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VOORLOOl'IG VERSLAG. 

Algemeene beschouwingen. 

Algemeen juichte men de indiening van dit wetsontwerp 
toe. Mot de voornaamste gedachten, die daaraan ten grondslag 
liggen, nl. niet aan de gemeentebesturen in hoogste ressort de 
beslissing in handen te geven over de vraag, of binnen hunne 
gemeente eene school voor nijverheidsonderwijs zal verrijzen, 
en ook de gemeenten, wier ingezetenen van eene elders 
gevestigde nijverheidsschooi mede profiteeren, in de kosten 
daarvan te doen bijdragen, kon men zich ten volle vereeni-
gen. Ook keurden vele leden het goed, dat in het wetsontwerp 
eene gewijzigde regeling is getroffen voor de subsidiën 

^ n bijdragen van andere lichamen en particulieren, waardoor 
deze niet langer in mindering zullen komen van het bedrag 
der netto-kosten, waarin het Rijk voor 70 of 75 pet. bij-
draagt. Deze regeling, die zich aansluit bij een amendement-
GERHAKD, dat reeds bij de behandeling der Nijverheidsondcr-
wijswet in de Tweede Kamer met betrekking tot bijdragen van 
de provincie werd verdedigd, doch toen geen meerderheid kon 
vinden (Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1918—1919, 
bladz. 2764 vlg.), zal, naar deze leden hoopten, ertoe leiden, 
dat de provincie en particulieren weder meer bereid zullen 
worden gevonden vak- en ambaehtscholen to steunen, mi die 
steun niet langer, zooals tot dusver, overwegend een subsidie 
aan het Rijk zal bcteekenen, maar volledig ten goede zal 
komen aan de gemeente, waar de school is gevestigd. Vooral 
voor de weinig draagkrachtige gemeenten kan dezo regeling 
van groote waarde zijn. 

Eenige leden zouden gaarne hebben gezien, dat het wets* 
ontwerp aan do gemeentebesturen zelfs niet in eerste instantie 
de beslissing over het al of niet oplichten en in stand houden 
van eene school voor nijverheidsonderwijs zou nebben opge-
dragen, met name niet, indien de gemeente de 30 of 25 pet. 
der netto-kosten, die .voor hare rekening komen, van anderen 
vergoed krijgt. Vooral voor scholen, die hare leerlingen niet 
in de eerste plaats uit de gemeente en hare naaste omgeving 
trekken, maar uit het geheele land of een groot deel daarvan, 
zooals b.v. in den regel de landbouwhuishoudscholen, is de 
afhankelijkheid van het gemeentebestuur der plaats van vestiging 
een bezwaar. Hiertegenover wezen andere leden er op, dat 
een besluit van don raad, waarbij oprichting en instandhouding 
eener nijverheidsschooi noodig wordt verklaard, volgens het 
wetsontwerp in ieder geval dn goedkeuring van den Kluister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen behoeft, terwijl van 
eene beslissing, waarbij die oprichting of instandhouding . 
noodig wordt geoordeeld, beroep op den Minister opi 
Deze regeling werd doelmatig geacht; daardoor toch wordt 
bereikt, dat eenerzijds geen scholen voor nijverheidsonderwijs 
zullen verrijzen, indien daaraan naar het oordeel der Regeering 
geen bch'oefte bestaat, terwijl aan den,anderen kant gemeenten, 
die weinig voor het vakonderwijs gevoelen, zich aan hun \vr-
plichtlngen in deze niet kunnen onttrekken. De beslissing in 
eerste instantie behoort echter bij de gemeentebesturen te 
blijven, omdat deze over de noodzakelijkheid eener school het 
best kunnen oordeclen. 

Ten aanzien van de verplichting, aan de buitengemeenten 
opgelegd, om bü te dragen in de kosten van eene elders 
gevestigde school, waarvan ook hare ingezetenen gebruik 
maken — een beginsel, dat sommige leden tot het geheele 
gebied van het onderwijs, voor zoover dat voor rekening der 
gemeenten komt, zouden willen zien uitgebreid — gaat naar 
het oordeel van sommige leden het ontwerp niet ver genoeg. 
Zij bepleitten, dat de buitengemeenten voor iederen leerling 
uit hare gemeente de gemiddelde netto-kosten per leerling, 
die voor rekening der gemeente van vestiging komen, aan 
deze zouden vergoeden, en niet slechts 20 of 15 pet. der 
totale kosten per leerling, zooals in art. 25, vierde lid, wordt 
voorgesteld. Andere leden achtten dit evenwel onbillijk; immers 
de gemeente van vestiging ontleent aan de aanwezigheid der 
onderwijsinrichting meer voordeden dan de omliggende ge-
mcenten, o. a. door de vestiging van leeraren, terwijl de 
omliggende gemeenten ook op de inrichting der school en 
op hare rekening en begrooting geen rechtstreekschen invloed 
kunnen uitoefenen. 

