Archief van de Amsterdamse Raad voor
de Beroepskeuze met rechtsvoorganger

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 5404
Periode: 1951 - 1994

Archiefvormer
Raad voor de Beroepskeuze

Inleiding
Op 8 feb 1952 besloten Burgemeester en Wethouders een commissie voor de beroepskeuze in
te stellen, welke tot taak kreeg hen te adviseren over de volgende problemen:
A. Hoe de beroepskeuze te Amsterdam zou kunnen voldoen aan de in de stad op dit punt
levende behoeften
B. Of- en, zo ja, op welke wijze de gemeentelijke overheid bij de beroepskeuze zou dienen te
worden betrokken.
Uit een rapport opgesteld door deze commissie werd duidelijk dat de instelling van een Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze noodzakelijk was, deels ter overkoepeling van de op
het gebied van de beroepskeuzevoorlichting door allerlei instanties ontplooide en te ontplooien
activiteiten, deels ter vereniging van de te Amsterdam gevestigde beroepskeuze-instellingen.
(inventarisnummer 8)
In 1957 is deze Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze (de ARB) opgericht. De voornaamste taak van de ARB was de voorlichting en begeleiding op het gebied van school-, studie-,
beroeps- en loopbaankeuze te bevorderen en deze zaken voor alle Amsterdammers zo bereikbaar mogelijk maken. Het was een adviesorgaan voor het gemeentebestuur en een overkoepelingsorgaan voor alle instellingen en instanties, die in Amsterdam op het gebied van studie- en
beroepskeuzevoorlichting werkzaam waren. De activiteiten die de ARB uitvoerde waren ondersteunend en aanvullend gericht, dus de Raad begaf zich niet op het terrein van al bestaande
instellingen. Het doel was juist om alles wat op het genoemd gebied gebeurde in zo goed mogelijke banen te leiden.
De ARB bestond uit vertegenwoordigers van instellingen met een brede of specifieke deskundigheid
op het gebied van voorlichting en begeleiding bij school-, studie- en beroepskeuze in Amsterdam. Ook enkele vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam hadden zitting in de Raad.
(inv.103) De Gemeente Amsterdam was de enige gemeente in Nederland met een Raad voor
de Beroepskeuze.
Direct na de oprichting van de Raad zijn er verschillende commissies met een voornamelijk
adviserend karakter in het leven geroepen om. Wegens teleurstellende resultaten en in het
kader van de modernisering van de structuur van de Raad werd er halverwege de jaren 60
besloten om een gedeelte van deze commissies op te heffen. In de plaats van de commissies
kwamen werkgroepen met opdrachten van korte adem. (inv.81) De verschillende werkgroepen
hadden als taak een preadvies op te stellen voor het toekomstig beleid van de ARB, vanwege de
veranderingen in de omstandigheden waaronder de beroepskeuze van jongeren tot stand kwam.
Met name de Mammoetwet en veranderingen in de leerplichtwet hebben ervoor gezorgd dat
het verband tussen onderwijs en beroepskeuzebegeleiding nauwer werd.
De ARB heeft verschillende voorlichtingsgidsen en brochures, een knipselkrant en een computerprogramma genaamd SESAM: Scholings- en educatie-informatiesysteem Amsterdam uitgegeven. Dit systeem was een informatiesysteem voor educatieve voorzieningen in Amsterdam
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dat werd verstrekt aan verschillende instellingen en scholen.
In 1994 werd er besloten tot een reorganisatie van de Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze.
In 1991 kwam er een fusie van de beroepskeuze-instellingen, het Regionaal Orgaan Leerlingwezen en het COA tot een nieuw regionaal dienstencentrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting. Deze nieuwe instelling kreeg de naam Octant. Naar aanleiding van deze fusie werden
de activiteitenpakketten van de ARB en Octant vergeleken. Hieruit is gebleken dat door het
ontstaan van Octant de advies- en platformfunctie van de ARB overbodig is geraakt, waarna
werd besloten deze helemaal op te heffen. De overige functies werden daarna met de gelden en
het betrokken personeel naar Octant overgeheveld. (inv.28) Het archief
De omvang van het archief van de ARB voor de inventarisatie was 3,5 meter. Na inventarisatie
en opschoning bestaat het archief nog uit iets meer dan 2,5 meter. Er is c.1 meter vernietigd op
basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven,
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 20 december 1983. Drie dozen zijn overgeheveld naar het Centraal Secretarie Archief, archiefnummer 31010. Het betreft vergaderstukken
van de adviescommissie voor het openbaar kleuteronderwijs en lager onderwijs.

