
ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

HOOFDSTUK I 

Inleiding 
In een algehele herziening van de wetgeving op het terrein 

van het onderwijs moet ook de Leerplichtwet worden be-
trokken. Immers, hetgeen in de „Nota betreffende onderwijs-
voorzieningen" van minister Rutten en in de memorie van 
toelichting op het ontwerp van de Wet op het voortgezet onder-
wijs is betoogd over de wetgeving die betrekking heeft op de 
organisatie van het onderwijs, kan ook worden gezegd van de 
Leerplichtwet. Ook deze wet, ontstaan in een tijd toen de 
samenleving in zeer vele opzichten aanmerkelijk anders was 
dan de huidige, is duidelijk achtergebleven bij de grote ver-
anderingen die de maatschappij vooral sedert de laatste oorlog 
heeft ondergaan. De te sterke koppeling aan het lager onder-
wijs zal bij de geleidelijke reorganisatie van ons onderwijsstelsel 
steeds meer moeilijkheden geven. Voorkomen moet worden, 
dat de Leerplichtwet, die ruim 65 jaar geleden een stimulans 
werd voor een nieuwe ontwikkeling, thans een belemmerende 
factor gaat worden. 

De Leerplichtwet is niet alleen te weinig afgestemd op het 
bestaande en het toekomstige onderwijsbestel, zij is ook achter-
gebleven bij de maatschappelijke en sociale ontwikkeling. Aan 
een bepaling betreffende het verstrekken van voeding en 
kleding bijvoorbeeld is thans nauwelijks meer behoefte, wel 
aan een regeling die het mogelijk maakt kortzichtige ouders 
langs andere wegen dan met de sterke arm tot andere ge-
dachten te brengen. 

Het toezicht op de naleving van de wet zal veel meer het 
karakter moeten dragen van maatschappelijke zorg dan van 
justitieel optreden. Dit is een van de redenen waarom dit 
toezicht in het wetsontwerp geheel aan de gemeentebesturen 
is opgedragen. Een en ander wil niet zeggen, dat het toezicht 
op de naleving van de wet een strafsanctie kan ontberen. 
Een nieuwe, kortere procedure en strengere straffen zijn daar-
toe in het wetsontwerp opgenomen. 

Alleen al voor een grondige verbetering van de procedure 
was het ontwerpen van een geheel nieuwe wet noodzakelijk. 
Daardoor kan ook beter worden tegemoetgekomen aan vele 
andere bezwaren tegen de bestaande wet. De ondergetekende ] ) 
wijst in dit verband op de sedert jaren geuite wens van de 
schippers om met betrekking tot de Leerplichtwet te worden 
gelijkgesteld met de niet-varenden. 

De verlenging van de leerplicht tot negen jaar, die krachtens 
het ontwerp op een nader door de Kroon te bepalen tijdstip 
zal worden ingevoerd, maakt tenslotte een herziening van de 
gehele wet dringend gewenst. Het betekent immers een uit-
breiding van de leerplicht binnen het voortgezet onderwijs. 
Het toezicht op de naleving van de wet moet bij een ver-
lenging van de leerplicht dus ook binnen het voortgezet onder-
wijs meer effectief worden gemaakt. Dit is in de structuur 
van de huidige wet, die, zoals hierboven reeds is gezegd te 

l) Indien uit de tekst niet het tegendeel blijkt, wordt in deze toe-
lichting steeds de eerste ondergetekende bedoeld. 
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sterk aan het lager onderwijs is gekoppeld, nauwelijks moge-
lijk. 

De belangrijkste verschillen van het ontwerp ten opzichte 
van de bestaande regeling zijn de volgende: 

a. het toezicht op de naleving van de wet berust geheel bij 
de gemeentebesturen. Het wordt feitelijk uitgeoefend door een 
gemeentelijk ambtenaar; 

b. een nieuwe procedure, waarin de commissie tot wering 
van schoolverzuim niet meer voorkomt en deze ambtenaar 
een centrale plaats inneemt; 

c. strafbaarstelling van het absolute schoolverzuim en in 
verband daarmede vervallen van de ambtshalve inschrijving; 

d. het ontbreken van een vaste verblijfplaats (schippers 
e.a.) is niet meer een grond voor vrijstelling: 

e. verlenging van de leerplicht tot negen jaar op een door 
de Kroon te bepalen tijdstip. 

HOOFDSTUK II 

Hoofdtrekken van de nieuwe regeling 

§ 1. Inleiding. Van de bezwaren tegen de huidige wet 
zijn het meest sprekend die welke zich richten tegen de lange 
en omslachtige procedure, waardoor aan een effectieve be-
strijding van het ongeoorloofd schoolverzuim vaak vrij ernstig 
afbreuk wordt gedaan. Wel is blijkens onderstaand overzicht, 
ontleend aan de criminele statistiek van het C.B.S., het aantal 
veroordelingen wegens ongeoorloofd schoolverzuim niet noe-
menswaard toegenomen, maar bij de betrokken instanties 
bestaat algemeen de indruk, dat het aantal gevallen van on-
geoorloofd schoolverzuim steeds groter wordt. 

Jaar Schuldig- Transacties Absoluut Per 100 000 
verklaringen totaal inwoners 

1939 2 265 507 2 772 32 
1951 5 962 1 167 7 129 69 
1952 4 967 939 5 906 57 
1953 4 420 755 5 175 49 
1954 4 063 709 4 772 45 
1955 3 879 644 4 523 42 
1956 3 315 742 4 057 37 
1957 3 098 779 3 877 35 
1958 2 885 663 3 548 32 
1959 2 933 679 3 612 32 
1960 3 024 648 3 672 32 
1961 3 125 912 4 037 35 
1962 3 156 613 3 769 32 
1963 2 803 442 3 245 27 
1964 2 746 412 3 158 26 
1965 2 205 394 2 599 21 

Dat de werkelijke situatie niet met cijfers kan worden geïllus-
treerd, is niet zo verwonderlijk. Van lichte gevallen wordt niet 
altijd proces-verbaal opgemaakt en wanneer dit wel gebeurt, 
komt het niet altijd tot een vervolging. Het grootste euvel is 
waarschijnlijk, dat zeer vele gevallen van schoolverzuim niet 
worden gerapporteerd, zoals herhaalde malen is gebleken, 
meestal omdat het vertrouwen in het effect niet erg groot is. 

Het is duidelijk, dat de toename van het schoolverzuim niet 
uitsluitend aan de procedure moet worden geweten. Naar de 
mening van de ondergetekende spelen daarbij vele factoren een 
rol: onverschilligheid van een aantal ouders, leermoeheid, het 
verlangen bij de jeugd naar onafhankelijkheid, het verlangen om 
zo spoedig mogelijk eigen inkomsten te verwerven enz. Dit 
neemt niet weg, dat een te lange procedure — zij het indirect 
— gemakkelijk ongeoorloofd schoolverzuim in de hand werkt. 

De huidige procedure is inderdaad lang en omslachtig, on-
danks de belangrijke vereenvoudiging van 1947. Het hoofd 
der school moet elk geval van ongeoorloofd schoolverzuim 
binnen drie dagen ter kennis brengen van de commissie tot 
wering van schoolverzuim en van de inspecteur. Binnen acht 

dagen moet de commissie een onderzoek instellen naar de 
redenen en omstandigheden die tot het schoolverzuim aan-
leiding hebben gegeven. Zoveel mogelijk moeten de verant-
woordelijke personen worden gehoord. De praktijk is, dat het 
onderzoek tot dit laatste beperkt blijft. Ook als de ouders zijn 
verschenen, wordt meestal uitsluitend de conclusie (geoorloofd 
of ongeoorloofd schoolverzuim) aan de inspecteur medege-
deeld. Vaak verschijnen de ouders echter helemaal niet; de 
commissie is door haar samenstelling uit personen die andere 
drukke bezigheden hebben, veelal niet in staat meer te doen dan 
dit te constateren en geeft haar oordeel zonder de ouders te 
hebben gehoord. 

Meent ook de inspecteur dat er inderdaad sprake is van 
ongeoorloofd schoolverzuim, dan maakt hij proces-verbaal op, 
nadat hij eerst een aantal gegevens aan het hoofd van de 
school heeft gevraagd. Wanneer het proces-verbaal met alle 
bescheiden bij de officier van justitie is aangekomen, zal deze 
meestal nog behoefte hebben aan een nader rapport, omdat de 
in het proces-verbaal gerelateerde feiten niet op eigen waar-
neming van de verbalisant berusten. Dan wordt de politie 
ingeschakeld, die echter permanent met personeelstekorten te 
kampen heeft. Niet zelden is het kind leerplichtvrij tegen de 
tijd waarop de ouders voor de kantonrechter moeten ver-
schijnen. Nog langer duurt de procedure bij absoluut school-
verzuim, het niet voldoen aan de verplichting tot inschrijving 
op een school in de zin der wet. Ook dan moet de commissie 
tot wering van schoolverzuim worden ingeschakeld en moet 
worden gecorrespondeerd om te kunnen beslissen, op welke 
school het kind ambtshalve kan worden ingeschreven. Pas 
daarna kan bij voortdurend verzuim, dat nu relatief school-
verzuim (het niet bezoeken van de school waarop het kind 
is ingeschreven) is geworden, de procedure worden gevolgd 
zoals hierboven is beschreven. 

Uit het systeem van de ambtshalve inschrijving door de 
inspecteur van het lager onderwijs (uitsluitend op scholen 
voor lager onderwijs) blijkt duidelijk, dat de Leerplichtwet niet 
meer past in het huidige onderwijsbestel. Dit systeem kon — 
afgezien van het bezwaar van de lange procedure — be-
trekkelijk eenvoudig werken in een tijd waarin de leerplicht 
nog even lang of korter was dan de duur van de lagere school. 
Door de geleidelijke verlenging van de leerplicht tot buiten de 
cursusduur van vrijwel alle lagere scholen, door de steeds 
toenemende belangstelling voor het voortgezet onderwijs is dit 
systeem uit de tijd geraakt. 

Wanneer de ouders weigeren hun kind. dat met vrucht de 
thans zesjarige school voor gewoon lager onderwijs heeft 
doorlopen, op een school voor voortgezet onderwijs in te 
schrijven, is de inspecteur gedwongen het kind ambtshalve 
weer op de school voor gewoon lager onderwijs in te schrijven. 
Dit soort gevallen heeft zich na'de afschaffing van het zevende 
en achtste leerjaar inderdaad voorgedaan. 

Het is begrijpelijk, dat het hoofd van de school en de 
inspecteur moeite hebben om voldoende enthousiasme voor dit 
deel van hun werk op te brengen. Zij zien geen resultaat en 
gaan zich afvragen, wat het allemaal uithaalt. 