Eenige leden vreesden, dat de buitengemeenten de door haar 
verschuldigde kosten geheel of voor oen groot deel op de 
ouders der kinderen binnen hare gemeente zouden trachten 
te verhalen. 

De vraag werd gesteld, of de vaststelling van het gemiddeld 
bedrag per leerling der netto-kosten, dat den grondslag voor 
de uitkeering der buitengemeenten ."al vormen, in de practijk 
niet op groote moeilijkheden zal stuiten. Een nijverheids-
school is geen homogene inrichting zooals een lagere school, 
hoogere burgerschool of gymnasium Toora! de groote imicli-
tingen (academies) zijn een complex vai. irzonderlijke cursussen, 
waaronder zich al of niet een hoofdcursus onderkennon laat. 
De leerlingen volgen een of meer van die cursussen, die onder-
ling aanmerkelijk verschillen in omvang, duur en schoolgeld, 
doch waarvan de kosten niet afzonderlijk te berekenen zijn. 
Hoe zal men. zoo werd gevraagd, onder deze omstandigheden 
komen tot een zuivere berekening van het gemiddeld bedrog 
per leerling der netto-kosten? Andere leden merkten naar 
aanleiding hiervan op, dat do differentiatie van onderwijs, 
waarvan hier sprake is, ook bij eene lagere school voorkomt, 
indien daarin, behalve gewoon lager onderwijs, ook uitgebreid 
of meer uitgebreid lager onderwijs of onderwijs in het Fransen 
wordt gegeven. Veelal wordt dan van de verschillende groepen 
van leerlingen een uiteenloopend schoolgeld geheven o:i do 
beoordeeling van het al of niet geoorloofd zijn van die sehool-
geldhefflng, welke mede van de gemiddelde kosten per leerling 
afhankelijk is — verg. art. 62 der Lager-onderwijswet 1920 — 
heeft, naar deze leden meenden, In de practijk niet tot moeilijk-
lieden aanleiding gegeven. 

Eén lid gaf in overweging, in het ontwerp een bepaling in 
te voegen, waardoor de verwijzing van art. 2S der Nijverheids* 
onderwfjswet naar artikelen der Gemeentewet in overeen* 
stemming wordt gebracht met deze wet, zooals zij bij de wet 
van ÜO December 1020 [Staatsblad n°. 928) is gewijzigd. 

Nog werd do wensch uitgesproken, dat dit wetsontwerp 
Bpoedig zou iet st::nd komen, opdat de gemeentebesturen nog 
op de bcgrooting voor IO.'L' rekening zouden kunnen houden 
met de verlichting van ftnancieelen druk, sommigen hunner 
door dit wetsontwerp in uitzichl gesteld. 

Artikel 1. 
Met b trekking tol de redactie van het tweede lid werden 

verschillende bezwaren geopperd. In den tweeden zin wordt 
bepaald, dat de raad beslist binnen zes maanden, ..nadat het 
jchrifteiyb verzoek is Ingediend". Dezo redactie kwam minder 
juist voor; eene beslissing van den raad is mogelijk, zondei 
dat van een verzoek van eene rechtspersoonlijkheid bezittende 

eillng of vcreeniging, als in het eerste lid bedoeld, sprake 
is. Juister ware het daarom, de slotwoorden aldus te lozen: 
„nadat door eene instelling of vereeniging, als bedoeld in het 
eerste lid, een daartoe strekkend schriftelijk verzoek is Inge* 

ITaudelingen der Staten-Generaal. Bijladen. 1920—1921. 
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diend." Overigens achtten eenige leden den termijn van zes 
maanden te lang. In den derden zin wordt verder bepaald, dat het 
besluit van den raad „deswege" de goedkeuring van den Ministor 
behoeft. Deze redactie is geheel algemeen, terwijl, blijkens de 
tegenstelling tot de vierde zinsnede, alleen gedacht wordt aan een 
besluit van den raad, waarbij de oprichting en instandhouding 
der school noodig wordt geoordeeld. Het woord „deswege" 
behoorde derhalve te worden vervangen door de woorden: 
„waarbij de oprichting en instandhouding der school noodig 
wordt geoordeeld". Tevens zou dan do aanhef der vierde 
zinsnede kunnen worden vereenvoudigd en aldus gelezen: 
„Van een besluit van den raad, waarbij de oprichting en 
instandhouding der school niet noodig wordt geoordeeld", enz. 
Gevraagd word, wie de „belanghebbenden" zijn, die van zoo-
danig besluit bij den Minister in beroep kunnen komen. De 
cursiveering der woorden „organisaties van patroons en werk-
lieden" zal wel aan eene vergissing te wijten zijn. 