Inventaris
Commissie voor de Beroepskeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze (ARB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Commissie voor de Beroepskeuze
15 Nota van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende onderwijsvoorzieningen. 1951 2 stukken
10-12 Enquête beroepskeuzevoorlichting, gestuurd aan verschillende instanties belast met
het beroepskeuzewerk, met antwoorden en samenvatting. 1951 - 1953 3 omslagen
10 Enquête over 1953 1953
11 Enquête over 1952 1952 - 1953
12 Enquête over 1951 1952
21 Vergaderstukken met concept-rapport van de subcommissie Querido (subcommissie
IV) over het vraagstuk “Eisen aan Beroepskeuze-Instellingen”. 1951 - 1953 1 omslag
13 Brieven van- en gericht aan secretaris H. Struijk van Bergen 1952 1 omslag
18 Vergaderstukken met rapport van de subcommissie Hupperetz over het vraagstuk
van de “Leerplichtige Kinderen”. 1952 - 1953 1 omslag
19 Rapport van de subcommissie Faber over het vraagstuk van de “Niet-schoolgaanden”.
1952 - 1953 1 omslag
20 Vergaderstukken met concept-rapport van de subcommissie van Donkelaar over het
vraagstuk “Arbeidsleven”. 1952 - 1953 1 omslag
17 Vergaderstukken van de Overkoepelingscommissie, bestaande uit de subcommissies
Hupperetz, Faber, van Donkelaar en Querido, met bijlagen. 1952 - 1954 1 omslag
9 Vergaderstukken, met bijlagen. 1952 - 1955 1 omslag
16 Vergaderstukken van de sub-commissie van advies voor de jeugdbemiddeling van
het Gewestelijk Arbeidsbureau Amsterdam. 1954 - 1955 1 omslag
8 Correspondentie over het Rapport Beroepskeuzevoorlichting tussen de leden van de
Commissie voor de Beroepskeuze, met het concept rapport. 1955 - 1956 1 omslag
14 Adreslijsten van de leden van de Commissie voor de Beroepskeuze. 1956 ca. 3
stukken
2 Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze (ARB)
2.1 Stukken van algemene aard
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27-28 Vergaderstukken van de algemene vergaderingen met bijlagen. 1958 - 1994 1
omslag en 1 pak
27 Met een verslag van het project “opvolging adviezen”. 1958 - 1962 1
omslag
28 - 1964 - 1994
42-45 Vergaderstukken van het bestuur van de ARB met bijlagen. 1958 - 1994 4
pakken
42 - 1958 - 1966
43 - 1967 - 1977
44 NB met analyse over schooluitval en Amsterdams beleid uit 1985. 1978 1986
45 - 1987 - 1994
47 Correspondentie van het bestuur van de ARB. 1963 - 1989 1 pak
46 Presentielijsten van de algemene- en bestuursvergaderingen van de ARB. 1975
- 1991 1 omslag
2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1 Oprichting, organisatie en beleid
1 Stukken betreffende de oprichting van de Amsterdamse Raad voor de
Beroepskeuze. 1956 - 1959 1 omslag
36 Ingekomen stukken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa) betreffende de Rijkssubsidieregeling beroepskeuzevoorlichting
en de wijziging hiervan. 1956 - 1981 1 omslag
met uitgaande brief met bezwaren tegen de subsidieregeling over de jaren
1958-1959.
