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1-21.Stukken betreffende vergaderingen. Geordend op nummer van de vergadering
1966-1976
Bevat 21 stukken
1.1ste t/m 10de vergadering. 1966, oktober - 1967, november
2.11de t/m 14de vergadering. 1967, december - 1968, april
3.15de t/m 20ste vergadering. 1968, mei - 1969, februari
4.21ste t/m 25ste vergadering. 1969, maart t/m 1969, oktober
5.26ste t/m 27ste vergadering. 1969, december - 1970, februari
6.28ste t/m 29ste vergadering. 1970, maart - 1970, april
7.30ste t/m 32ste vergadering. 1970, mei - 1970, september
8.33ste t/m 35ste vergadering. 1970, oktober - 1970, december
9.36ste t/m 37ste vergadering. 1971, februari - 1971, april
10.38ste vergadering. 1971, augustus
11.39ste vergadering. 1971, december
12.40ste t/m 45ste vergadering. 1971, september - 1972, oktober
13.46ste t/m 47ste vergadering. 1972, november - 1972, december
14.48ste t/m 51ste vergadering. 1973, februari - 1973, juni
15.52ste t/m 54ste vergadering. 1973, augustus - 1973, september
16.55ste t/m 58ste vergadering. 1974, januari - 1974, augustus
17.59ste t/m 61ste vergadering. 1974, oktober - 1974, december
18.62ste t/m 65ste vergadering. 1975, februari - 1975, juni
19.66ste t/m 68ste vergadering. 1975, september - 1975, november
20.69ste t/m 71ste vergadering. 1976, januari - 1976, maart
21.72ste t/m 74ste vergadering. 1976, mei - 1976, november
22-42.Stukken betreffende vergaderingen 1977-1986
Bevat 21 stukken
22.75ste t/m 77ste vergadering. 1977, januari - 1977, april
23.78ste t/m 79ste vergadering. 1977, juni - 1977, augustus
24.80ste t/m 81ste vergadering. 1977, november - 1977, december
25.82ste t/m 84ste vergadering. 1978, februari - 1978, april
26.85ste t/m 86ste vergadering. 1978, mei - 1978, augustus
27.87ste t/m 88ste vergadering. 1978, september - 1978, november
28.89ste t/m 91ste vergadering. 1979, februari - 1979, juni
29.92ste t/m 94ste vergadering. 1979, augustus - 1979, november
30.95ste t/m 97ste vergadering. 1980, januari - 1980 april
31.98ste t/m 101ste vergadering. 1980, juni - 1980, november
32.102de t/m 105de vergadering. 1981, februari - 1981, juni
33.106de t/m 108ste vergadering. 1981, augustus - 1981, december
34.109de t/m 111de vergadering. 1982, januari - 1982, juni
35.112de t/m 114de vergadering. 1982, augustus - 1982, december
36.115de t/m 117de vergadering. 1983, januari - 1983, mei
37.118de t/m 120ste vergadering. 1983, augustus - 1983, november
38.121ste t/m 122ste vergadering. 1984, januari - 1984, maart
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39.123ste t/m 126ste vergadering. 1984, mei - 1984, december
40.127ste t/m 129ste vergadering. 1985, januari - 1985, mei
41.130ste t/m 132ste vergadering. 1985, september - 1985, december
42.133ste t/m 135ste vergadering. 1986, februari - 1986, juni
43-53.Stukken betreffende vergaderingen 1986-1993
Bevat 11 stukken
43.136ste t/m 137ste vergadering. 1986, september - 1986, november
44.138ste t/m 139ste vergadering. 1987, januari - 1987, maart
45.140ste t/m 142ste vergadering. 1987, april - 1987, september
46.143ste t/m 146ste vergadering. 1987, december - 1988, juni
47.147ste t/m 152ste vergadering. 1988, december - 1989, september
48.153ste t/m 156ste vergadering. 1989, december - 1990, juni
49.157ste t/m 158ste vergadering. 1990, september - 1990, november
50.159ste t/m 163ste vergadering. 1991, januari - 1991, september
51.164ste t/m 169ste vergadering. 1991, oktober - 1992, mei