§ 2. Gemeentelijk toezicht. Het toezicht op de naleving 
van de wet is in het ontwerp geheel opgedragen aan burge-
meester en wethouders. Zij wijzen daartoe een of meer amb-
tenaren aan die met de feitelijke uitoefening van dit toezicht 
worden belast (artikel 16). Voor deze decentralisatie van het 
toezicht kan worden aangevoerd, dat aan de gemeentebesturen 
ook thans reeds de controle is opgedragen van de verplichting 
tot het inschrijven van een leerplichtig kind. Wanneer het 
toezicht op het relatief schoolverzuim ook vanwege de ge-
meente wordt uitgeoefend, kan een kortere procedure en een 
vereenvoudiging van de administratie worden bereikt. Het 
voornaamste argument is, dat het toezicht op de naleving van 
de wet naar de mening van de ondergetekende veel meer het 
karakter zal moeten dragen van maatschappelijke zorg. 

Dit zal veel beter tot zijn recht kunnen komen, indien het 
toezicht is ingebouwd in het geheel van gemeentelijke activi-
teiten op maatschappelijk gebied. 
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Op welke wijze dit moet gebeuren, kan het best door de 
gemeentebesturen zelf worden beoordeeld. De omstandigheden 
verschillen plaatselijk sterk. De mate waarin en de wijze waar-
op de activiteiten op het terrein van de maatschappelijke 
zorg zijn georganiseerd, lopen eveneens uiteen. Ook is de 
situatie met betrekking tot de naleving van de Leerplichtwet 
niet overal gelijk. Naast gemeenten waar een intensieve aanpak 
van het schoolverzuim dringend gewenst is, zijn er gemeenten 
waar de naleving van de leerplicht geen enkel probleem is. 
Burgemeester en wethouders dienen de inhoud van de nieuwe 
taak zelf nader te bepalen. 

In artikel 17 van het ontwerp is rekening gehouden met de 
mogelijkheid, dat gemeenten het toezicht op de naleving 
van de wet gezamenlijk zullen willen uitoefenen en daartoe 
een gemeenschappelijke regeling aangaan. 

De kosten die aan de uitbreiding van deze taak der ge-
meenten zijn verbonden, zijn op dit moment moeilijk exact 
te ramen. Zij zullen voor de individuele gemeente niet slechts 
afhankelijk zijn van de mate van het schoolverzuim, doch ook 
van de wijze, waarop het gemeentebestuur in relatie daarmede 
de uitoefening van de taak zal doen vervullen. Over deze finan-
ciële consequenties is het advies van de Raad voor de Gemeen-
tefinanciën gevraagd. Deze neemt op grond van een onder-
zoek in een beperkt aantal gemeenten aan, dat invoering van 
het in het ontwerp voorgestelde toezicht op de Leerplichtwet 
met ingang van 1 augustus 1968, op die datum voor de ge-
meenten gezamenlijk, na aftrek van de gelijktijdige besparing 
wegens het vervallen van de commissies tot wering van school-
verzuim, een kostenstijging zal betekenen van rond f 1 300 000. 
Deze raming kan uiteraard niet anders dan zeer globaal zijn. 

In verband met de voorzieningen die de gemeentebesturen 
zullen moeten treffen, zal het noodzakelijk zijn, dat het ont-
werp enige tijd vóór 1 augustus 1968 (de datum van inwerking-
treding) kracht van wet krijgt. 

§ 3. De procedure. De bezwaren tegen het systeem van de 
ambtshalve inschrijving, die in paragraaf 1 reeds zijn genoemd, 
zijn voor de ondergetekende aanleiding geweest het absolute 
schoolverzuim in het ontwerp direct strafbaar te stellen. De 
ambtshalve inschrijving wordt daardoor overbodig. In de 
nieuwe regeling worden de ouders volledig vrij gelaten in de 
keuze van de school. Het niet doen van die keuze is echter 
strafbaar, tenzij daarvoor geldige redenen zijn (artikel 5). 

De controle op de verplichting tot inschrijving berust even-
als thans bij het gemeentebestuur (artikel 19). Aan de hand 
van het bevolkingsregister en de opgaven van de hoofden 
van scholen (artikel 18) kan worden nagegaan, of de kinderen 
die de leerplichtige leeftijd hebben bereikt, op een school zijn 
ingeschreven. Wanneer de kinderen in het centraal bevolkings-
register zijn ingeschreven — dit betreft slechts een zeer kleine 
categorie —• zal de controle door het departement worden 
verricht (artikel 20). 

Constateren burgemeester en wethouders of de minister, 
dat een leerplichtig kind niet is ingeschreven, dan stelt de 
ambtenaar een onderzoek in en gaat met de ouders praten 
(artikel 22). Blijven de ouders weigerachtig hun kind in te 
schrijven, dan maakt hij proces-verbaal op en zendt dit aan 
de officier van justitie. Deze zal veel minder dan thans nog 
behoefte hebben aan een nader onderzoek door de politie, 
omdat het proces-verbaal steunt op eigen waarnemingen van 
de verbalisant. 

De wijze waarop het relatief schoolverzuim zal worden be-
streden, zal ook in de nieuwe regeling, in de eerste plaats 
afhangen van de hoofden van scholen. Wanneer deze geen 
melding maken van verzuimen of wanneer zij verlof verlenen 
dat zij niet mogen verlenen, zal de bestrijding van het relatief 
schoolverzuim weinig effectief zijn. Er zijn echter belangrijke 
verschillen met de bestaande regeling. De kortere procedure 
zal bij de hoofden van scholen de gedachte wegnemen, dat 
het toch niets uithaalt. Het enkele feit van een geheel nieuwe 
wet zal, naar de ondergetekende verwacht, bovendien een 
goed moment blijken voor nieuwe voornemens. Krachtens 
artikel 27 zal het tenslotte mogelijk zijn strenger op te treden 

tegen hoofden die hun taak bij de uitvoering van de Leer-
plichtwct verwaarlozen. 

Ook bij melding van relatief schoolverzuim moet de ambte-
naar de ouders horen. Een ernstig gesprek zal in vele gevallen 
een verder verzuim kunnen voorkomen. De notoire ver-
zuimers kunnen in korte tijd voor de kantonrechter worden 
gebracht. Wanneer dit voor de vervulling van zijn taak nood-
zakelijk is, heeft de ambtenaar toegang tot de scholen (artikel 
16, derde lid). 

Wanneer een kind is ingeschreven op een school buiten de 
woongemeente, zal het schoolverzuim moeten worden gerap-
porteerd aan burgemeester en wethouders van de woon-
gemeente. De aangewezen ambtenaar van deze gemeente is in 
zo'n geval competent (artikel 21). In de beschikking ter 
uitvoering van de wet (artikel 29) zullen nadere voorschriften 
worden gegeven over de communicatie tussen het hoofd der 
school, burgemeester en wethouders en de minister. 

Het ontwerp bevat geen bepaling over de relatieve com-
petentie van de kantonrechter. Volgens artikel 27 van de 
huidige Leerplichtwet is uitsluitend de plaats waar de school 
is gelegen, bepalend voor de competentie van de kanton-
rechter. Ter toelichting op deze bepaling is destijds gezegd, 
dat regeling van de competentie gewenst is. omdat er bij ver-
zuimdelicten twee loei delicti zijn. Dit kon onder het oude 
Wetboek van Strafvordering tot competentiegeschillen leiden, 
omdat dit ter bepaling van de relatieve competentie enkel het 
forum delicti commissi kende. De regeling van de relatieve 
competentie, zoals deze thans is neergelegd in de artikelen 2 
en 3 van het Wetboek van Strafvordering, maakt een keuze 
in de Leerplichtwet overbodig. 

§ 4. Het ontbreken van een vaste verblijfplaats. Zij die een 
vaste woonplaats missen, zijn volgens artikel 7. sub 1. van de 
huidige Leerplichtwet vrijgesteld van de verplichting om hun 
kinderen op een school in te schrijven. Onder vaste woonplaats 
moet blijkens artikel 8 van die wet worden verstaan: de ge-
meente waar men langer dan twee dagen achtereen verblijft. 
Het is daarom beter in dit verband te spreken van ,,verblijf-
plaats", omdat bij het begrip woonplaats meestal bedoeld 
wordt de gemeente waar men in het bevolkingsregister is 
opgenomen. Het overgrote deel van hen die geen vaste ver-
blijfplaats hebben, is echter wel ingeschreven in een gemeente-
lijk bevolkingsregister. 

Het ontbreken van een vaste verblijfplaats is in het ontwerp 
niet meer als grond voor vrijstelling opgenomen. Schippers, 
kermisexploitanten e.a. staan hierdoor volkomen gelijk met 
degenen die wel een vaste verblijfplaats hebben. De onder-
getekende heeft gemeend op dit punt te moeten voldoen aan 
de wensen die vanuit de kringen van de betrokkenen zelf in 
dit opzicht zijn geuit. Dit wil niet zeggen, dat hij zijn bezwaren 
tegen het onttrekken van jonge kinderen aan het gezin geheel 
heeft laten vallen. Hij heeft aanvankelijk zelfs overwogen het 
bestaan van dit bezwaar als grond voor vrijstelling in de wet 
op te nemen. Het is echter praktisch niet mogelijk een der-
gelijke vrijstellingsgrond op een eenvoudige manier te contro-
leren, terwijl het niet verantwoord is het bestaan van dit be-
zwaar aan te nemen op grond van een simpele verklaring van 
de ouders. 

De ondergetekende is van mening, dat een oplossing kan 
worden gevonden in het huisonderwijs, dat in de nieuwe opzet 
ook schriftelijk onderwijs zal kunnen zijn. Het huisonderwijs 
is — anders dan in de huidige Leerplichtwet -— een grond 
voor vrijstelling. Verwezen zij naar artikel 5 en de toelichting 
daarop. Wanneer de ouders zorgen voor voldoende huisonder-
wijs (i.c. schriftelijk onderwijs) behoeven zij het kind niet 
buiten het gezin te plaatsen. De ondergetekende overweegt, met 
name voor de kinderen van schippers en kermisexploitanten, 
van rijkswege schriftelijke cursussen in te stellen, dan wel een 
tegemoetkoming te verlenen in de kosten van het schriftelijk 
onderwijs, indien dit niet van rijkswege wordt georganiseerd. 

Overigens kunnen de ouders ook van hun verplichtingen 
worden vrijgesteld door overlegging van een verklaring van 
een geneeskundige of van een psycholoog, dat het kind niet 
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geschikt is om tot een school te worden toegelaten. Deze 
vrijstellingsgrond geldt algemeen, maar zal met name van be-
lang kunnen zijn voor personen die een trekkend bestaan 
leiden en wier kind psychisch nog niet rijp is om aan het gezin 
te worden onttrokken voor het bezoeken van een school. 

De ondergetekende is zich ervan bewust, dat met hetgeen 
hiervoor is gezegd niet alle moeilijkheden die een leerplicht 
voor trekkenden meebrengt, worden opgelost. Van de be-
woners van woonwagenkampen valt niet te verwachten, dat 
zij hun toevlucht zullen nemen tot schriftelijk onderwijs, even-
min dat zij hun kind in een internaat of pleeggezin zullen 
plaatsen. Bij deze categorie valt evenwel een stijgende bereid-
heid te constateren om hun kinderen naar de school bij het 
kamp te zenden. Van deze omstandigheid en van het streven 
naar vaste kampen voor woonwagenbewoners verwacht de 
ondergetekende meer dan van een dwingend ingrijpen om de 
leerplicht te handhaven. 