49 Stukken betreffende de medische aspecten van de beroepskeuze-voorlichting.
1957 - 1965 1 omslag
26 Correspondentie betreffende de benoeming van de leden van de ARB. 1957
- 1988 1 pak
2 Het huishoudelijk reglement voor de Amsterdamse Raad voor de Beroepsleuze. 1958 2 stukken
51 Correspondentie betreffende het eventueel instellen van een gemeentelijk
bureau voor de beroepskeuze. 1959 - 1962 1 omslag
39-40 Jaar- en tweejaarlijkse verslagen met beleids- en activiteitenplan van de
ARB. 1963 - 1992 2 pakken
39 - 1963 - 1981
40 - 1982 - 1992
41 Nota ’Rekenschap, 10 jaar Beroepskeuzeraad’. 1967 1 deel
4 Stukken betreffende de goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement voor de Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze. 1968 - 1969 1
omslag
3,5-7 Stukken betreffende de wijziging van de Verordening op de Amsterdamse
Raad voor de Beroepskeuze. 1968 - 1981 4 omslagen
3 - 1968 - 1969
5 - 1970 - 1974
6 - 1976 - 1977
7 - 1980 - 1981
82 Correspondentie met de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk (N.V.B.)
over het verlenen van een buitengewoon lidmaatschap aan H.P. Vijn, hoofd
van het bureau van de ARB. 1976 4 stukken
30 Correspondentie met de Wethouder voor het Onderwijs over de huisvesting
van de ARB en de afdeling onderwijs. 1977 - 1979 1 omslag
54 Correspondentie over de reorganisatie van het Gewestelijk Arbeidsbureau
Amsterdam en de zorgen over de problemen die hiermee gepaard gaan voor
de ARB. 1981 - 1983 1 omslag
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78 Een overzicht van 25 jaar Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze. 1982
1 omslag
38 Correspondentie met SoZa en de Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk (N.V.B.) over de komst van een overleg over gesignaleerde problemen
ten gevolge van bezuinigingen. 1983 1 omslag
22 Correspondentie met de Gemeente Amsterdam afdeling onderwijs over de
taken en positie van de Raad binnen de centrale stad en de stadsdelen en
het onderzoek naar Functionele Raden en Adviescommissies, met bijlagen.
1984 - 1989 1 omslag
37 Correspondentie over contracten tussen de Amsterdamse openbare scholen
voor voortgezet onderwijs en beroepskeuzebureaus en de nieuwe rijkssubsidieregeling die hierbij komt kijken. 1986 1 omslag
23 Beleids- en activiteitenplan van de Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze,
met concepten. 1990 - 1992 1 omslag
25 Resultaten van de enquête met betrekking tot het functioneren en de
toekomst van de ARB, gehouden onder de leden van de Raad. 1992 1
omslag
24 Stukken betreffende de totstandkoming van het reorganistatieplan van de
Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze (ARB). 1992 - 1994 1 pak
2.2.2 Financiën en personeel
33 Ingekomen stukken van de afdeling Onderwijs van de Gemeente Amsterdam betreffende het bedrag ten behoeve van het vervaardigen en uitreiken
van het boekje “De 6e klas door. . . ..wat nu?”. 1959 2 stukken
34 Correspondentie met de Burgemeester en Wethouders over het in de begroting van de Gemeente opgenomen bedrag ten behoeve van de ARB en
de subsidieaanvraag van de ARB zelf, met bijlagen. 1959 - 1988 1 pak
35 Correspondentie met de Wethouder voor het Onderwijs betreffende de
gemeentelijke subsidie voor de aan de ARB deelnemende particuliere
beroepskeuzeinstellingen. 1960 - 1964 1 omslag
50 Stukken betreffende de beroepskeuze-arts van de ARB 1960 - 1985 1