52.170ste t/m 173ste vergadering. 1992, september - 1993, maart
53.174ste t/m 175ste vergadering. 1993, juni - 1993, september
54-72.Brieven van het secretariaat aan verschillende personen. Rose copieën 1966-1984
Bevat 19 stukken
54.1966
55.1967
56.1968
57.1969
58.1970
59.1971
60.1972
61.1973
62.1974
63.1975
64.1976
65.1977
66.1978
67.1979
68.1980
69.1981
70.1982
71.1983
72.1984-1986
73-103.Brieven van het secretariaat aan verschillende personen en instellingen. Copieën
met bijlagen 1966-1996
Bevat 31 stukken
73.1966
74.1967
75.1968
76.1969
77.1970
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78.1971
79.1972
80.1973
81.1974
82.1975
83.1976
84.1977
85.1978
86.1979
87.1980
88.1981
89.1982
90.1983
91.1984
92.1985
93.1986
94.1987
95.1988
96.1989
97.1990
98.1991
99.1992
100.1993
101.1994
102.1995
103.1996
104.Studienplan für fachtheologische und religionspädagogische Studienrichtung. Met
bijlagen 1971-1974
105-108.Correspondentie over verleende machtigingen. Alfabetisch op naam. Met bijlagen
1968-1970
Bevat 4 stukken
105.Algemeen
106.Formulieren van verleende machtigingen. A-L
107.Formulieren van verleende machtigingen. M-Z
108.Formulieren van verleende machtigingen. M-Z, voor onbepaalde tijd
109-129.Brieven over verleende machtigingen. Alfabetisch geordend op naam 1968-1970
Bevat 21 stukken
109.A
110.B
111.C
112.D
113.E
114.F
115.G
116.H
117.I-J
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118.K
119.L
120.M
121.N
122.O
123.P
124.R
125.S
126.T
127.V
128.W
129.Z
130.Stukken betreffende een enquête over godsdienstleraren op het VHMO 1967
131.Stukken betreffende het SNPR-overleg inzake regelingen voor aanstelling en
ontslag van godsdienstleraren 1967-1969
132.Correspondentie over de toezending van de definitieve tekst van de "Regelingen"
1968-1970
133.Nota's naar aanleiding van voorbesprekingen over vaststelling van de "Regelingen"
1967-1968
134.Stukken betreffende herziening van de "Regelingen" 1969-1971
135.Brieven van het secretariaat aan diverse personen over machtiging tot het geven
van godsdienstonderwijs. Copieën 1968-1969
136.Aantekeningen over dossiers betreffende examens en bevoegdheden z.j.
137.Lijsten van personen aan wie machtiging werd verleend 1969
138.Stukken betreffende de opleiding voor theologie 1967-1981
139.Secretariaatsverslag en jaarverslag 1972 [1973]
140.Stukken betreffende toelating tot het examen theologie 1970
141.Stukken, toe te zenden aan de opleidingsinstituten voor MO-theologie z.j.
142.Stuk betreffende de geldigheidsduur van bisschoppelijke regelingen voor
benoemingen van godsdienstleraren. Met bijlage z.j.
143.Aantekeningen over opleidingen en examens z.j.
144.Stukken betreffende salariswaardering van opleidingen, examens en diploma's
1975-1982
145-146.Stukken betreffende financiën 1966-1982
Bevat 2 stukken
145.1966-1973
146.1974-1982
147.Stukken betreffende de problematiek van het secretariaat en de aanwijzing van
gecommiteerden 1980-1981
148.Correspondentie over toezending van een studiegids voor de opleiding tot
godsdienstleraar. Met bijlagen 1980-1981
149.Stukken betreffende de taak van de CTAO en de benoeming van nieuwe leden 1966
150.Correspondentie van het Centraal Bureau voor Katholiek Onderwijs (CBKO) met
M.Oomens, vicaris generaal van het bisdom Den Bosch, over de opleiding van
leken-godsdienstleraren. Met bijlagen 1966
151.Correspondentie van M.Oomens, voorzitter van de Commissie Oomens, met P.
Moors, bisschop van Roermond, over opleidingsinstituten voor godsdienstleraren.
