1997 tot en met 31 december 1997 geschiedt volgens het

voor de basisformatie en voor de aanvullende formatie

geldende betaalritme (32%) wordt de gpl (1 augustus 1997)

voor de periode augustus tot en met december 1997 ont-

voor die periode niet met 0,19% doch met 0,25% ver-

vangt u eveneens in de maand december. Hiervoor wordt

hoogd.

de gpl per 1 augustus met 0,25% verhoogd en ontvangt u

Door middel van de elders in dit nummer opgenomen

een nieuwe rijksbijdragebrief over het lopende school-

publicatie Wijziging financiele arbeidsvoorwaarden per 1

jaar.

januari 1998 (nr. AB/A&A/1997/34971) is bekend gemaakt

Gezien het incidentele karakter van de extra eindejaars-

Regeling verhoging ’school-

dat in de CAO-sector OenW 1996-1998 is overeengekomen

uitkering wordt per 1 januari 1998 de verhoging van de

gemiddelde personeelslast’

het personeel in dienst bij de in de adressering genoemde gpl weer ongedaan gemaakt.

(school-gpl) in verband met

scholen voor het jaar 1997 eenmalig een extra algemene

In het begin van 1998 zullen de scholen een rijksbijdrage-

algemene salarismaatregel

eindejaarsuitkering toe te kennen van 0,2%.

brief ontvangen waarin naast de aanpassingen van de gpl

De uitbetaling van de extra eindejaarsuitkering over het

ten gevolge van wijzigingen in onder meer het premie-

kalenderjaar 1997 vindt als volgt plaats. De vergoeding

beeld, opslagen VF, PF ook een verhoging van de gpl

over de periode januari tot en met juli 1997 wordt in de

bekend zal worden gemaakt in verband met de structu-

maand december 1997 als aanvullend bedrag in een keer

rele salarisverhoging van 0,75% ingaande 1 januari 1998.

uitbetaald. Dit betreft zowel de vergoeding voor de basis-

OCenW-Regelingen

formatie alsook voor de aanvullende formatie. Voor deze

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

vergoeding ontvangt u een beschikking. De vergoeding

T. Netelenbos

Onderwijsbevoegdheid algemene
natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige
vorming 1, klassieke culturele vorming,
management en organisatie
Bestemd voor:

Besluit:

c scholen voor vwo en havo.
Artikel I.

Algemeen verbindend voorschrift

Wijziging Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.
De Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. wordt

Datum: 21 november 1997

als volgt gewijzigd:

Kenmerk: VO/TAB-1997/26844

A. De Lijst van bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.

Datum inwerkingtreding: zie artikel III

(bijlage I bij de Regeling bewijzen van bekwaamheid

Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t.

O.W.V.O.) wordt aangevuld met de bewijzen van

Juridische grondslag: artikelen 108, erste lid, van de

bekwaamheid aangegeven onder de nummers 1.35 en

OWVO
Relatie tot eerdere mededelingen: hangt samen

16.16 van de bijlage bij deze regeling.
B. In artikel 8 wordt een zesde lid toegevoegd, luidend:

met Mededelingen OCenW VO/TAB-97002881 van 25

Het vak management en organisatie (voorbereidend

februari 1997 (Gele katern 1997, 6a) en Mededelingen

wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen

OCenW VO/BOB-1997/846 van 29 april 1997 (Gele katern

voortgezet onderwijs) wordt begrepen onder het vak

1997, 13)
Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444

bedrijfseconomie.
C. Na artikel 11 worden twee artikelen ingevoegd, luidend:
11a Culturele en kunstzinnige vorming 1
1.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Zonder daardoor afbreuk te doen aan het
bepaalde onder nummer 16.16 in bijlage I van
deze regeling is bovendien bevoegd voor het vak

Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer

culturele en kunstzinnige vorming 1 hij die

en visserij,

bevoegd is voor één van de vakken tekenen,
handvaardigheid (handenarbeid) of handvaardig-

Gelet op de artikelen 108, eerste lid, en 110, eerste lid, van

heid (textiele werkvormen), muziek, dans, drama,

de Overgangswet W.V.O.;

Nederlands, kunstgeschiedenis, Latijn en Grieks,
moderne vreemde talen en Fries, voor de soorten
van onderwijs vallend onder de codering 1.
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2.

De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid is

a.

beperkt tot onderdelen van het vak culturele en

b. vakleraren die vanuit een vakgebied een bijdrage

de kunstcoördinator;

kunstzinnige vorming 1 die aansluiten bij het

leveren in het programma CKV 1, i.c. de leraren met

desbetreffende bewijs van bekwaamheid.

enig bewijs van bekwaamheid dat de eerstegraadsbevoegdheid geeft voor één van de vakken
tekenen, handvaardigheid (handenarbeid) of hand-

11b Klassieke culturele vorming
Voor het vak klassieke culturele vorming (voorbe-

vaardigheid (textiele werkvormen), muziek, dans,

reidend wetenschappelijk onderwijs) is bevoegd

drama, Nederlands, kunstgeschiedenis, Latijn en

Onderwijsbevoegdheid

hij die bevoegd is voor de vakken Latijn en

Grieks, moderne vreemde talen en Fries;

algemene natuurweten-

kunstmentoren, gericht op het begeleiden van met

schappen, culturele en

name de culturele activiteiten van de leerlingen.

kunstzinnige vorming 1,

De drie functies kunnen op persoonsniveau worden

klassieke culturele

Bekendmaking

gestapeld. Zo kan bijvoorbeeld een vakleraar die

vorming, management en

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-

vanuit zijn eigen vakgebied een onderdeel verzorgt

organisatie

Grieks.
Artikel II.

Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal
mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

c.

tevens kunstcoördinator zijn.
Alleen leraren die in het bezit zijn van het getuigschrift
van de omscholingscursus CKV 1 en die bovendien reeds

Artikel III.

een eerste-graadsonderwijsbevoegdheid voor één van de

Inwerkingtreding

vakken tekenen, handvaardigheid (handenarbeid) of

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde

handvaardigheid (textiele werkvormen), muziek, dans,

dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-

drama, Nederlands, kunstgeschiedenis, Latijn en Grieks,

Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, en werkt

moderne vreemde talen en Fries bezitten, zijn op grond

terug tot en met 1 mei 1997.

van deze regeling ’in den brede’ bevoegd voor het vak
CKV 1. Deze leraren kunnen de functie van kunst-

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

coördinator vervullen. Het getuigschrift wordt afgegeven

T. Netelenbos

door de desbetreffende lerarenopleiding van universiteit
of hogeschool.
Daarnaast zijn ook degenen die een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid hebben voor de vakken

Toelichting

tekenen, handvaardigheid (handenarbeid) of handvaardigheid (textiele werkvormen), muziek, dans, drama,

Algemeen

Nederlands, kunstgeschiedenis, Latijn en Grieks,
moderne vreemde talen en Fries, maar niet het getuig-

De invoering van profielen in de tweede fase van het vwo

schrift van de omscholingscursus CKV 1 bezitten, op

en havo per 1 augustus 1998 heeft als doel de aansluiting

grond van deze regeling voor het vak CKV 1 bevoegd.

van het vwo en havo op het hoger onderwijs te verbete-

Echter, deze bevoegdheid is beperkt tot onderdelen van

ren.

het vak CKV 1 en wel die onderdelen welke aansluiten bij

Daarbij worden ook enkele nieuwe vakken en vak-

het desbetreffende bewijs van bekwaamheid. Deze

benamingen ingevoerd, met name algemene natuurwe-

beperkte bevoegdheid voor het vak CKV 1 is neergelegd

tenschappen (ANW), culturele en kunstzinnige vorming 1 in het nieuwe artikel 11a.
(CKV 1), klassieke culturele vorming (KCV) en management en organisatie (M&O).

Artikel III

De onderhavige regeling, waarover de Onderwijsraad is

In het cursusjaar 1996-1997 is een experimentele omscho-

gehoord, heeft als doel om voor deze vakken de onder-

lingscursus ANW gegeven. Na 1 mei 1997 zullen de eerste

wijsbevoegdheid te regelen.

deelnemers in het bezit komen van het bedoelde getuig-

Voor de vakken ANW en CKV 1 zijn omscholingscursus-

schrift. Hoewel het vak ANW in de wet formeel wordt

sen ontwikkeld.

ingevoerd per 1 augustus 1998, kunnen lessen in het vak,
bijvoorbeeld als experiment, ook eerder worden gegeven.

Artikelsgewijs
Artikel I

Om deze reden werkt de regeling terug tot 1 mei 1997.
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
T. Netelenbos

Nr. 16.16
Voor het vak CKV 1 wordt uitgegaan van drie specifieke
CKV 1-functies die alle worden vervuld door leraren, te
weten:

Voor t g e z e t o n d e r w i j s

N U MMER 31 •

23 • 1 0 d e c e m b e r 1 9 9 7

Bijlage

I

II

nr.

bewijzen van bekwaam- vakken

III

IV

V

soorten van onderwijs

opmerkingen

1

de bezitter van het getuig-

heid
Onderwijsbevoegdheid

1.35

getuigschrift van de door algemene natuurweten-

algemene natuurweten-

de staatssecretaris van

schappen, culturele en

onderwijs, cultuur en

indien hij tevens bevoegd

kunstzinnige vorming 1,

wetenschappen aangewe-

is voor natuurkunde,

klassieke culturele

zen omscholingscursus

scheikunde of biologie

vorming, management en

Algemene natuurweten-

voor de groep van scholen

organisatie

schappen

vallend onder de codering

schappen

schrift is alleen bevoegd

1, of indien hij tevens
bevoegd is voor aardrijkskunde, voor de groep van
scholen aangeduid met 1
en deze laatste bevoegdheid wordt ontleend aan
het bezit van het getuigschrift van met goed
gevolg afgelegd doctoraalexamen natuurkundige
aardrijkskunde (fysische
geografie).
16.16

getuigschrift van de door culturele en kunstzinnige 1

de bezitter van het getuig-

de Staatssecretaris van

schrift is alleen bevoegd

vorming-1

Onderwijs, Cultuur en

indien hij tevens bevoegd

Weten- schappen aangewe-

is voor één of meer van de

zen omscholingscursus

vakken als bedoeld in arti-

Culturele en kunstzinnige

kel 11a voor een soort van

vorming-1

onderwijs vallend onder
de codering 1.
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