De nieuwe regeling zal tot gevolg hebben, dat het ligplaats-
onderwijs gaat verdwijnen. Het aantal kinderen dat ligplaats-
onderwijs geniet, is blijkens onderstaand overzicht van de 
aantallen leerlingen die gemiddeld per dag op deze scholen 
aanwezig zijn, reeds dalende. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 

Openbaar . . . 
R.-K 
P.-C 
Overig bijzonder 

Totaal 

243 227 237 199 193 161 
44 40 35 20 15 5 
289 270 254 249 211 197 
27 28 32 37 36 33 

603 565 558 505 455 396 

Deze daling is niet alleen het gevolg van de omstandigheid, 
dat steeds meer kinderen aan de v/al worden geplaatst, maar 
vloeit ook voort uit de technische en economische ontwikkeling 
van de binnenvaart, waardoor de ligtijden steeds korter en 
daardoor de mogelijkheden tot het bezoeken van een ligplaats-
school steeds kleiner worden. 

De continuschool daarentegen zal bij de nieuwe regeling 
niet kunnen worden gemist, omdat de varende kinderen in het 
algemeen een jaar later (7 jaar) naar school zullen gaan dan 
de kinderen aan de wal (6 jaar) . In het nieuwe Besluit buiten-
gewoon onderwijs 1967 is de leeftijd waarop de kinderen tot 
de continuschool kunnen worden toegelaten, reeds verlaagd 
tot de leeftijd waarop zij leerplichtig worden en is de cursus-
duur van de continuschool van 4 op 5 jaar gebracht. Wanneer 
de leerstof, die voor de andere kinderen over 6 jaar is verdeeld, 
in 5 jaar wordt verwerkt, kunnen de schipperskinderen op 
dezelfde leeftijd als de andere kinderen van het basisonderwijs 
overgaan naar het voortgezet onderwijs. 

Het administratieve deel van de controle op de inschrijvings-
verplichting van hen die geen vaste verblijfplaats hebben, 
zal geen moeilijkheden opleveren. Zij zijn immers vrijwel altijd 
in een gemeentelijk bevolkingsregister opgenomen. Worden zij 
ingeschreven op een school buiten die gemeente, dan moeten 
de opgaven van de hoofden van scholen via het bestuur van de 
schoolgemeente naar burgemeester en wethouders van de 
woongemeente worden gezonden. De controle op de inschrij-
vingsverplichting van hen die niet zijn opgenomen in een 
gemeentelijk bevolkingsregister is iets minder eenvoudig. Hun 
aantal is echter gering. Het centraal bevolkingsregister omvat 
thans slechts ca. 6000 personen, voor het merendeel bewoners 
van woonwagens. Daaronder zijn ca. 1200 kinderen in de 
leerplichtige leeftijd. De controle op de inschrijvingsverplichting 
van deze categorie zal, zoals is gezegd in paragraaf 3 van dit 
hoofstuk, door het departement moeten worden verricht. Jaar-
lijks zullen door de rijksinspectie van het centraal bevolkings-
register opgaven moeten worden verstrekt van de kinderen 
die in de leerplichtige leeftijd vallen. Deze opgaven zullen 
moeten worden vergeleken met de opgaven van de hoofden 
van scholen die, als het in het centraal bevolkingsregister op-
genomen kinderen betreft, via het gemeentebestuur naar het 
departement zullen moeten worden gezonden. 

De ondergetekende verheelt zich niet, dat de opsporing van 
de verantwoordelijke personen niet altijd even gemakkelijk zal 
zijn, vooral wanneer het personen betreft die in het centraal 
bevolkingsregister zijn opgenomen. Van hen is dan zelfs 
meestal geen correspondentieadres bekend. In die gevallen zal 
vaak inschakeling van het politie-apparaat en van de afdeling 
Opsporingsbijstand van het Ministerie van Justitie noodzakelijk 
zijn. 

HOOFDSTUK III 

De Leerplichtverlenging 

§ 1. Inleiding. Dat de leerplicht moet worden verlengd 
tot negen jaar, is reeds jaren communis opinio. De maat-
schappij stelt steeds hogere eisen aan hen die aan het arbeids-
proces gaan deelnemen, en de overheid moet de duur van de 
leerplicht daarop afstemmen. Deze gedachte lag ook ten grond-
slag aan de verlenging van de leerplicht tot zeven en tot acht 
jaar. Toch zijn er belangrijke verschillen. De voorgaande ver-
lengingen gingen gepaard met een verlenging van de cursus-
duur van de lagere school en de creatie van het voortgezet 
gewoon lager onderwijs, dat in het algemeen niet meer was dan 
wat de benaming aangeeft: lager onderwijs. De verlenging van 
de leerplicht tot negen jaar gaat gepaard met grote verande-
ringen binnen het onderwijs zelf. Zij is een belangrijk element 
in de nieuwe structuur die de Wet op het voortgezet onderwijs 
brengt. Een van de grondgedachten van die structuur is immers, 
dat elke leerling de mogelijkheid moet hebben na zesjarig basis-
onderwijs zowel een algemene vorming als een beroepsopleiding 
te ontvangen die zo goed mogelijk zijn aangepast aan zijn 
aanleg en capaciteiten. Die beroepsopleiding duurt, voor wat 
het lager beroepsonderwijs betreft, minimaal drie jaar. Terecht 
is dan ook reeds in de Tweede Onderwijsnota de verlenging 
van de leerplicht genoemd als een van de maatregelen die 
nodig zijn om de daarin ontvouwde plannen te verwezenlijken. 

Daarmee is niet gezegd, dat de invoering van een negenjarige 
leerplicht moet samenvallen met het in werking treden van de 
Wet op het voortgezet onderwijs. De vrijwillige deelname aan 
het voortgezet onderwijs neemt immers nog steeds toe en de 
invoering van een nieuwe structuur betekent niet, dat direct 
voor alle leerlingen voldoende aangepaste vormen van onder-
wijs aanwezig zijn. Dit laatste is naar de mening van de 
ondergetekende een noodzakelijke voorwaarde voor een 
verlenging van de leerplicht. Naar zijn mening moet er naar 
worden gestreefd, dat elk kind de verplichting tot het 
volgen van een negende jaar op zinvolle wijze kan vervullen 
in volledig dagonderwijs, niet alleen opdat hij de vruchten van 
dit onderwijs kan genieten, maar ook om te voorkomen, dat hij 
te vroeg in het arbeidsproces wordt opgenomen. De vervulling 
van deze voorwaarde is geen eenvoudige zaak. De verlenging 
van de leerplicht mag er per se niet toe leiden, dat een groot 
aantal leerlingen langer in het lager onderwijs wordt vastge-
houden. De leerplichtverlenging maakt met andere woorden 
de oplossing van het zittenblijversprobleem urgenter dan ooit. 

Van de omvang van dit probleem kan o.a. met behulp van 
de publikatie van het C.B.S. „Statistiek van het gewoon en 
voortgezet gewoon lager onderwijs 1964/1965" het volgende 
beeld worden gegeven: 

Resultaten van de tot leerjaar I toegelaten leerlingen 
in procenten 

Toegelaten tot klas VI g.l.o. 
zonder vertraging 66 
met 1 jaar vertraging 19 
met 2 jaar vertraging 7 
met 3 jaar vertraging 2 
niet toegelaten tot klas VI 6 
(w.o. 4 pet. b.l.o.) 

100 

Bij een zevenjarige leerplicht en zesjarig gewoon lager on-
derwijs betekenen deze cijfers, dat 85 pet. van de tot de lagere 
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school toegelaten leerlingen lot het afronden van het lager 
onderwijs wordt verplicht, te weten de 66 pet. die het zesde 
leerjaar zonder vertraging en de 19 pet. die dit met één jaar 
vertraging hebben bereikt; 15 pet. komt zelfs niet aan volledig 
lager onderwijs toe. Voor de 66 pet. die het zesde leerjaar 
zonder vertraging heeft bereikt, betekent dit tevens een ver-
plichting tot het volgen van een jaar voortgezet onderwijs. 

Een achtjarige leerplicht bij zesjarig gewoon lager onderwijs 
betekent1) niet alleen voor de leerlingen die met één jaar 
vertraging het gewoon lager onderwijs hebben doorlopen (ca. 
19 pet.) een uitbreiding van de leerplicht tot het volgen van 
voortgezet onderwijs, maar tevens dat ca. 11 pet. ( = 15 pet. 
minus 4 pet. b.l.o.) van de leerlingen die met twee of meer 
jaren vertraging de zesde klas bereiken, verplicht zijn acht jaar 
op de school voor gewoon lager onderwijs te blijven. 

Een negenjarige leerplicht heeft tot gevolg dat resp. 66 pet., 
19 pet. en 7 pet. van de leerlingen tot het volgen van resp. 
drie, twee en één jaar voortgezet onderwijs wordt verplicht, 
maar ook dat 4 pet. ( = 8 pet. minus 4 pet. b.l.o.) negen jaar 
lang uitsluitend lager onderwijs ,,geniet". 

Ervan uitgaande, dat het voor elk kind noodzakelijk is vóór 
zijn intrede in de maatschappij ten minste een vorm van voort-
gezet onderwijs te volgen en dat de Leerplichtwet de zorg moet 
afdwingen voor dat onderwijs waarvan het gemis als verwaar-
lozing kan worden aangemerkt, moet ernaar worden gestreefd, 
dat elk kind in de toekomst tijdens de vervulling van de leer-
plicht in ieder geval de mogelijkheid moet worden geboden 
een aangepaste vorm van voortgezet onderwijs met vrucht 
te doorlopen. 

Voor zover het betreft de leerlingen die op de lagere school 
twee of meer jaren vertraging hebben opgelopen, zijn dit de 
vormen van aangepast beroepsvoorbereidend onderwijs. Deze 
vormen van onderwijs hebben thans en ook in de toekomst 
onder vigeur van de Wet op het voortgezet onderwijs echter 
een cursusduur van drie jaar. De leerlingen die tot deze catego-
rie behoren, zullen dus alleen dan ten volle profijt kunnen 
trekken van het aangepaste onderwijs, indien zij op een eerder 
tijdstip naar dit onderwijs overgaan. 

Krachtens artikel 11, tweede lid, van de Lager-onderwijswet 
1920 kan de Kroon de leeftijd bepalen waarop de leerlingen 
de school voor gewoon lager onderwijs moeten verlaten. Bij 
het Koninklijk besluit van 17 maart 1951 (Stb. 78), is bepaald, 
dat de leerlingen deze school moeten verlaten, wanneer zij de 
klasse hebben doorlopen waarin zij bij het bereiken van de 
leeftijd van vijftien jaar waren geplaatst. Naar de mening van 
de ondergetekende zal dit besluit in de toekomst moeten 
worden veranderd in die zin, dat de leerlingen — behoudens 
individueel te verlenen ontheffing — na zeven jaar de school 
voor gewoon lager onderwijs moeten verlaten. Daarbij is dus 
rekening gehouden met eenmaal doubleren. In verband hier-
mede wordt in artikel 33 onder A van dit ontwerp voorgesteld 
in artikel 11, tweede lid, van de Lager-onderwijswet 1920 in 
plaats van „de leeftijd" te lezen: het tijdstip. 