omslag
29 Stukken betreffende de personeelszaken binnen de ARB en de Gemeente
Amsterdam 1965 - 1988 1 omslag
31 Afwikkeling van de financiën en staat van uitgaven en inkomsten. 1994
1 omslag
2.2.3 Commissies
55 Vergaderstukken van de documentatiecommissie. 1958 - 1961 1 omslag
58 Vergaderstukken van de commissie voor de beroepsvoorlichting en de
hieruit voortvloeiende studiecommissie. 1958 - 1965 1 omslag
110 Vergaderstukken van de propagandacommissie. 1958 - 1965 1 omslag
112 Stukken betreffende de researchcommissie 1958 - 1965 1 omslag
48 Vergaderstukken van de Vaste Commissie. 1958 - 1975 1 pak
59 Stukken betreffende de educatieve commissie en de door hen georganiseerde cursus beroepenvoorlichting. 1962 - 1965 1 omslag
80 Vergaderstukken van de kweekschoolcommissie. 1964 - 1965 1 omslag
81 Stukken betreffende de coördinatiecommissie. 1964 - 1965 1 omslag
113 Interne rapportering van het project ’Opvolging van schoolkeuze-adviezen’
uitgevoerd door het Reearch-Istituut voor de Toegepaste Pychologie onder supervisie van de Reasearchcommissie van de ARB. Met brief aan de
secretaris van de raad over het eindrap. . . 1965 - 1968 3 stukken
66 Vergaderstukken en enquêteresultaten van de Commissie Schakel- en Inhaalonderwijs en het advies van de ARB aan Burgemeester en Wethouders op basis van de werkzaamheden van deze commissie. 1974 1 omslag
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125 Stukken betreffende de Gemeentelijke Adviescommissie Schooldecanaat
als gevolg van een onderzoek naar het verbeteren van beroepenvoorlichting en keuzebegeleiding in het voortgezet onderwijs. 1980 - 1989 1 omslag
79 Vergaderstukken van de Commissie 25-jarig bestaan Amsterdamse Raad
voor de Beroepskeuze. 1982 1 omslag
2.2.4 Werkgroepen
69 Stukken betreffende de werkgroep beroepenvoorlichting lager onderwijs
en kweekschoolonderwijs, waaronder syllabussen gebruikt bij lezingen op
kweekscholen. 1965 1 omslag
67 Stukken betreffende de werkgroep Beroepenvoorlichting en lager technisch onderwijs. 1965 - 1967 1 omslag
70 Vergaderstukken van de educatieve werkgroep van de ARB met bijlagen.
1965 - 1969 1 omslag
68 Vergaderstukken van de werkgroep v.h.m.o. 1966 - 1969 1 omslag
71 Vergaderstukken van de didactische werkgroep l.b.o., met bijlagen. 1967
1 omslag
65 Vergaderstukken van de werkgroep vwo/wo/bedrijfsleven, met bijlagen
en het pre-advies van deze werkgroep aan de ARB. 1971 - 1973 1 omslag
61 Vergaderstukken van de werkgroep Werkende Jeugd. 1972 - 1973 1 omslag
62 Vergaderstukken van en correspondentie met de werkgroep basisonderwijs/l.b.o.. 1972 - 1973 1 omslag
63 Vergaderstukken van de werkgroep mavo/mbo, met bijlagen. 1972 - 1973
1 omslag
64 Vergaderstukken van de werkgroep havo/hbo/bedrijfsleven, met bijlagen
en pre-advies van de werkgroep aan de ARB. 1972 - 1973 1 omslag
60 Stukken betreffende de bijeenkomst van de werkgroepen basisonderwijs/lbo,
mavo/mbo, havo/hbo en vwo/wo met de leden van de ARB op 16 januari
1974. 1974 1 omslag
121-122 Stukken betreffende de werkgroep Informatiecentrum voor Studie en Beroep.
1975 - 1986 2 pakken
121 - 1975 - 1982
122 - 1983 - 1990
128 Vergaderstukken van de werkgroep man/vrouw-rollen in Amsterdamse
beroepskeuze-activiteiten 1982 - 1985 1 omslag
116 Vergaderstukken van de werkgroep Begeleiding bij School-, studie- en
beroepskeuze van groeperingen met een allochtoon-etnische achtergrond.