Met bijlagen 1966
152.Rapport betreffende de eisen van bekwaamheid en bevoegdheid tot het geven van
godsdienstonderwijs op katholieke scholen door leken. Met bijlagen 1966
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153.Stukken betreffende het rapport van de Commissie Oomens 1966
154.Stukken betreffende de MO-opleidingen theologie 1978-1983
155.Correspondentie over de samenwerking tussen opleidingsinstituten voor
godsdienstleraren. Met bijlagen 1966
156.Gegevens over sollicitanten voor de functie van godsdienstleraar. Met bijlagen
1994-1995
157.Stukken betreffende toezending van materialen en gegevens, examenregelingen,
aanwijzing van gecommiteerden enz 1990-1994
158.Stukken betreffende de opleiding van godsdienstleraren 1974-1994
159.Stukken betreffende de CTAOG in het algemeen 1967-1974
160.Nota inzake samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep na het
intrekken van de machtiging tot het geven van godsdienstonderwijs. Met bijlagen
1968-1969
161.Stukken betreffende aanwijzing van gecommiteerden en docenten 1987-1990
162.Brief van de kerkelijke rechtbank van het bisdom Den Bosch aan het college van
gedelegeerden voor het katholiek onderwijs over haar pastorale visie en
beleidslijnen 1970
163.Stukken betreffende de opleidingen theologie-MO en maatschappijleer 1969-1970
164.Aantekeningen over uit te werken besluiten 1969-1970
165.Correspondentie met het episcopaat van de Nederlandse Kerkprovincie. Met
bijlagen 1970-1971
166.Stukken betreffende accoordverklaringen voor het geven van godsdienstonderwijs
1968-1970
167.Correspondentie over oprichting van nieuwe opleidingen of wijziging van de
bestaande. Met bijlagen 1970
168.Correspondentie van het secretariaat over de aanstelling van gecommiteerden. Met
bijlagen 1971
169.Correspondentie met het episcopaat over de samenstelling en de werkwijze van een
bijzondere bisschoppelijke commissie van beroep. Met bijlagen 1970-1971
170.Procedure voor het verstrekken van een machtiging voor het ambt van
godsdienstleraar. Concept met bijlagen 1967-1968
171.Nieuwe regelingen voor benoeming en ontslag van godsdienstleraren bij het
katholiek voortgezet onderwijs. Concept en definitieve versie. Met bijlagen 1970
172.Documentatie over acten, opleidingen, diploma's, enz 1964-1967
173.Aanvrage tot vrijstelling van dienstplicht voor het geven van godsdienstonderwijs
door A. Borgers, Nijmegen 1968
174.Lijst van uit te voeren besluiten betreffende opleidingen en examens. Met bijlagen
1968-1969
175.Overzicht van onderwerpen welke ter nadere bestudering aan de
opleidingsinstituten zijn voorgelegd. Met bijlagen en aantekeningen 1967
176.Brief van de administratie van het Carmelcollege te Hengelo over aanstelling van
een leken-godsdienstleraar. Met bijlagen 1968-1969
177.Post-academiale cursus voor katecheten op kasteel Stoutenburg. Met bijlage 1970
178.Stukken betreffende een colloquium ter verkrijging van de acte MO-theologie 1969
179.Stukken betreffende de opleiding MO-theologie 1969-1970
180.Stukken betreffende machtiging van godsdienstleraren door het episcopaat
1968-1969
181.Diverse mededelingen en aantekeningen 1966, z.j.
182.Stukken betreffende regelingen voor godsdienstonderwijs en opleidingen
1964-1966
183.Overzichten van inkomende en uitgaande post 1966-1978
184.Brieven van A. van Kempen, secretaresse, over erkenning van opleidingen en
acten. Met bijlagen 1967
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185.Correspondentie tussen P. Veuger, M. Oomens en A. van Kempen over de
rechtspositie van leken-pastorale werkers 1967
186.Overzicht van een bespreking tussen CTA en vertegenwoordigers van
opleidingsinstituten voor Godsdienst-MO op 13 januari. Met bijlagen 1967
187.Brief aan het secretariaat van het RK Kerkgenootschap over benoeming van
godsdienstleraren. Met bijlagen 1967
188.Correspondentie van M. Oomens met sollicitanten voor de functie van
godsdienstleraar 1967-1969
189.Brief van A. van Kempen aan besturen van katholieke scholen over de opleiding
van in dienst zijnde godsdienstleraren. Met bijlagen 1968
190.Enquàªteformulieren van scholen waar geen leken-godsdienstleraren werkzaam zijn
z.j.
191.Enquàªteformulieren van scholen waar wel leken-godsdienstleraren werkzaam zijn
z.j.
192.Ingekomen stukken z.j.