Dit betekent natuurlijk niet de oplossing van het probleem 
van het zittenblijven, maar is slechts een stap in de goede 
richting die past in de nieuwe structuur van het voortgezet 
onderwijs. Een oplossing die enigermate bevredigt, zal naar de 
mening van de ondergetekende eerst mogelijk zijn bij een alge-
hele herziening van het basisonderwijs. 

Hoewel de afgelopen jaren met de beschikbare middelen 
getracht is de ontwikkeling van aangepaste vormen van onder-
wijs, waarover in paragraaf 2 van dit hoofdstuk nader zal 
worden gesproken, te bevorderen, heeft deze nog niet het sta-
dium bereikt, waarin het mogelijk is de verlenging van de leer-
plicht op korte termijn te doen ingaan. Om deze reden is in het 
wetsontwerp slechts de basis gelegd voor een negenjarige leer-
plicht en zal het tijdstip van ingang van de leerplichtverlenging 
bij Koninklijk besluit worden bepaald. 

De ondergetekende heeft aanvankelijk gemeend in het wets-
ontwerp een regeling te moeten opnemen waardoor leerlingen 

x) In het hiernavolgende is aangenomen, dat de tot klas VI toe-
gelaten leerlingen niet meer doubleren. 

die met twee of meer jaren vertraging het gewoon lager onder-
wijs hebben doorlopen en voor wie (nog) geen aangepaste 
vormen van voortgezet dagonderwijs aanwezig zijn, verplicht 
zouden worden na acht jaren volledig dagonderwijs nog ge-
durende twee jaar een vormingsinstituut te bezoeken. Dit 
was uiteraard als tijdelijke oplossing bedoeld, waardoor de 
leerplichtverlenging wellicht eerder zou kunnen worden inge-
voerd. 

Een dergelijke noodoplossing bleek echter op grote bezwa-
ren te stuiten. De groep leerlingen waarvoor deze regeling 
zou gelden, is geen homogene categorie. Het is een restgroep 
van intellectueel zwakbegaafde jeugdigen. Een verplichting 
voor deze groep om aan het vormingswerk deel te nemen zou 
een stempel drukken op de vormingsinstituten en een bron van 
misverstand kunnen worden omtrent de aard en de doelstelling 
van het vormingswerk. Daardoor zou gevaar ontstaan voor 
de deelneming aan het vormingswerk op basis van vrijwillig-
heid. 

Deelneming aan het vormingswerk gedurende een hele of 
twee halve dagen per week brengt bovendien mee, dat onthef-
fing zou moeten worden verleend van het arbeidsverbod voor 
de overige dagen. Maar dan zou een grote groep jeugdigen 
die de bescherming van de Arbeidswet 1919 het meest nodig 
heeft, eerder in het arbeidsproces worden opgenomen dan zij 
die negen jaar volledig dagonderwijs hebben kunnen volgen. 
Gedurende het tiende jaar zou deze groep bovendien in eco-
nomisch opzicht in een nadelige positie komen te verkeren 
ten opzichte van hun leeftijdsgenoten, omdat zij slechts vier 
dagen per week voor hun arbeid ter beschikking hebben. 

Tenslotte bestaat nog het gevaar, dat bij inschakeling van 
de vormingsinstituten voor een deel van de kinderen die onder 
de leerplichtverlenging vallen, de stimulans tot het zoeken naar 
aangepaste vormen van volledig dagonderwijs in een bepaald 
stadium gaat ontbreken. Op deze gronden heeft de onderge-
tekende zijn aanvankelijk voornemen laten varen. Wel zal naar 
zijn mening de vrijwillige deelname aan het vormingswerk na 
negen jaar volledig dagonderwijs sterk moeten worden gesti-
muleerd en zal te zijner tijd moeten worden overwogen, of tot 
invoering van een vormingsplicht in aansluiting op de negen-
jarige leerplicht kan worden overgegaan. In dit verband kan 
hij mededelen, dat door hem zeer onlangs een commissie is 
ingesteld die tot taak heeft hem van advies te dienen inzake 
de vormgeving en de invoering van een wettelijke verplichting 
tot het volgen van niet volledig dagonderwijs of tot het deel-
nemen aan vormingswerk. Aan de commissie is opgedragen 
in haar beschouwingen te betrekken: 

a. doel en strekking van de verplichting; 

b. de categorieën van jeugdigen waartoe de verplichting 
zich zal moeten uitstrekken; 

c. de inhoud die aan het niet volledig dagonderwijs en aan 
het vormingswerk zal moeten worden gegeven; 

d. de opleidingseisen en andere criteria te stellen aan 
degenen die het onderwijs en het vormingswerk zullen verzor-
gen; 

e. de wijze waarop aan de verplichting kan worden vol-
daan; 

ƒ. de fasen waarin de invoering van de verplichting zou 
kunnen worden verwezenlijkt, uitgaande van een verlenging 
van de leerplicht met één jaar. 

Het uitstellen van de leerplichtverlenging tot een door de 
Kroon te bepalen tijdstip is mede noodzakelijk, omdat deze 
verlenging een belangrijke verhoging van de rijksuitgaven tot 
gevolg zal hebben. Deze verhoging zou anders vrijwel samen-
vallen met de toename van de rijksuitgaven als gevolg van het 
in werking treden van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
Het spreekt naar de mening van de ondergetekende vanzelf, 
dat aan die inwerkingtreding een hogere prioriteit wordt toe-
gekend dan aan een verlenging van de leerplicht, omdat het 
vinden van aangepaste vormen van onderwijs, een voorwaarde 
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voor leerplichtverlenging, in niet onbelangrijke mate afhanke-
lijk is van de nieuwe structuur van het onderwijs. 

§ 2. Maatregelen in verband met de leerplichtverlenging. 
In de Nota leerplichtvcrlenging is berekend, dat als gevolg 
van een verlenging van de leerplicht van 8 tot 9 jaar 20 pet. 
van een schoolgcneratie een jaar langer aan het onderwijs zou 
deelnemen. Dit komt in absolute cijfers neer op een uitbreiding 
van een deelneming aan het onderwijs met ongeveer 44 000 
leerlingen. Er zijn aanwijzingen, dat dit aantal thans niet meer 
zo hoog is. Concrete gegevens op grond waarvan een her-
herekening mogelijk is, zijn echter nog niet in voldoende mate 
beschikbaar. Om deze reden zijn de hiernavolgende beschou-
wingen nog gebaseerd op de oude prognoses. 

In paragraaf 2 van hoofdstuk V van de Nota leerplichtver-
lenging zijn de leerlingen die onder de leerplichtverlenging val-
len, in categorieën verdeeld en is de vermoedelijke bestemming 
van deze leerlingen aangegeven. Voor de categorie A (de ca. 
11 000 leerlingen die het gewoon lager onderwijs met een 
beduidende vertraging vanuit leerjaar 6 of lager verlaten; 
kan als vermoedelijke bestemming worden aangegeven: i.t.o., 
i.n.o.m. en m.e.l.-landbouwonderwijs (individueel technisch 
onderwijs, individueel nijverheidsonderwijs voor meisjes en 
landbouwonderwijs met eenvoudig leerplan). De afgelopen 
jaren is de totstandkoming van deze vormen van aangepast be-
roepsvoorbereidend onderwijs met kracht bevorderd. In overleg 
met de drie bonden van besturen van verenigingen tot het geven 
van nijverheidsonderwijs en voor wat betreft het i.n.o.m. ook in 
overleg met de drie centrale landbouworganisaties werd een 
spreidingsplan opgesteld. Dit plan voorziet, voor wat betreft 
het lager technisch onderwijs, in uiteindelijk ca. 100 oplei-
dingen voor individueel technisch onderwijs, als afzonderlijke 
afdelingen verbonden aan lagere technische scholen dan wel 
als afzonderlijke scholen, en, voor wat betreft het lager huis-
houd- en nijverheidsonderwijs, in uiteindelijk ca. 130 afzonder-
lijke afdelingen, verbonden aan huishoud" of landbouwhuis-
houdscholen. Voor het m.e.l.-landbouwonderwijs wordt geen 
spreidingsplan gehanteerd. Voor het bestuderen van de zich 
voordoende ontwikkelingen is een coördinatiecommissie m.e.l.-
landbouwonderwijs in het leven geroepen. 

Waren er bij het begin van het schooljaar 1962/1963 nog 
slechts 17 plaatsen waar individueel technisch onderwijs kon 
worden gevolgd, bij het begin van het schooljaar 1966/196"? 
was dit aantal reeds opgelopen tot 69. Het aantal i.t.o.-leer-
lingen bedroeg in 1962/1963 ca. 3400, in 1963/1964 ca. 4650. 
in 1965/1966 ca. 7300 en in 1966/1967 ca. 9600. 

Met de uitbouw van het individueel nijverheidsonderwijs 
voor meisjes werd met ingang van het schooljaar 1964/1965 
— na enige experimenten in de voorafgaande jaren — een 
begin gemaakt. Aan 17 huishoud" of landbouwhuishoudscholen 
werd een afdeling voor i.n.o.m. verbonden. Deze opleidingen 
begonnen met ca. 490 leerlingen. In 1966/1967 werd het aantal 
i.n.o.m."Opleidingen uitgebreid tot 58; het totale aantal eerste-
jaars leerlingen bedraagt thans ca. 1550, het aantal tweedejaars 
ca. 950 en het aantal derde jaars ca. 100. 

Het is bijzonder moeilijk, zo niet in feite onmogelijk, een 
raming te geven van de uiteindelijke omvang van deze vormen 
van individueel beroepsonderwijs. In de eerste plaats is immers 
niet bekend, hoeveel van de leerlingen van de bovenbedoelde 
categorie A tenslotte voor deze vormen van onderwijs zullen 
opteren en evenmin, hoeveel daarvan geschikt zijn voor het 
volgen van dit aangepast onderwijs. Uiteraard geldt dit in het 
bijzonder voor het i.t.o. en voor het m.e.l.-landbouwonderwijs, 
waarbij, alvorens de jongen wordt toegelaten, toch de verwach-
ting moet bestaan, dat bij deze speciale vorm van aangepast 
onderwijs met een redelijke kans op succes zal kunnen door-
lopen. De ondergetekende onderschrijft in dit opzicht hetgeen 
dr. P. van den Broek in zijn artikel „Het individueel technisch 
onderwijs als mogelijkheid ter verdere opleiding voor ex-leer-
lingen van de zwakzinnigenschool" (Individueel Technisch 
Onderwijs — publikatie 3 —, Werkcommissie Katholiek Tech-
nisch Onderwijs) ten aanzien van de criteria voor de toelating 

tot het i.t.o. opmerkte. Naar de mening van dr. Van den Broek 
dient daarbij enige garantie te worden verkregen omtrent het 
peil van schoolse begaafdheden en vorderingen: te grote uit-
schieters naar boven of naar beneden kan men in het geheel 
van een op zich zelf kleine klas niet opvangen. Voorts zal men 
enige belangstelling voor het technische en enig inzicht en leer-
vermogen in dit opzicht moeten kunnen constateren. Duidelijk 
blijkt ook weer uit het artikel van dr. Van den Broek, dat er 
nog vele leemten zijn in onze kennis omtrent de wijze waarop 
de inrichting van het individueel technisch onderwijs mede in 
relatie tot het normale lager technisch onderwijs het beste zou 
kunnen geschieden. Naar de mening van de ondergetekende 
staan wij in dit opzicht dan ook nog steeds aan het begin 
van een ontwikkeling. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het 
individueel nijverheidsonderwijs voor meisjes, waarmede boven-
dien nog slechts een zeer beperkte ervaring is opgedaan. 