1984 1 omslag
129 Vergaderstukken van de emancipatiewerkgroep van de ARB. 1986 - 1989
1 omslag
111 Stukken betreffende de werkgroep Roldoorbreking. 1988 - 1994 1 omslag
127 Stukken betreffende het Actieplan Meisjesbeleid van het Bureau Coördinatie
Vrouwenemancipatie en de reactie van de werkgroep roldoorbreking. 1989
1 omslag
2.2.5 Samenwerking
123 Enquête over de samenwerking tussen de beroepskeuzebureau’s (BKB)
en gewestelijke arbeidsbureau’s (GAB) aan de ene kant en schooldecanen
aan de andere. Met artikel met weergave van de algemene opmerkingen
van de deelnemers van de enquête. 1977 - 1978 1 omslag
Versie 7.1 - 12 april 2018

5404 - 5

Amsterdamse Raad voor de Beroepskeuze met rechtsvoorganger
124 Stukken betreffende het onderzoek van de ARB en de Amsterdamse
Raad voor Sociaal-Kultureel Werk naar informatieverschaffing over opleidingsen beroepsmogelijkheden aan en door buurt- en jongerencentra. 1977 1979 1 omslag
52 Overzichten van de in de ARB vertegenwoordigde instanties op het gebied van school-, studie en beroepskeuzebegeleiding in de regio Amsterdam. 1977 - 1990 1 omslag
53 Vergaderstukken van de overleggen van Amsterdamse instellingen voor
hulpverlening bij school- en beroepskeuze. 1978 - 1985 1 omslag
120 Inventarisatie van bedrijfsopleidingen in Amsterdam, gebaseerd op de
resultaten van een enquête gehouden door de ARB. 1981 1 omslag
87 Verslag van de bespreking tussen de staf van de Directie Instrumenten
Arbeidsvoorziening en een delegatie van het bestuur van de Vereniging
van Beroepskeuze-adviseurs. 1982 1 omslag
119 Collegiaal Consultatie Circuit: de inventarisatie van ervaringsdeskundigheden, gehouden door de ARB onder de dekanen in de regio Amsterdam.
1992 - 1993 1 omslag
2.2.6 Cursussen en themadagen
73 Stukken betreffende de organisatie van de studie-/contactdag ’Keuzebegeleiding in het LBO’ door de ARB voor schooldecanen bij het LBO
(of degenen die als zodanig werkzaam zijn). 1975 - 1976 1 omslag
74 Stukken betreffende de organisatie en nabespreking van de studie-/contactdag
voor MAVO-decanen en beroepskeuzedeskundigen rond het onderwerk
’Keuzebegeleiding’. 1975 - 1976 1 omslag
Georganiseerd door de ARB in samenwerking met het district Amsterdam Sectie MAVO van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen.
75 Persbericht, uitnodiging en programma van de themadag over begeleiding bij school- en beroepskeuze van ethnische minderheidsgroepen ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de ARB. 1982 1 omslag
83-86 Stukken betreffende de herfstvakantiecursussen. 1982 - 1993 1 pak en 3
omslagen
83 Stukken betreffende de organisatie van herfstvakantiecursussen/beroepenverkenning
in de de herfstvakantie. 1990 - 1993 1 pak
84 ’Op Verkenning’, krantjes uitgegeven door de Stichting Contactcentrum
Bedrijfsleven-Onderwijs en later door de ARB ter informatie over de
herfstvakantiecursussen. 1982 - 1993
85 Notities inzake de relatie tussen de ARB en de Stchting Contactcentrum
Bedrijfsleven-Onderwijs (CBO) en een overzicht van de activiteiten van
het CBO waaronder de herfstvakantiecursussen. 1982 - 1987
86 Stukken betreffende de evaluatie van de herfstvakantiecursussen. 1983 1987
72 Verslagen van beroepskeuze-adviseurs die deelnamen aan de oriëntatiecursus
’spel’. 1983 1 omslag
76 Inventarisatie van knelpunten, suggesties en aanbevelingen, gedaan op
de themadag over begeleiding bij school- en beroepskeuze van ethnische minderheidsgroepen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
ARB. 1983 1 omslag
77 Verslag van de themadag over begeleiding bij school- en beroepskeuze
van ethnische minderheidsgroepen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de ARB. 1983 1 deel