193.Verslag van het college van bisschoppelijk gedelegeerden voor onderwijs en
katechese in het bisdom Rotterdam 1971
194.Ministeriële beschikking artikel 114 en 121 van de wet op het VWO. Ontwerpen met
bijlagen 1967-1968
195.Brieven van het secretariaat aan leden. Doorslagen met bijlagen 1972-1974
196.Overzicht van MO-A-cursussen 1970
197.Correspondentie van het secretariaat met verschillende personen en instellingen.
Met bijlagen 1980
198.Correspondentie van H. Arntz, secretaris, met J. Kuin, over diens gevolgde
opleidingen. Met bijlagen 1967-1976
199.Formulieren in gebruik bij de CTAO z.j.
200.Stukken betreffende de benoeming van C. Holleman als godsdienstlerares aan de
Sint-Gregorius-Scholengemeenschap te Utrecht 1978
201.Overzicht van theologieopleidingen en salaire waardering. Met bijlagen 1968
202.Regelingen voor benoeming en ontslag van godsdienstleraren bij het katholiek
voortgezet onderwijs. Met bijlagen 1969
203-204.Stukken betreffende het CBKO 1961-1965
Bevat 2 stukken
203.1961-1962
204.1963-1965
205.Nota betreffende de vaststelling van bevoegdheidseisen tot het geven van
godsdientsonderwijs op katholieke scholen door leken. Met aantekeningen en
bijlagen [1962]
206.Rapport over het instituut "Opleiding van leken tot godsdienstleraar", te
Amsterdam z.j.
207.Schema's "Wegen naar hoger beroepsonderwijs" en "Doorstromingsmogelijkheden
voor het voortgezet onderwijs" z.j.
208.Rapport betreffende de eisen van vakbekwaamheid en bevoegdheid tot het geven
van onderwijs op katholieke scholen. Met bijlagen 1966
209.Stukken betreffende financiering van opleidingsinstituten en salariëring van leraren
1970
210.Stuk houdende de wijze van verkiezing te volgen door lerarenorganisaties,
vastgesteld door de bisschoppen van Nederland 1970
211.Studieprogramma van het Theologisch Studiecentrum te Nijmegen en Breda. Met
bijlagen 1966
212.Correspondentie van het secretariaat over de toelating tot MO-opleidingen
1973-1975
213.Correspondentie van het secretariaat over leraren in het algemeen z.j.
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bijlagen en aantekeningen 1970-1972
214.Corespondentie van het secretariaat over toelating tot de opleiding MO-B. Met
215.Stukken betreffende nevenopleidingen theologie/godsdienst 1968-1970
216.Stukken betreffende de opleidingen MO-B-theologie te Nijmegen en Utrecht
1969-1975
217.Correspondentie van A. van Kempen, secretaresse, over de eisen bij de benoeming
van godsdienstleraren 1967-1968
218.Stukken betreffende opleidingsinstituten MO-theologie 1971-1972
219-223.Stukken betreffende cursussen en examens 1968-1975
Bevat 5 stukken
219.Katholieke Leergangen, Tilburg
220.Post-academische cursus, Tilburg
221.Theologiecursus, Boxmeer
222.Examens, Amsterdam
223.Examens, Sittard/Heerlen
224-225.Gegevens van studenten MO-A-theologie te Nijmegen en Utrecht. Alfabetisch
geordend op naam 1969-1973
Bevat 2 stukken
224.A-K
225.L-Z
226.Rapport van de initiële vorming van districtskatecheten van de Interdiocesane
Kontaktgroep Kinderkatechese en de doelgroep Districtskatecheten 1981
227.Verslag van een bespreking met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten voor
MO-theologie. Met bijlagen 1978
228.Stukken betreffende examenregelingen voor gesubsidieerde MO-opleidingen
theologie 1984-1985
229.Propedeuse-reglement voor de deeltijdopleiding MO-A-theologie te Tilburg. Met
bijlagen 1986-1987
230.Omschrijving van cursussen MO-A en MO-B-theologie. Met bijlagen 1970-1980
231.Stukken betreffende de opleiding voor de acten Theologie MO-A enMO-B 1979-1980
232-236.Stukken betreffende de subcommissie derdegraadsleraren 1966-1971
Bevat 5 stukken
232.Algemeen
233.Derdegraadscursus
234.Correspondentie commissieleden
235.Aanvragen van C-cursussen bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
236.Correspondentie Mgr. Oomens
237-241.Stukken betreffende examens MO-A en MO-B-theologie 1969-1985
Bevat 5 stukken
237.Algemeen. 1983-1985
238.Amsterdam. 1970-1978
239.Nijmegen/Utrecht. 1970-1974
240.Sittard/Heerlen. 1969-1972
241.Tilburg. 1969-1978
242-249.Vragenlijsten voor gecommitteerden van MO-examens 1969-1974
Bevat 8 stukken
242.H. Boeracker
243.F. van Bohemen
244.J. de Groot
245.B. Hemelsoet
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246.W. Jansen
247.R. van Kessel
248.Th. de Kruyf
249.Overigen
250.Nota "Nadere regelingen met betrekking tot het functioneren van gecommitteerden
bij examens ter verkrijging van de bevoegdheid tot het geven van
godsdienstonderwijs. Met bijlagen z.j.