Ter verbetering van het toelatingsonderzoek, o.m. door in-
schakeling van deskundige instanties, is bij wijze van proef 
een bedrag van f 50 per toegelaten leerling toegestaan. 

Voor de toelating tot het i.t.o. en het m.e.l.-lanbouwonder-
wijs komen thans in aanmerking leerlingen die 

a. 6 klassen van een school voor g.l.o. hebben doorlopen 
en al of niet een lagere technische school resp. een lagere land-
of tuinbouwschool bezochten, doch het onderwijs aan dit soort 
scholen niet konden c.q. naar verwachting niet zullen kunnen 
volgen; 

b. geen 6 klassen van een school voor g.l.o. hebben 
doorlopen, doch naar het oordeel van het hoofd van deze 
school qua leeftijd en ontwikkeling niet meer op de school 
thuis horen; 

c. een school voor b.l.o. (debielen) bezochten en die door 
het hoofd van deze school geschikt worden geacht voor het 
volgen van een technische opleiding; 

een en ander met dien verstande, dat de leerling om volgens 
de bepalingen onder b en c te kunnen worden toegelaten, in 
ieder geval 7 jaar g.l.o. (of b.l.o.) moet hebben genoten. 

Voor het i.n.o.m. gelden in beginsel overeenkomstige toe-
latingsvoorwaarden. Tot het schooljaar 1966/1967 werden 
echter in het algemeen toegelaten meisjes die niet verder waren 
gekomen dan het vijfde leerjaar van de school voor g.l.o. en 
daarbij tweemaal hadden gedoubleerd. Met ingang van het 
schooljaar 1966/1967 zijn ook meisjes toegelaten uit het zesde 
leerjaar, alsmede meisjes uit het vijfde leerjaar die slechts 
eenmaal hadden gedoubleerd (ca. 450 van de genoemde 1550). 
Voor een raming van de mogelijke uiteindelijke omvang van 
het i.t.o., het i.n.o.m. en het m.e.l.-landbouwonderwijs is uiter-
aard de moeilijk te schatten omvang van de onder a genoemde 
groep een bijzondere belemmering. In aanmerking nemende, 
dat ca. 1/3 van de leerlingen van de lagere technische school 
zowel als van de huishoud" of landbouwhuishoudschool en van 
de land- of tuinbouwschool geen eindgetuigschrift verwerft, 
mag worden aangenomen, dat ook onder deze groep zich een 
niet onbelangrijk potentieel voor het individueel beroepsonder-
wijs bevindt. 

Het is daarom dringend gewenst, dat eerder wordt onder-
kend, welke vorm van voortgezet onderwijs het kind met een 
redelijke kans op succes zal kunnen volgen. Dit grijpt terug 
naar hetgeen de ondergetekende terzake in de vorige paragraaf 
heeft opgemerkt nl. dat met de verlenging van de leerplicht 
in ieder geval op den duur een herziening van het basisonder-
wijs gepaard moet gaan. De ondergetekende durft zich in 
feite niet aan een voorspelling omtrent de uiteindelijke omvang 
van het individueel beroepsonderwijs te wagen. Indien echter 
bij de voorgenomen nieuwe afdelingen van het i.t.o. de groei 
van het aantal leerlingen zich op eenzelfde wijze zou ont-
wikkelen als bij de reeds bestaande opleidingen, zou het i.t.o. 
bij in totaal ca. 100 opleidingen maximaal 20 000 leerlingen 
kunnen omvatten. Dit is een theoretisch cijfer, waarvan de 
waarde betrekkelijk is te achten. Belangrijk evenwel is. dat dit 
aantal is becijferd op basis van een autonome, een niet ver-
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stoorde groei, m.a.w. een groei gebaseerd op een overwegend 
vrijwillige deelneming, overeenkomstig die welke zich bij de 
bestaande opleidingen voordoet. Een verlenging van de leer-
plicht op een tijdstip waarop deze autonome groei nog niet is 
voltooid, dus op een tijdstip waarop nog niet overal op rede-
lijke afstand een i.t.o.-opleiding bereikbaar is, zou naar de 
mening van ondergetekende in meer dan een opzicht deze 
groei verstoren, hetgeen op langere termijn bezien, vermoede-
lijk niet ten gunste van dit onderwijs, en daarmede van de 
leerlingen, zou strekken. Essentieel is immers, dat het onder-
wijs, in het bijzonder het docentenkorps, tijd toegemeten krijgt 
om zich ten aanzien van vorm en inhoud van het onderwijs, 
ten aanzien van methodiek en didactiek te beraden, om er-
varing op te doen en om mede op basis daarvan een koers te 
bepalen. 

Dat de docenten daarbij steun behoeven, is vanzelfsprekend. 
In 1964/1965 is daarom voor de leraressen bij het i.n.o.m. een 
aanvang gemaakt met een bijscholingscursus. Thans volgen 
ca. 250 leerkrachten deze cursus. Voor i.t.o.- en voor m.e.l-
leraren zal in september 1967 met een al of niet gezamenlijk 
te volgen cursus — overigens in een enigszins andere vorm 
dan die voor de i.n.o.m."leerkrachten — worden begonnen. 

Aangezien met het i.n.o.m. in feite eerst in 1964/1965 een 
aanvang is gemaakt, is het uiteraard bijzonder riskant, op basis 
van de gebleken belangstelling en het leerlingenverloop een 
raming te maken van het leerlingenaantal bij een autonome 
ontwikkeling. De ondergetekende meent dan ook daarvan te 
moeten afzien. Wel kan worden geconcludeerd, dat althans 
bij deze eerste i.n.o.m.-opleidingen het verloop bij de overgang 
van het eerste naar het tweede leerjaar sterker is geweest dan 
bij het i.t.o. en het m.e.1."landbouwonderwijs, waar dit verloop 
vrij gering is. Het is naar de mening van de ondergetekende 
echter nog te vroeg hieraan al bepaalde conclusies te ver-
binden. 

Voor wat betreft het in de Nota leerplichtverlenging ge-
noemde categorie B (de leerlingen die het v.g.l.o. bij het beëin-
digen van de leerplicht verlaten) neemt de ondergetekende 
aan, dat deze leerlingen het v.g.l.o. c.q. het daarvoor in de 
plaats tredende l.a.v.o. of l.b.o. zullen afmaken. 

Elders in deze paragraaf heeft hij reeds opgemerkt, dat ca. 
1/3 van de leerlingen van de l.t.s. en van de primaire oplei-
dingen van de huishoud- of landbouwhuishoudschool door 
welke oorzaak dan ook geen eindgetuigschrift verwerft. Bij het 
lager technisch onderwijs (niet inbegrepen de bedrijfsscholen) 
bedroeg over de jaren 1952 t/m 1963 het vertrek zonder ge-
tuigschrift gemiddeld 37,2 pet. van het totale vertrek (waarbij 
niet inbegrepen de leerlingen die een tweede getuigschrift be-
haalden; de laatste jaren betreft dit ca. 1000 leerlingen). In 
1952 was dit nog 33,5 pet.; het percentage loopt daarna ge-
leidelijk op, bereikt een top in 1961, nl. 42,3 pet. en loopt 
vervolgens weer terug tot 37,9 pet. in 1963. 

Bij de primaire opleiding van het huishoud" en landbouw-
huishoudonderwijs is de situatie wat gunstiger. Het vertrek 
zonder getuigschrift in enig jaar, betrokken op de toelating 
twee jaar daarvoor, bedroeg bij deze tak van onderwijs over 
de jaren 1953 t/m 1963 gemiddeld 35,7 pet.; in 1953 was dit 
40 pet., terwijl dit percentage in 1963 was teruggelopen tot 
33,1. Voor zover deze leerlingen het onderwijs bij het beëin-
digen van de leerplicht hebben verlaten, behoren zij tot de 
zgn. categorie C van de Nota leerplichtverlenging. Zoals de 
ondergetekende reeds opmerkte, zijn er onder de leerlingen die 
geen getuigschrift verwerven, ongetwijfeld die er meer mede 
gebaat zouden zijn geweest, indien zij in een eerder stadium 
naar een aangepaste vorm van lager beroepsonderwijs hadden 
kunnen overgaan. Bij de openbare behandeling van het voor-
waardelijk arbeidsverbod 14-jarige jongens en de Nota leer-
plichtverlenging heeft de ondergetekende bij de vaststelling van 
de beleidslijn op korte termijn (Handelingen Tweede Kamer 
1963—1964, blz. 166 linker kolom) in de tweede plaats, naast 
de uitbreiding van het i.t.o., genoemd de uitbreiding van de 
differentiatie van het onderwijs in een A-, B- en C-stroom 
binnen het kader van het lager technisch onderwijs. Ook voor 

het nijverheidsonderwijs voor meisjes heeft hij daarbij over-
eenkomstige maatregelen genoemd. 

Voor wat betreft de C-stroom, zowel bij het I.t.o. als bij het 
I n.o. voor meisjes, moet een en ander worden gezien in relatie 
tot hetgeen hij destijds meende als beleid te moeten aangeven 
ten aanzien van de verruiming van de toelatingsmogelijkheden 
tot resp. het I.t.o. en het l.n.o. voor meisjes. Nu definitief is 
gekozen voor een concentratie van het aangepast onderwijs, 
zal bij een voldoende spreiding van de scholen waar i.t.o. of 
i.n.o.m. kan worden gevolgd, de behoefte aan een afzonderlijke 
C-strocm — waartoe dan ook leerlingen zouden kunnen 
worden toegelaten die niet voldoen aan de formele toelatings-
eisen voor het I.t.o. — in het algemeen niet meer bestaan. De 
ondergetekende heeft dan ook gemeend geen verdere uitvoering 
te moeten geven aan zijn aanvankelijk voornemen in het alge-
meen de toelatingsmogelijkheden tot het I.t.o. en l.n.o. voor 
meisjes te verruimen. 

Bij het begin van het schooljaar 1964-1965 waren bij ca. 30 
lagere technische scholen afzonderlijke parallelklassen voor 
C-stroom leerlingen gevormd. In het algemeen wordt voor 
deze klassen het leerplan van het i.t.o. aangehouden; combina-
tie met andere klassen voor de praktijklessen komt echter voor. 
Aan de 8 huishoud" of landbouwhuishoudscholen, waar het 
zgn. C-stroom experiment heeft plaatsgevonden, is nu een 
i.n.o.m.-afdeling verbonden. De ondergetekende is niet voor-
nemens — behoudens wellicht in een enkel geval, indien de 
afstand tot de dichtstbijgelegen i.t.o.- of i.n.o.m.-afdeling te 
groot is — de verdere totstandkoming van dergelijke afzon-
derlijke C-stroom parallelklassen of groepen te bevorderen. 