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126 Stukken betreffende de themamiddag roldoorbreking voor schooldecanen, georganiseerd door de werkgroep roldoorbreking van de ARB. 1989
1 omslag
2.2.7 Voorlichting
89-91 Uitgaven van ’De zesde klas door. . . wat nu?’ door de ARB. 1952 ca. 1993 4 stukken, 1 omslag en 1 pak
met hiaten
89 Druk 1 tot en met 5 1952 - 1963 ca. 4 stukken
90 Druk 6 tot en met 11 1964 ca. - 1969 1 omslag
91 Druk 12 tot en met 35 1970 - 1993
88 Stukken betreffende de uitgave van het boekje ’De zesde klas door. . . wat
nu?’. 1959 - 1960 1 omslag
57 Berichten van de afdeling documentatie, waaronder verslagen van werkbezoeken en artikelen over beroepskeuze. 1962 - 1972 1 pak
108 ’Over werken gesproken. . . ’, een project met handleiding van de ARB voor
de zesde klas, groep 8, van de basischool. 1970 ca. 2 stukken
106 Resultaten van een enquête over vakken-pakketten aan openbare en bijzondere scholen voor mavo, havo en vwo in Amsterdam, Amstelveen en
Badhoevedorp, gehouden door de Amsterdamse Kring van Schooldecanen
en de ARB. 1971 1 omslag
107 ’Tussentijdse schoolverlaters’, een literatuuronderzoek naar oorzaken, gevolgen en samenhang met andere verschijnselen van het niet voltooien van
schoolopleidingen, geschreven door D.J.S. Kooger en uitgegeven door de
ARB. 1971 1 stuk
96-98 De ’knipselkrant’. Berichten van de afdeling documentatie en voorlichting
van de ARB. 1972 - 1994 3 pakken
96 Nummer 1 tot en met 50 1972 - 1977
97 Nummer 51 tot en met 84 1978 - 1984
98 Nummer 85 tot en met 122 1985 - 1994
99-100 Informatiegids hoger beroepsonderwijs voor leerlingen in Amsterdam e.o.
en Kennemerland, uitgegeven door de ARB. 1974 - 1993 5 stukken en 1
omslag
99 Druk 2 tot en met 6 1974 - 1978 5 stukken
100 Druk 7 tot en met 21 1979 - 1993
101-102 Informatiegids middelbaar beroepsonderwijs voor leerlingen in Amsterdam e.o. en Kennemerland, uitgegeven door de ARB. 1975 - 1993 4
stukken en 1 omslag
101 Druk 2 tot en met 5 1975 - 1978 4 stukken
102 Druk 6 tot en met druk 20 1979 - 1993
109 Vouwblad ’Hulp bij school- en beroepskeuze in Amsterdam’, uitgegeven
door de ARB. 1977 ca. - 1986 1 omslag
114 Stukken betreffende de opzet van een systeem ten behoeve van de informatieverstrekking op het terrein van volwasseneneducatie. 1982 - 1984 1
pak
94-95 Uitgaven van het ’Scholenboek’, een overzicht van alle scholen voor het
voortgezet onderwijs in Amsterdam. Uitgegeven door de ARB. 1984 1994 2 pakken
94 - 1984 - 1987
95 - 1988 - 1994
115 Stukken betreffende SESAM, het Scholings- en Educatie-informatie Systeem Amsterdam opgezet door de ARB. 1985 - 1993 1 pak
92-93 Voorlichtingsbrochures ’De stap na de basisschool’ voor Turkse en Marokkaanse
ouders, druk 1 tot en met 5. 1988 - 1993 11 stukken
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92 Turkse versie, met notitie van M. Lansen uit 1994 over de juiste uitgever
van de brochures, namelijk de ARB. 6 stukken
93 Arabische versie
117 Stukken betreffende voorlichtingsbijeenkomsten voor Turkse en Marokkaanse
ouders met een kind in de achtste groep van de basisschool. 1988 - 1993
1 omslag
103 Folder en conceptfolder ’Wat is, wat doet de Amsterdamse Raad voor de
Beroepskeuze?’. 1989 1 omslag
104 Folder van de ARB over waar men te recht kan of wat men kan bestellen
voor meer informatie over studie- en beroepskeuze 1990 ca. 1 stuk
105 Posters voor het informatiecentrum voor studie en beroep, van het ARB.
1990 ca. 2 stukken
118 Posters voor de voorlichtingsbijeenkomsten voor de schoolkeuze na de basisschool voor Turkse en Marokkaanse ouders. 1990 ca. 4 stukken

5404 - 8

Versie 7.1 - 12 april 2018

