diverse artikelen uit tijdschriften, kranten e.d.
Programma’s werkconferenties (1990)
Verslag mini-symposium Studeren in Deeltijdonderwijs (1989)
Documentatie van de studiedag ‘Studentaantrekkelijkheid van het HBO” (1989)
Teksten van lezingen (1986)

56-61

Stukken betreffende de Tweede fase v.o. met analyse van beleidsadviezen, deelname aan de
projectgroep en correspondentie met OCW , 1990-1999

39
-

56
57
58
59
60
61
63
-

Kostenontwikkeling, herprogrammering HAVO en HBO, 1990
Notulen van de vergaderingen van de projectgroep tweede fase v.o., 1990
Huidige toestand, knelpuntenanalyse en mogelijkheden van besparingen, 1990
Profiel tweede fase voortgezet onderwijs, 1992-1993
Notulen van de vergaderingen Centrale Commissie ad hoc Profiel Tweede fase v.o., 1995-1997
Vernieuwing van de Tweede Fase, studiehuis, 1996-1999
Tweede Fase v.o. , 1990-1992
Diverse documentatie/ stukken over de tweede fase in het voortgezet onderwijs

22

-

Commentaren op Nota Tweede Fase

64
-

Tweede Fase v.o. , 1992-1996
Diverse documentatie/ stukken over de tweede fase in het voortgezet onderwijs
Commentaren op Nota Spijbelopvangprojecten, 1991

07
-

Tweede fase v.o. (2000), 1996-2000
Kopieën van toegestuurde rapporten van OCW over de tweede fase op de middelbare school
Verslag monitoring tweede fase (1999-2000)
Kopieën van correspondentie tussen OCW en PMVO (Procesmanagement Voortgezet Onderwijs) 1999
Rapport Schoolorganisatiekenmerken en intern rendement
Kopieën van krantenartikelen over de tweede fase
Rapport examenprogramma’s havo/vwo (Onderwijsraad, 1996)

VMBO
42
-

VMBO, 1992-1995
Beleidsreactie op het advies ‘Recht doen aan verscheidenheid’ van de commissie MAVO/VBOAansluitend onderwijs (OCW 1995) alsmede achtergrondstudie voor beleidsreactie (1995)
Voortgangsrapportage concentratie van bbo en vavo (1992)
Adviezen van de Onderwijsraad over het rapport: ‘Recht doen aan verscheidenheid’ Commissie
MAVO/VBO Aansluitend onderwijs (1994)

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
40
-

WEB, 1991-1995
Rapport ‘Het externe rendement van het middelbaar beroepsonderwijs: een literatuurstudie’ (OCW,
1991)
Diverse stukken over de WEB
Diverse stukken betreffende middelbaar onderwijs/ ROC’s (1994-1995)
Diverse relevante Staatsbladen (1994,1995)

16
-

WEB, 1995-1998
Krantenartikelen en kopieën uit tijdschriften betreffende de WEB
Inspectierapport Werk maken van maatwerk 1997
Onderzoek naar vernieuwingen in de BVE-sector door het CINOP (Centrum voor Innovatie van
Opleidingen)

41
-

WEB, 1999
Evaluatie Wet Educatie en beroepsonderwijs (1999)
Concept-rapport van het SCO-Kohnstamm Instituut “De werking van de WEB verkend” (1999)
Adviezen betreffende de WEB (1994) (alsmede voorstellen en correspondentie)
Agenda BVE betreffende de sector educatie en beroepsonderwijs (1999)
Bekostiging educatie v.a. 2000 (OCW, 1999)
Advies van de Adviescommissie Onderwijs Arbeidsmarkt over versterking van de kwalificatiestructuur
secundair onderwijs

Wet tot regeling van het Voortgezet Onderwijs, WVO
115

Ontstaan Wet tot regeling van het Voortgezet Onderwijs (WVO), 1951-1958, 1961-1967, 1992,1993
drukwerk, brieven, aantekeningen, wetsontwerpen
NB zie ook inventarisnummer 80

Wiardi Beckman Stichting
62

Wiardi Beckman Stichting, 1976-1980

23

-

Verslagen van bijeenkomsten van de WBS-werkgroep onderwijspolitiek (ca. 1976-1980)
Diverse commentaren vanuit de WBS op verschillende nota’s over onderwijsbeleid
Medewerking aan de productie van stukken voor een discussieproject onderwijspolitiek van de PvdA
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