Volgens het derde lid komen de subsidiën en bijdragen van 
andere lichamen en van particulieren in mindering van het 
bedrag, dat de gemeente in de kosten der school moet bijdragen. 
Waarom, zoo vroeg men, worden — in tegenstelling tot deze 
subsidiën en bijdragen — de contributiën in het vijfde lid 
vermeld en daar in mindering gebracht van het bedrag der 
netto-kosten ? Men begreep niet, in welk opzicht deze contributiën 
zich van de bijdragen van het derde lid onderscheiden en 
waarom ook zij niet ten volle aan de gemeente van vestiging 
ten goede moeten komen. 

Sommige leden wenschten na art. 25, derde lid, een nieuw 
lid opgenomen te zien, inhoudende de bepaling, dat, wanneer 
bij de oprichting eener school de 25 of 30 pet. der netto-
kosten, die voor rekening' der gemeente komen, door particulieren 
of organisaties bijeengebracht zijn, de gemeente blijvend van 
de verplichting tot bijdrage ontslagen is. Anders zal het 
mogelijk zijn, dat na eenige jaren de particuliere bijdragen 
ophouden en 'do gemeente zich onverwacht voor hooge uitgaven 
gesteld ziet. Er zouden dus maatregelen moeten worden ge-
nomen, waardoor de particuliere bijdragen in zoodanig geval 
ook in de toekomst gewaarborgd zijn. Andere leden bestreden 
dit denkbeeld, omdat door zoodanig voorschrift de kans op 
particuliere bijdragen z^er zou verminderen. 

Verscheidene leden stelden de vraag, of de uitdrukking in 
het vierde lid: ..leerlingen afkomstig uit andere gemeenten" 
voldoende duidelijk is. Deze uitdrukking kan worden opgevat 

als te slaan op de plaats van geboorte, terwijl niet deze plaats, 
doch de woonplaats in deze moet beslissen. Vallen daaronder 
voorts leerlingen van een internaat, wier ouders elders wonen? 
Andere leden ineenden, dat de in dit verband steeds gebruikte 
term van het vierde lid in de practijle der Lager-onderwijswet 
niet tot tweeërlei uitlegging aanleiding heeft gegeven. 

Artikel I I . 

De aandacht werd er op gevestigd, dat de toepassing van 
het leerlingstelsel ingevolge den tweeden titel der Nijverheids-
ondci'.vij.;weL tot min oirbare practijken aanleiding geeft. Het 
komt voor, dat patroons met de wettelijke vertegenwoordigers 
van minderjarigen leerovereenkomsten aangaan, terwijl hun 
bedrijf niet — overeenkomstig den olsch van art. 41 onder 
b — van dien omvang en aard is, dat de leerling bij hen 
het ambacht, vak of beroep, in hetwelk hij wenscht te worden 
opgeleid, voor zooveel de practijk daarvan betreft, leeren kan. 
Het voorschrift der wet, dat de leerovereenkomst in ieder 
geval moet inhouden het gemiddeld aantal uren per week, 
welke aan de practische opleiding door of vanwege den patroon 
moeten worden besteed, wordt dan aldus toegepast, dat over-
eengekomen wordt, dat de leerling gedurende eenige dagen 
per week het theoretisch en deels het practisch onderwijs ter 
plaatse in eene schoolwerkplaats zal volgen; de patroon trekt 
de overige dagen uitsluitend voordeel van den arbeid van den 
leerling en geniet bovendien het Rijkssubsidie. Men verwees 
voor een en ander naar een artikel van dr. VAN BEURDEN in 
De Nederlandsche Hanze van 14 Mei j.1. en drong er op aan, 
dat op een met de wet meer strookende toepassing van het 
leerlingstelsel nauwlettend zou worden toegezien. 

Aldus vastgesteld den 5den Juli 1921. 

>) RÜTGEKS. 
VAN SCHAIK. 
BMEENK. 
WINTERMANS. 

ll DG rapporteur der 2de afdeéling, de lieer DE WIJKKRSLOOTH DE 
WKERDEBTBYN. heeft wegens verblijf in het buitenland aan de vast-
steiling van dit Vooiloopig Verslng niet kunnen medewerken. 