Behalve een voldoende spreiding van i.t.o. en i.n.o.m. is nog 
een voorwaarde voor leerplichtverlenging, dat bij het lager 
technisch onderwijs de omzetting van de tweejarige cursus in 
een drie(vier)jarige cursus is voltooid. Dit is thans nagenoeg 
het geval. 

Waar de omzetting op enkele plaatsen nog stagneert als ge-
volg van huisvestingsmoeilijkheden, zal die stagnatie naar het 
zich laat aanzien over enkele jaren zijn opgeheven. In die 
plaatsen zijn intussen voorzieningen getroffen, waardoor leer-
lingen jonger dan 12 jaar en 8 maanden, in een klas aan de 
l.t.s. kunnen worden opgevangen. 

De zgn. speciale vakscholen hebben, voor zover zij qua 
opleidingsvorm vergelijkbaar zijn met een lagere technische 
school, een driejarige cursus of hebben daarmee een aanvang 
gemaakt. 

Een voorwaarde is voorts ook, dat de qua aantal vrij om-
vangrijke groep meisjesleerlingen (categorie D) die bij de 
huidige leerplicht de tweejarige primaire opleiding van het 
l.n.o. heeft voltooid en niet voor een of andere vorm van 
vervolgonderwijs opteert, niet alleen ruimtelijk kan worden 
opgevangen, doch ook dat haar een zinvol vervolg kan worden 
geboden. Aansluitende op de tweejarige primaire opleiding 
bestaan thans bij het n.o. \oor meisjes de volgende opleidingen: 
— assistente A (met nadruk op de theoretische vorming) 
— assistente H (met nadruk op de huishoudelijke vorming) 
— assistente K (met nadruk op de kantoorpraktijk) 
— assistente N (met nadruk op de vorming in de naald vakken) 
— leerling-verkoopster 
— driejarige vooropleiding voor lerares bij het nijverheids-
onderwijs. 

De deelneming aan de vorengenoemde opleidingen is in de 
afgelopen jaren gestaag gegroeid en bedraagt thans ca. 22 000 
leerlingen. Of en in hoeverre deze scholen, die onder de Wet 
op het voortgezet onderwijs een cursusduur van drie jaar 
zuilen hebben, erin zullen slagen van de geboden mogelijkheden 
te zijner tijd een optimaal gebruik te maken, zodanig dat de 
belangstelling van de leerlingen zich langs natuurlijke weg richt 
op die opleidingen (differentiaties) aan de abituriënten waarvan 
in de maatschappij de meeste behoefte bestaat, is een andere 
\ raag. Deze is voor het lager liuishoud- en nijverheidsonderwijs 
van veel belang, omdat de tijd gedurende welke het meisje 
over het geheel genomen deelneemt aan het arbeidsproces, vrij 
kort is. 
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§ 3. Kosten leerplichtverlenging. Uitgaande van de hier-

onder gegeven verdeling in categorieën en de daarbij genoemde 
vermoedelijke bestemming van de leerlingen, heeft de onder-
getekende getracht de kosten van een verlenging van de leer-
plicht tot 9 jaar te ramen. 

Jongens Meisjes 

aantal bestemming aantal bestemming 

Categorie A 
g.l.o 6 000 aangepast 

onderwijs 
5 000 aangepast 

onderwijs 
Categorie B 
v.g.l.o . . . 3 000 l.b.o. of 

l.a.v.o. 
6 000 l.b.o. of 

l.a.v.o. 
Categorie C 
l.b.o 6 000 l.b.o. 5 000 l.b.o. 

1 000 l.b.o. of 
m.a.v.o. 

2 000 m.a.v.o. of 
l.b.o. 

v.h.m.o. . . . — — 1 000 m.a.v.o. of 
h.a.v.o. 

Categorie D 
l.b.o — — 9 000 l.b.o. 

Totaal. . . . 16 000 28 000 

Categorie A omvat de leerlingen die g.l.o. met beduidende 
vertraging vanuit leerjaar 6 of lager verlaten. Categorie B 
omvat de leerlingen die het v.g.l.o. bij het beëindigen van de 
leerplicht verlaten. Categorie C omvat de leerlingen die het 
l.b.o. of het u.l.o. bij het beëindigen van de leerplicht verlaten. 
Categorie D omvat de meisjesleerlingen die de tweejarige 
primaire opleiding van het l.n.o. hebben voltooid en niet voor 
een of andere vorm van vervolgonderwijs opteren. 

Dit overzicht wijkt niet noemenswaard af van de prognose 
die in de Nota leerplichtverlenging is gegeven. In paragraaf 2 
van dit hoofdstuk heeft de ondergetekende er reeds op gewezen, 
dat er aanwijzingen zijn die erop duiden dat het totale aantal 
leerlingen voor wie de leerplichtverlenging een langer ver-
blijf op school medebrengt, minder zal blijken dan 44 000. 
Reeds hierom is een raming van de kosten op dit ogenblik 
bijzonder speculatief. Ook het uitgangspunt, nl. de verdeling 
in categorieën met de vermoedelijke bestemming, is en blijft 
een prognose waaraan men niet een te absolute waarde mag 
hechten. De omzetting van de scholen als gevolg van de in-
voering van de Wet op het voortgezet onderwijs zal zeker deze 
verdeling in meer of mindere mate beïnvloeden. Naar de onder-
getekende verwacht, zal deze invoering bovendien de vrijwil-
lige deelneming aan het voortgezet onderwijs stimuleren, met 
name door de verlenging van de cursusduur bij het lager huis-
houd- en nijverheidsonderwijs en de invoering van het lager 
economisch en administratief onderwijs en de driejarige af-
deling van het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. 
Hoe groot de toename van de vrijwillige deelneming zal zijn, 
blijft echter een open vraag. Voor de totale toename van de 
overheidsuitgaven maakt dit laatste uiteraard niet veel uit en is 
het alleen de vraag, in hoeverre die toename moet worden toe-
gerekend aan de invoering van de Wet op het voortgezet onder-
wijs dan wel aan de verlenging van de leerplicht. De onder-
getekende meent, dat voor de leerplichtverlenging met niet 
meer dan ca. 1/3 van de kosten van het aangepast onderwijs 
behoeft te worden gerekend, zijnde dus ongeveer de kosten van 
één leerjaar. 

Bij de opzet van het spreidingsplan voor het individueel 
technisch onderwijs zowel als voor het individueel nijverheids-
onderwijs voor meisjes is ervan uitgegaan, dat deze vormen 
van aangepast onderwijs merendeels als afzonderlijke afdelingen 
zullen worden verbonden aan bestaande lagere technische 
scholen resp. huishoud" en nijverheidsscholen. Zoals de onder-
getekende bekend mag veronderstellen, is destijds om ver-
scheidene redenen gekozen voor de vorming van afzonderlijke 
afdelingen bij bestaande scholen in plaats van de oprichting 

van speciale scholen voor dit type onderwijs. Een overweging 
was daarbij, dat op korte termijn alleen dan tot een redelijke 
spreiding van deze vormen van aangepast onderwijs zou zijn te 
komen, indien gebruik zou worden gemaakt van het bestaande 
scholenapparaat. Een en ander hield echter in, dat bij de scholen 
waaraan een dergelijke afdeling zou worden verbonden, de 
eventueel aanwezige reserve-ruimte volledig voor dit aangepast 
onderwijs zou moeten worden benut. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat er een zekere 
reserve in het scholenapparaat aanwezig is, althans voor wat 
de huisvesting betreft. Bij de bouw van nieuwe scholen pleegt 
een bescheiden reserve voor toekomstige ontwikkelingen in 
acht te worden genomen. Die reserve kan voor verschillende 
doeleinden worden benut, bijvoorbeeld voor de invoering van 
de vijfdaagse schoolweek, een verlenging van de cursusduur, 
een uitbreiding van het leerplan van de school, de overschake-
ling van avondonderwijs op parttime-onderwijs enz., maar 
ook voor de toeneming van het aantal leerlingen als gevolg 
van de leerplichtverlenging of voor de onderbrenging van het 
aangepast onderwijs. 

Deze reserveruimte kan meestal slechts voor één van de 
vorengenoemde doeleinden worden gebruikt. De omvang van 
de op korte termijn te treffen voorzieningen zal echter kunnen 
worden beperkt. 

Bij vervanging van schoolgebouwen door nieuwbouw doet 
zich in vele gevallen de situatie voor, dat nog gedurende kortere 
of langere tijd het oude gebouw of de noodvoorziening als 
extra opvangmogelijkheid dienst kan doen. In dergelijke ge-
vallen, waar dus een ruime reserve ter beschikking staat, zullen 
voorshands geen kostbare extra voorzieningen behoeven te 
worden getroffen, hoewel uiteraard een en ander niet anders 
dan als een tijdelijke oplossing zal kunnen worden gezien. 
Andere scholen zullen mogelijk door het teruglopen van het 
aantal leerlingen als gevolg van schoolstichtingen in de om-
geving reserveruimte beschikbaar hebben of krijgen; weer 
andere zullen gebruik kunnen maken van vrijkomende lokalen 
bij naburige scholen. 

Naar de mening van de ondergetekende zullen voor de 
leerlingen van het algemeen voortgezet onderwijs, die bij leer-
plichtverlenging niet overgaan naar een school voor lager 
beroepsonderwijs — behoudens wellicht in incidentele ge-
vallen — geen bijzondere voorzieningen op het gebied van de 
huisvesting ca. behoeven te worden getroffen. Evenmin lijkt 
het noodzakelijk, dat voorzieningen zullen moeten worden 
getroffen voor de leerlingen van het lager technisch onderwijs 
met drie- of vierjarige cursus, omdat in het algemeen bij de 
nieuwbouw of uitbreiding van deze scholen -— ten behoeve 
van de omschakeling op een drie-vierjarige cursusduur •—- mede 
met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, geen rekening 
is gehouden met een eventueel verfoop. In het algemeen is voor 
de onderhavige leerlingen dus een plaats in een klasse aanwezig. 

Bij het huishoud- en nijverheidsonderwijs is de situatie in 
dit opzicht aanzienlijk ongunstiger, niet alleen omdat deze tak 
van onderwijs naar verwachting als gevolg van de leerplicht-
verlenging veruit de sterkste toeneming van het aantal leer-
lingen zal krijgen te verwerken — volgens het aan het begin 
van deze paragraaf opgenomen overzicht tenminste 14 000 — 
maar ook omdat, mede als gevolg van het beperkte bouwvo-
lume dat ter beschikking stond, in de afgelopen jaren bij de 
nieuwbouw en uitbreiding van de scholen voor deze tak van 
onderwijs niet in voldoende mate rekening kon worden ge-
houden met de behoeften die zich bij een leerplichtverlenging 
zouden voordoen. 