251.Speciale regeling voor het behalen van een acte MO-theologie 1968
252.Eindrapport van de subcommissie getuigschriften niet-academische opleidingen
z.j.
253.Brief van (anoniem) aan A. Hoogen van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen over erkenning van een godsdienstkennisdiploma van G. de Leeuw
(onbekend). Met bijlagen 1982-1983
254.Vragenlijsten ten behoeve van gecommitteerden voor examens theologie MO-A en
MO-B. Met bijlage 1988-1990
255.Brieven van Petra Jansen osw, klassedocente aan de Katholieke Scholen
Gemeenschap te Venray over diploma's van het Katechetisch Instituut Regina
Mundi te Rome. Met bijlagen 1966-1969
256.Notities en vragenlijsten ten behoeve van gecommitteerden voor diverse examens.
Met bijlagen z.j.
257.Brief van L. Janssen, secretaris van de SBCN, aan C. Neven cssp, directeur van het
HKI over een cursus derdegraads theologie. Met bijlagen 1969-1970
258.Overzichten van gegevens betreffende de acte theologie van de opleidingen MO-A
en MO-B te Amsterdam 1968-1975
259.Correspondentie van het secretariaat over buitenlandse opleidingen. Met bijlagen
1966-1973
260.Stukken betreffende godsdienstopleidingen te Amsterdam en Breda 1969-1972
261.Correspondentie van het secretariaat over MO-examans 1976-1978
262-268.Correspondentie van het secretariaat over diverse onderwerpen. Met bijlagen
1966-1972
Bevat 7 stukken
262.Om- en bijscholingscursussen Mavo/LBO
263.Examens Breda
264.Opleidingsinstituten theologie MO-B. 1966-1967
265.Opleidingsinstituten theologie MO-B. 1968
266.Programma's theologie MO
267.Subcommissie getuigschriften
268.Diversen
269.Correspondentie van J. Bos, van de Studentenraad Opleiding Theologie-MO
Amsterdam, aan de Commissie Oomens, over behoeften aan godsdienstleraren.
Met bijlagen 1968
270.Correspondentie van het secretariaat over vergaderdata en declaraties. Met bijlagen
1974-1978
271.Stukken betreffende vergaderingen over de regelingen voor benoeming en ontslag
van leraren 1980-1981
272.Brieven van A. Schoorl (onbekend) aan de werkgroep Het Schoolbestuur. Met
bijlagen 1976-1977
273.Verslag van de tweede bespreking van het Rectoren- en Dekanenberaad (RDB)
inzake opleiding van leken-godsdienstleraren. Met bijlagen 1977
274.Stukken betreffende bisschoppelijke regelingen voor benoeming en ontslag van
godsdienstleraren 1974-1978
275.Stukken betreffende de Bijzondere Bisschoppelijke Commissie van Beroep 1979
276.Stukken betreffende enkele belangrijke discussiepunten 1978-1983
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277.Verklaring van de Vereniging van Katechese Docenten met betrekking tot de
gewijzigde regelingen voor benoeming en ontslag van godsdienstleraren
1976-1977
278.Stukken betreffende het verzoek van J. Klijn-Naessens om toekenning van een
onderwijsbevoegdheid in de godsdienst 1979
279.Verslag van een bespreking van vertegenwoordigers van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie met een delegatie van de CTA over opleiding van
godsdienstleraren. Met bijlagen 1974-1981
280.Formulieren, houdende gegevens over de acte theologie van de opleiding te Breda
1965-1969
281.Brieven van H. Arntz, secretaris, aan verschillende personen en instellingen.
