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 Overzicht publicaties voor het voortgezet 
onderwijs in 2006 
 

 

 Bestemd voor 

• scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en leerwegondersteunend onderwijs en 

praktijkonderwijs. 

 

 Datum inwerkingtreding 

n.v.t. 

 

 Geldigheidsduur 

n.v.t. 

 

 Juridische grondslag 

n.v.t. 

 

 Officiële publicatie 

n.v.t. 

 

 Relatie tot eerdere publicaties 

n.v.t. 
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Algemeen 

 

Voor u ligt het “Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs 2006”. Het overzicht 

bevat publicaties die in de loop van het kalenderjaar 2006 respectievelijk het schooljaar 

2006-2007 zullen verschijnen (of in enkele gevallen al verschenen zijn). 

 

De data in de kolom “streefmaand” zijn veelal afhankelijk van advies- en 

overlegprocedures en/of wetgevingstrajecten. Bijgaand overzicht is niet limitatief. 

 

 

 

De hoofddirecteur CFI,  

mr. H.G.M. van Oldeniel 

 

 

 

   

 Regeling streef-
maand 

I Bekostiging  
1 Regeling toekenning extra middelen aan samenwerkingsverbanden vo voor bekostiging 

reboundvoorzieningen, regionaal zorgbudget en subsidie regionale verwijzingscommissie vo 
2006 

jan-06 

2 Regeling elementcodetabel schooljaar 2006-2007 jan-06 
3 Regeling leerplusarrangement vo (incl. nieuwkomers vo). feb-06 
4 Wijziging regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het vo 2005 en 2006. mrt-06 
5 Overgangsregeling voor scholen voor praktijkonderwijs i.v.m. de overgang naar 

lumpsumbekostiging vo per 1 augustus 2006 
apr-06 

6 Aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast en bekendmaken 
opslagpercentage PF 2006 

mei-06 

7 Regeling overlopende kosten 2006 voor scholen voor praktijkonderwijs i.v.m. de overgang 
naar lumpsumbekostiging vo per 1 augustus 2006 

mei-06 

8 Regeling aanvulling schoolbudget v.o. voor schooljaar 2006-2007 mei-06 
9 Aanvullende vergoeding arbeidsmarktknelpunten mei-06 

10 Bezemregeling scholen voor praktijkonderwijs i.v.m. de overgang naar lumpsumbekostiging vo 
per 1 augustus 2006 

jun-06 

11 Regeling doorontwikkeling/innovatie vmbo jul-06 
12 Regeling met de procentuele verdeling voor de verevening van de wachtgelduitkeringen. sep-06 
13 Regeling exploitatiekosten scholen vo 2007, incl. loon- en prijsbijstelling vo 2006 sep-06 
14 Inwerkingtreding van de regeling exploitatiekosten scholen voor vo 2007, incl. loon- en 

prijsbijstelling vo 2006. 
nov-06 

15 Aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2006. nov-06 
16 Regeling vaststelling bedrag per leerling voor het leerplusarrangement vo dec-06 
17 Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichteleeromgeving 2006 dec-06 

   
II Examens  

18 Regeling aangewezen vakken apr-06 
19 Regeling voor reguleren experimentele programma's in het vmbo jul-06 
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20 Regeling invoering cspe voor kaderberoepsgerichte leerweg in vmbo aug-06 
21 Vervolg pilot avo basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo aug-06 
22 Regeling invoering centrale examens voor aantal vakken in het vmbo nov-06 
23 Aanpassing regeling modellen/diploma's in het vmbo nov-06 
24 Regeling modellen en diploma's havo/vwo nov-06 
25 Regeling overgang havo/vwo oud naar nieuw en nieuw naar oud dec-06 
26 Regeling herziening examenprogramma's vmbo dec-06 

   
III CEVO  
27 Maartmededeling over centrale examens 2006 mrt-06 
28 Rooster centraal examen 2008 jun-06 
29 Mededelingen over de centrale examens 2007, 2008 en 2009 gericht op vakken jun-06 
30 Septembermededeling over de centrale examens 2007 sep-06 

   
IV Overige onderwerpen   
31 Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor leerweg-

ondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor de instroom in schooljaar 2007-2008. 
jul-06 

32 Toetsingskader plan van scholen 2008 - 2010 jul-06 
33 Toetsingskader omzetting, verplaatsing, nevenvestiging enz. per 1-8-2007 jul-06 
34 Regeling Controle Protocol scholen/organisaties VO-sector 2007 dec-06 

   
V Algemeen  
35 Regeling melding en bezoldiging igv staking en werkonderbreking  jan-06 
36 (Academische) opleidingsschool apr-06 
37 Regeling GO en Vakbondsfaciliteiten okt-06 

 

 

 

 

De hoofddirecteur CFI, 

mr. H.G.M. van Oldeniel 
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