Zowel voor het huishoud- en nijverheidsonderwijs, als voor 
het lager technisch onderwijs en het lager land- en tuinbouw-
onderwijs speelt hier nog doorheen, dat bij de scholen waaraan 
reeds een afdeling i.n.o.m., i.t.o. of m.e.l.-landbouwonderwijs 
is verbonden, de reserveruimte reeds is benut, zodat, indien de 
leerplichtvcrlenging bij deze scholen de vorming van extra 
klassen zou medebrengen, daarvoor geen ruimte beschikbaar 
zou zijn. 

Zoals in paragraaf 2 van dit hoofdstuk reeds is gezegd, is 
omtrent de uiteindelijke omvang van het i.t.o., het i.n.o.m. en 
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het m.e.1.'landbouwonderwijs thans nog weinig met zekerheid 
te stellen. Evenmin is te voorzien, welke ontwikkeling een aan 
een bepaalde school reeds verbonden afdeling voor individueel 
beroepsonderwijs zal doormaken. Het is voorts bepaald niet 
uitgesloten, dat bij de verdere ontwikkeling van het i.t.o., het 
i.n.o.m. en het m.e.l.-landbouwonderwijs zich een interne 
verschuiving bij het lager beroepsonderwijs zal voordoen, in 
die zin dat meer leerlingen dan thans bij de nog geringe sprei-
ding van het aangepast onderwijs mogelijk is, direct na het 
doorlopen van het basisonderwijs c.q. van het eerste leerjaar 
van het lager beroepsonderwijs, zullen overgaan naar het 
individueel onderwijs. 

Al deze factoren maken het uiteraard niet wel mogelijk met 
enige nauwkeurigheid te ramen hoeveel en waar moet worden 
geïnvesteerd. Een voorzichtig maar toch soepel investerings-
beleid zal geboden zijn, waarbij in beginsel in de eerstkomende 
jaren slechts die voorzieningen zullen worden getroffen c.q. 
voorbereid, waarvan met zekerheid vaststaat, dat zij in ieder 
geval noodzakelijk zijn. Voor het overige zal de ontwikkeling 
moeten worden afgewacht, met dien verstande uiteraard dat, 
indien de behoefte blijkt, de nodige voorzieningen op zo kort 
mogelijke termijn zullen dienen te worden getroffen. 

Hetzelfde geldt m.m. voor de personele voorzieningen. Ook 
hier zal de ontwikkeling nauwlettend in het oog moeten worden 
gehouden. Een extra moeilijkheid is daarbij, dat het niet gaat 
om aantallen leerkrachten zonder meer, maar ook om de 
samenstelling van het lerarencorps. 

Op grond van de beschikbare gegevens en rekening hou-
dend met de vermoedelijke bestemming der leerlingen die aan 
het begin van deze paragraaf is gegeven, moet worden ver-
wacht, dat het tekort aan ruimte in elk geval bij het lager 
beroepsonderwijs voor meisjes niet gering zal zijn; hetzelfde 
geldt met betrekking tot het i.t.o., het i.n.o.m. en het m.e.l.-
landbouwonderwijs. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat een raming van 
de kosten op dit ogenblik bijzonder speculatief is. Aangenomen 
mag worden, dat het totaal aan investeringen naar grove raming 
in de orde van grootte van honderd miljoen ligt en dat de ex-
ploitatiekosten met enige tientallen miljoenen per jaar zullen 
stijgen. Een exacte raming zal eerst mogelijk zijn, wanneer de 
Wet op het voortgezet onderwijs enige tijd heeft gewerkt. 
Eerder zal het, zoals de ondergetekende in paragraaf 1 van dit 
hoofdstuk reeds heeft uiteengezet, toch niet mogelijk zijn tot 
verlenging van de leerplicht over te gaan. 

§ 4. Het arbeidsvet bod. Voor wat de toepassing van de 
Arbeidswet betreft moge de tweede ondergetekende hier aller-
eerst in herinnering brengen, dat hetgeen hierin omtrent de 
toelatingsleeftijd is bepaald steeds in nauw verband heeft ge-
staan met de duur der leerplicht ingevolge de Leerplichtwet, 
waarbij als uitgangspunt gold, dat zolang kinderen leerplichtig 
zijn, zij geen arbeid mogen verrichten; omgekeerd vloeide hier-
uit het beginsel voort, dat de arbeidsgerechtigde leeftijd inge-
volge de Arbeidswet niet kon worden verhoogd, indien niet 
vaststond, dat de leerplicht in samenhang hiermee dienovereen-
komstig zou kunnen worden verlengd. 

Van dit laatste beginsel werd voor het eerst afgeweken, toen 
bij de Wet van 6 augustus 1954, Stb. 388, de arbeidsgerechtig-
de leeftijd voor meisjes op 15 jaar werd gesteld, waarbij de 
mogelijkheid van individuele dispensatie van het Arbeidsver-
bod werd ingevoerd voor een 14-jarig, leerplichtvrij meisje. 
Bij de parlementaire behandeling van dit wetsontwerp bleek op-
nieuw de nauwe samenhang tussen de wetgeving op de leer-
plicht enerzijds en ter zake van kinderarbeid anderzijds. Toen 
in de jaren die volgden, verlenging van de leerplicht nog 
niet kon worden verwezenlijkt, resulteerde dit nauwe ver-
band in de gelijktijdige behandeling door de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal van de hierboven in paragraaf 2 genoem-
de Nota leerlichtverlenging en het wetsontwerp inzake een 
voorwaardelijk arbeidsverbod voor 14-jarige jongens. Dit wets-
ontwerp is sedertdien tot wet verheven — wet van 22 januari 
1964, Stb. 30 — en met ingang van 1 april 1965 in werking 

getreden, waardoor thans ingevolge de Arbeidswet de volgende 
situatie is ontstaan: 

1. Beneden de leeftijd van 15 jaar mag geen arbeid worden 
verricht (artikel 9, eerste lid); 

2. Een uitzondering van dit verbod geldt voor huiselijke 
werkzaamheden van een 14-jarig, niet leerplichtig meisje, in 
of ten behoeve van een gezin (artikel 9, tweede lid); 

3. 14-jarige leerplichtvrije meisjes kunnen worden tewerk 
gesteld met een individuele vergunning van het districtshoofd 
der Arbeidsinspectie (artikel 9bis, eerste lid, onder a); 

4. 14-jarige leerplichtvrije jongens mogen arbeid verrichten, 
mits aan een drietal, in de wet neergelegde voorwaarden, is 
voldaan (artikel 9, derde lid). 

Er moge op worden gewezen, dat één der voorwaarden voor 
de tewerkstelling van 14-jarige jongens hierin bestaat, dat zij op 
één hele of twee halve werkdagen per week gedurende in totaal 
ten minste acht uren, hetzij algemeen en op het beroep gericht 
onderwijs volgen, hetzij deelnemen aan een andere opleidings-
of vormingscursus; deze voorwaarde pleegt, waar mogelijk, 
eveneens verbonden te worden aan de ontheffingen, welke door 
de districtshoofden der Arbeidsinspectie ten behoeve van 14-
jarige meisjes worden verleend. 

Uit het hierboven in het kort weergegeven overzicht volgt, dat, 
nu op een nader te bepalen tijdstip een negenjarige leerplicht zal 
worden ingevoerd, de hierboven weergegeven artikelen der Ar-
beidswet 1919 nader in beschouwing dienden te worden ge-
r.omen. De in de Arbeidswet aan te brengen wijzigingen zijn 
van eenvoudige aard. Volstaan kan worden met een verbods-
bepaling en schrapping van de hierboven onder 2 t/m 4 ver-
melde uitzonderingen. Dit betekent in feite, dat het arbeids-
verbod wordt uitgebreid, omdat bij een negenjarige leerplicht 
alle kinderen bij het bereiken van de leeftijd van 15 jaar nog 
leerplichtig zijn. Mede daarom moet meer dan tot dusver reke-
ning worden gehouden met de mogelijkheid van stages en is 
een wijziging van het tweede lid van artikel 88 noodzakelijk. 

Artikelen 

Artikel 1. Door het bepaalde onder b 4 kunnen ook hier 
te lande gevestigde buitenlandse en internationale scholen als 
scholen in de zin van de Leerplichtwet worden aangemerkt. 

Onder „hoofd" moet bij afwezigheid van het hoofd der 
school (c.q. rector of directeur) ook het waarnemend hoofd 
(c.q. conrector of adjunct-directeur) worden verstaan, die in 
dat geval immers met de leiding van de school is belast. 

Artikel 2. Het doen geven van huisonderwijs is in dit ont-
werp een grond voor vrijstelling, niet een van de mogelijk-
heden om aan de leerplicht te voldoen. In het eerste ontwerp 
van de bestaande Leerplichtwet was dit eveneens aldus gere-
geld. In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer werd daar-
tegen opgemerkt, dat het artikel niet in overeenstemming was 
met de considerans, die sprak van ,,school- en leerverzuim". 
Aan dit bezwaar kwam de Regering tegemoet door het huis-
onderwijs in artikel 1 op te nemen. Aangezien dit onderwijs 
thans nauwelijks meer voorkomt, lijkt het juister het doen 
geven van huisonderwijs als vrijstellingsgrond in de wet op te 
nemen. De ondergetekende is van mening, dat de uitdrukking 
„leerplicht" in verband daarmede niet behoeft te worden ver-
vangen door „schoolplicht". Beide uitdrukkingen zijn — an-
ders dan rond 1900 — nu vrijwel identiek. 

De uitdrukking „de vader, de moeder, de voogd" uit de be-
staande Leerplichtwet is vervangen door „degene die het gezag 
over een kind uitoefent". Deze laatste uitdrukking wordt ook 
gebruikt in het kortgeleden gewijzigde kinderstrafrecht. 

In de plaats van „de persoon, bij wie een kind inwoont" is 
in het ontwerp een ruimere omschrijving gekozen t.w.: „de-
gene die zich met de feitelijke verzorging van een kind heeft 
belast". De term „aansprakelijk" in de uitdrukkingen „ieder, 
voor zover hij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld" en 
„de aansprakelijke personen" op tal van plaatsen in de huidige 
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wet lijkt minder juist. Men kan immers pas aansprakelijk 
worden gesteld, indien men tot iets verplicht was en niet om-
gekeerd. In artikel 2 wordt daarom gesproken van „ieder, voor 
zover hij daarvoor verantwoordelijk kan worden geacht". In 
de volgende artikelen wordt ter aanduiding van hen op wie 
deze zorg voor het kind rust, gesproken van ,.de in artikel 2 
bedoelde personen". 

Artikel 3. Ingevolge artikel 32 moet in dit artikel tot een 
door de Kroon te bepalen tijdstip in de plaats van „negen 
leerjaren" en „zestien jaar" worden gelezen respectievelijk 
..acht leerjaren" en „vijftien jaar". 

Bij de huidige omschrijving van de aanvang van de leer-
plicht valt dit tijdstip bijna altijd in de loop van het schooljaar 
en kan ook het einde van de leerplicht midden in het school-
jaar vallen. In de nieuwe redactie is dit voorkomen. 