Doorslagen met bijlagen 1972-1978
282.Stukken betreffende opleidingen, examens, benoemingen en kostenvergoedingen
1975-1976, z.j.
283.Verslag van een bespreking met de schoolraad van Midden-Brabant z.j.
284.Stukken betreffende de werkgroep Regelingen Katechese 1979-1981
285.Verslag van een bespreking inzake de nieuwe examenregeling te Den Bosch op 17
juni 1987
286.Overzicht van de inhoud van twee dozen archiefstukken z.j.
287.Stukken betreffende de Commissie Herstructurering Opleiding Katechese (CHOK)
1971
288-289.Correspondentie met verschillende instellingen 1967-1972
Bevat 2 stukken
288.Ministerie van O. en W. 1967-1968
289.Moller-Instituut. 1971-1972
290-310.Correspondentie over verschillende onderwerpen. Met bijlagen 1961-1974
Bevat 21 stukken
290.Samenwerking Universiteit en MO-Opleiding. 1970
291.Tweede bevoegdheid. 1966
292.AKK-verklaring bisdom. 1969-1970
293.Godsdienstonderwijs Nijverheidsscholen. 1967-1968
294.Bisschoppelijk gedelegeerden. 1968-1971
295.Algemene besprekingen. 1970-1973
296.Gecommiteerden. 1969-1974
297.Herziening Regeling voor Benoeming en Ontslag. 1973
298.Algemene regelingen. 1978-1982
299.Bijzondere Bisschoppelijke Commissie van Beroep. 1970-1974
300.Notulen. 1964-1966
301.Adviezen en concepten voor de Commissie Oomens. 1965, z.j.
302.Opleidingsinstituten. z.j.
303.Verklaringen erkende priesteropleidingen. 1968-1970
304.MO-B Nijmegen/Utrecht. 1967-1971
305.Opleidingen theologie MO. 1969-1974
306.Salarisregelingen godsdienstleraren. 1968-1972
307.Finaciering opleidingen. 1969-1971
308.Examens/Colloquia. 1966-1968
309.Episcopaat. 1961-1966
310.Instellingen buiten het episcopaat. 1962-1966
311-313.Stukken betreffende de subsidiecommissie 1978-1979
Bevat 3 stukken
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 10/13

Archief Commissie van Toezicht en Advies inzake de Opleiding van Godsdienstleraren
311.Algemeen
312.Sittard/Heerlen
313.Tilburg/Nijmegen
314.Stukken betreffende de voorbereiding van de viering van het 25-jarig bestaan 1991
315.Brieven van het secretariaat aan de stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken
van de Nederlandse Protestantenbond te Den Haag (IKOS). Doorslagen met bijlagen
1967-1972
316.Stukken betreffende overleg met het Episcopaat 1968-1974
317.Correspondentie over eerder nog niet erkende opleidingsinstituten Theologie MO
1966-1968
318.Bisschoppelijke regelingen voor benoeming en ontslag van godsdienstleraren bij
het katholiek voortgezet onderwijs. Met bijlagen 1983-1987
319.Verhandeling "La situation de l'école catholique aux Pays-Bas", exposé introductif
de Monsieur L.A.Struik. Met bijlagen 1974-1975
320.Motie van de VKD (onbekend) aan alle betrokkenen bij de opleiding voor de acte MOtheologie welke mede bevoegdheid tot katechese verlenen. Met bijlagen 1973
321.Financiële stukken 1966-1969
322-323.Declaratieformulieren 1967-1968
Bevat 2 stukken
322.1967
323.1968
324.Diverse formulieren, in gebruik bij de CTAOG z.j.
325.Schematische overzichten van D. Idenburg (onbekend) over onderwijspolitiek. Met
bijlagen 1970-1971
326.Stukken betreffende regelingen voor examens op grond waarvan getuigschriften
worden uitgereikt die bevoegdheid verlenen tot het geven van godsdienstonderwijs
1987-1993
327.Uitnodiging voor en bespreking van studieleiders MO-theologie. Met bijlagen
1977-1978
328.Omschrijving van aard en vorm der werkzaamheden van het secretariaat 1969-1972
329.Stukken betreffende het Gecoördineerd Overleg Akte van Benoeming Katholiek
Voortgezet Onderwijs 1974
330.Bisschoppelijke accoordverklaringen betreffende benoeming en ontslag. Met
bijlagen 1970, 1979
331.Stukken betreffende de benoeming en de rechtspositie van godsdienstleraren
1974-1978
332.Adreslijsten. Met bijlagen 1978-1980
333.Stukken betreffende de Werkgroep Regelingen Kathechese 1979-1981
334.Stukken betreffende vergaderingen met het RDB 1980-1983
335-336.Stukken betreffende de raad van rectoren en voorzitters 1969-1972
Bevat 2 stukken
335.Verslagen van vergaderingen
336.Correspondentie
337.Stukken betreffende de beschikking Overgangswet VWO betreffende
Maatschappijleer 1967-1970
338.Stukken betreffende financiën 1973-1975
339.Stukken betreffende regelingen voor benoeming en ontslag van godsdienstleraren
1969-1970
340-344.Stukken betreffende wijziging van de Regelingen voor Benoemingen en Ontslag
van Godsdienstleraren 1975-1981
Bevat 5 stukken
340.Correspondentie
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341.Rapport Commissie Oomens
342.Herziening
343.Algemeen. 1976
344.Algemeen. 1978
345.Correspondentie over nog terug te ontvangen duplicaten van machtigingen
1968-1969
346.Stukken betreffende benoeming van leken-leerkrachten in het godsdienstonderwijs
z.j.
347.Verhandeling "15 jaar opleiding, bevoegdheden en aanstelling van katholieke
godsdienstleraren in Nederland; 1966-1981". Met bijlagen 1981
348.Algemene correspondentie. Met bijlagen 1976-1981
349.Stukken betreffende opleidingen en getuigschriften 1977-1982
350.Stukken betreffende de Stichting Katholieke Instellingen voor Onderwijs en
Vorming 1968-1982
351.Stukken betreffende het RDB 1977-1980
352.Interpretatie betreffende gelijkstelling van getuigschriften voor toelating tot
Theologie MO-B z.j.
353.Aantekeningen betreffende een vergadering van (onbekend) op 31 augustus. Met
bijlage 1971
354.Aantekeningen van vergaderingen van (onbekend) z.j.
355.Verslag van een vergadering van rectoren en voorzitters van theologische
hogescholen en faculteiten te Zeist op 2 april. Met bijlagen 1971
356.Correspondentie van verschillende personen met het secretariaat over verklaringen
dat betreffende personen een door het Episcopaat erkende priesteropleiding
hebben gevolgd. Met bijlagen 1971-1973
357.Notitie over de werkzaamheden van het secretariaat in 1972 [1973]
358.Stukken betreffende de uitbetaling van het salaris van N. Cornelissen-Ashmann
1971-1972
359-362.Stukken betreffende examens Theologie-MO 1983
Bevat 4 stukken
359.Tilburg
360.Amsterdam
361.Sittard/Heerlen
362.Diversen
363.Verklaringen van erkende priesteropleidingen. Copieën. Alfabetisch op naam
1971-1974
364.Stukken betreffende benoeming en ontslag van godsdienstleraren 1980-1982
365.Correspondentie over examens. Met bijlagen 1986-1990
366-367.Correspondentie met leraren. Alfabetisch geordend op naam. Met bijlagen
1968-1972
Bevat 2 stukken
366.A-M
367.N-Z
368-372.Ingekomen brieven. Met bijlagen 1981-1983
Bevat 5 stukken
368.1981, maart - 1981, september
369.1981, oktober - 1982, januari
370.1982, februari - 1982, juni
371.1982, juli - 1982, december
372.1983, januari - 1983, juli
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373.Verzoeken om getuigschriften van voltooide priesteropleidingen 1975-1978
374.Stukken betreffende voltooide priesteropleiding en bijbehorende salaire waardering
1981-1983
375.Correspondentie over getuigschriften en voltooide priesteropleiding. Alfabetisch
geordend op naam. 1971-1975
376.Correspondentie over onderwerpen van uiteenlopende aard. Met bijlagen
1974-1976
377.Uitnodiging voor de officiële opening van het academisch jaar 1983/1984 van de
KTHA op 16 september. Met bijlagen 1983
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