Een kind dat op 30 april 1963 werd geboren wordt dus 
leerplichtig op 1 augustus 1969, omdat het op 30 december 
1969 de leeftijd van 6 jaar en 8 maanden bereikt. Een kind 
dat op 1 mei werd geboren, wordt eerst leerplichtig op 1 au-
gustus 1970, dus op de leeftijd van 7 jaar en 3 maanden. Het 
mag echter bij de huidige toelatingsregeling reeds per 1 au-
gustus 1969 naar school. In deze toelatingsregeling zal geen 
wijziging worden gebracht. 

Het tweede lid is beperkter dan het overeenkomstige artikel 
3 van de bestaande wet. De fictie, dat een lager leerjaar geacht 
wordt te zijn doorlopen, geldt in het ontwerp slechts bij plaat-
sing op een school voor gewoon lager onderwijs. Wanneer zij 
voor alle scholen zou gelden, zou de leerling die na zes jaar 
gewoon lager onderwijs en één jaar voortgezet gewoon lager 
onderwijs in de tweede klas van een lagere technische school 
wordt geplaatst, op dat tijdstip geacht moeten worden acht 
leerjaren te hebben doorlopen. 

Artikel 4. (tweede lid). In afwijking van artikel 2 van de 
huidige wet zijn in de omschrijving van „geregeld school-
bezoek" de woorden „zonder geldige reden" niet meer opgc-
nomen. Het niet bezoeken van een school op grond van een 
geldige reden is immers niet „geregeld schoolbezoek". De gel-
dige reden is juist grond voor vrijstelling van het geregeld 
schoolbezoek, een fait d'excuse, en het ontbreken van de gel-
dige reden is niet een element van het delict. 

Bij een verlenging van de leerplicht tot 9 jaar kan men in 
verband met stages bezwaarlijk meer van „schooltijd" spreken. 
In de plaats daarvan zijn gekomen de woorden „les en prak-
tijktijd". Dit houdt tevens een beperking in. Met de nieuwe 
redactie zal het verzuim van een enkele les of praktijktijd 
reeds kunnen leiden tot maatregelen tegen de verantwoor-
delijke personen. 

Artikel 5. Dit artikel bevat de gronden voor algehele vrij-
stelling van de leerplicht, die nader zijn geregeld in de artikelen 
6 tot en met 10. 

Een voorkeur voor huisonderwijs komt thans nauwelijks 
meer voor. Wel wordt nog huisonderwijs gegeven aan bedle-
gerige kinderen, in welke gevallen dus op grond van ziekte 
van het kind reeds aanspraak op vrijstelling bestaat. 

De vrijstellingsgrond onder b is beperkter dan in artikel 7, 
sub 4, van de huidige wet. Bezwaren tegen een school zullen 
uitsluitend gebaseerd mogen zijn op de richting, niet op de 
soort van onderwijs. Anders zouden kortzichtige ouders door 
bezwaren te maken tegen iedere vorm van voortgezet onderwijs 
hun kinderen thuis kunnen houden. Wanneer een kind niet 
geschikt is voor het volgen van een vorm van voortgezet on-
derwijs of om andere redenen niet op een bepaalde school kan 
worden toegelaten, moet een dergelijke school buiten beschou-
wing blijven, omdat dit dan geen school is waarop het kind 
geplaatst zou kunnen worden. Zie verder artikel 8. 

Artikel 7, sub 6, van de bestaande Leerplichtwet is in het 
ontwerp niet opgenomen. Een wettelijk voorschrift, dat het 
bezoeken van scholen verbiedt, is slechts denkbaar als tijdelijke 
maatregel en kan dus slechts relatief schoolverzuim wettigen. 
Zie artikel 12 van het ontwerp. 

Een nieuwe grond van vrijstelling is het bezoeken van een 
school buiten Nederland. Vooralsnog zal dit alleen van belang 
zijn voor degenen die dicht bij de grens wonen. Onder de hui-
dige Leerplichtwet zijn hierover wel eens moeilijkheden ge-
rezen. Bij een toenemende integratie van Europa is het niet 
logisch, dat de ouders niet vrij zouden zijn hun kinderen op 
een school over de grens te plaatsen. 

Een andere nieuwe grond voor vrijstelling is psychische on-
geschiktheid (sub e). De ondergetekende denkt hierbij met 
name aan kinderen die nog niet schoolrijp zijn. 

In het tweede lid is de „redelijke afstand" nader omschreven 
en in afwijking van de huidige bepaling voor kinderen van 13 
jaar en ouder vastgesteld op 15 km. Gezien de verbeterde 
verkeerssituatie zijn ook de afstanden voor jongere kinderen 
verhoogd tot 5 en 10 km. 

Artikel 6. Dit artikel komt overeen met artikel 9 van de 
huidige Leerplichtwet. Nieuw is, dat krachtens het derde lid 
niet in alle gevallen jaarlijks opnieuw de kennisgeving moet 
worden gedaan, dat men zich beroept op vrijstelling. Voor 
ouders wier kind geestelijk en/of lichamelijk zodanig gestoord 
is, dat het nooit een school zal kunnen bezoeken, heeft deze 
steeds weer terugkerende verplichting geen enkele zin en is in 
vele gevallen alleen maar pijnlijk. 

Artikel 7. Het huisonderwijs is in het ontwerp niet nader 
omschreven. Een bepaling als artikel 2, laatste volzin, van de 
huidige wet voldoet niet. Waarom moet bijvoorbeeld aan 
kinderen van negen jaar en ouder per se het vak schrijven 
worden gegeven'? Bij een verlenging van de leerplicht is er 
bovendien alle reden om andere vakken mogelijk te maken. 
Dit laatste zou moeten leiden tot een zeer gedetailleerde re-
geling, die, gelet op het geringe aantal gevallen van huisonder-
wijs (ca. 50), vermeden moet worden. Daarom is in het ont-
werp gekozen voor een incidentele beoordeling door een ter 
plaatse bevoegde rijksinspecteur van het onderwijs. Dit kan al 
naar gelang het soort onderwijs een inspecteur van het gewoon 
lager onderwijs of van een van de takken van voortgezet on-
derwijs zijn. De aangewezen ambtenaar zal daarvoor in de 
meeste gevallen niet de geëigende persoon zijn. 

De nieuwe opzet heeft tenslotte het voordeel, dat ook schrif-
telijk onderwijs vrijstelling van de leerplicht kan opleveren, 
hetgeen van belang is met name voor hen die geen vaste ver-
blijfplaats hebben. 

Het niet geven van inlichtingen, het niet toelaten van de 
rijksinspecteur of de ambtenaar tot de lessen enz. behoeft niet 
afzonderlijk strafbaar te worden gesteld. Door het vervallen 
van de vrijstelling maken de ouders zich schuldig aan absoluut 
schoolverzuim. 

Artikel 8. In de toelichting op artikel 5 is reeds gezegd, 
dat en waarom de bezwaren tegen de soort van onderwijs niet 
meer als vrijstellingsgrond zijn opgenomen. Een verder ver-
schil met de oude regeling is, dat geen handtekening van de 
inspecteur of een andere functionaris is vereist. Dit voorschrift 
komt de ondergetekende overbodig voor, omdat de inspecteur 
zijn handtekening toch slechts mag weigeren op in de wet ge-
noemde gronden en het bezwaar tegen de richting niet mag 
beoordelen. 

Artikel 9. Wanneer ondanks de hierbedoelde verklaring 
blijkt, dat het kind de school in het buitenland niet geregeld 
bezoekt, vervalt de vrijstelling automatisch op grond van de 
aanhef van het eerste lid van artikel 5. 

Artikel 10. Volgens artikel 4 van de Leerplichtbeschikking, 
zoals dit bij beschikking van 29 augustus 1961 is gewijzigd, 
mag de geneeskundige verklaring, bedoeld in artikel 7, sub 7, 
van de bestaande Leerplichtwet, niet ouder zijn dan zes maan-
den en moeten burgemeester en wethouders de verklaringen 
doorzenden aan de provinciale geneeskundige inspecteur van 
de volksgezondheid. Vóór de wijziging van 29 augustus 1961 
behoefde de medische verklaring van ongeschiktheid niet jaar-
lijks opnieuw te worden afgegeven en kon met een enkele 
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verklaring worden volstaan. Een geneeskundige zal echter 
slechts in geval van oncorrigeerhare invaliditeit een verklaring 
kunnen afgeven, dat een kind voor de gehele duur van de leer-
plichtige leeftijd ongeschikt is voor het volgen van onderwijs. 
Meestal zal de verklaring slechts voor een heperkte tijd kunnen 
gelden en is het — gezien de snelle ontwikkeling zowel van de 
medische wetenschap als van het onderwijs aan gehandicapten 
— noodzakelijk, dat elk jaar opnieuw een recente verklaring 
wordt overgelegd. Dit geldt a fortiori voor de verklaring van 
een psycholoog. De ondergetekende heeft gemeend een der-
gelijk voorschrift niet in een uitvoeringsregeling maar in de 
wet zelf te moeten opnemen en de ouderdom van de verklaring 
op drie in de plaats van zes maanden te moeten stellen. 

Het voorschrift betreffende de doorzending van de medische 
verklaring aan de provinciale geneeskundige inspecteur van de 
volksgezondheid zal in de regeling ter uitvoering van dit ont-
werp worden gehandhaafd. Het biedt de mogelijkheid voor 
registratie van de aantallen mindervalide kinderen en de aard 
van hun afwijkingen en voor een onderzoek naar de ge-
neeskundige achtergrond van de verklaring in verband met de 
op dat moment aanwezige mogelijkheid voor het volgen van 
passend onderwijs. Daarom moet in de verklaring ook de 
reden van de ongeschiktheid worden opgenomen. Op deze 
wijze kan de status van de mindervaliden worden verbeterd en 
kan het analfabetisme bij bepaalde gehandicapten worden 
tegengegaan. 

Artikel 11. Artikel 11 van de bestaande Leerplichtwet is 
niet helemaal duidelijk. Enerzijds kan worden gesteld, dat de 
bevoegdheden van de hoofden van openbare scholen om op 
eigen initatief leerplichtige kinderen van school te verwijderen, 
gebonden is aan een last of toestemming van de inspecteur. 
Anderzijds kan men zeggen, dat, gezien de redactie van het 
eerste lid, de gehele bepaling alleen betrekking heeft op geval-
len, waarin afvoering van de leerlingenlijst door de ouders 
wordt gevraagd. 

Het hier voorgestelde artikel 11 heeft slechts tot doel te 
voorkomen, dat de ouders de inschrijving ongedaan maken, 
zonder dat het kind op een andere school wordt ingeschreven 
of een grond voor vrijstelling aanwezig is, en de hoofden van 
scholen te verplichten tot afschrijving, indien een van deze 
omstandigheden zich voordoet. Het laat de schoolkeuze van 
de ouders onverlet, mits maar een keuze gemaakt wordt. 

Artikelen 12 t/m 15. Artikel 12, sub 4, van de huidige 
Leerplichtwet komt in het voorgestelde artikel 12 gesplitst 
terug onder d en e. Slechts voor verzuim wegens „andere ge-
wichtige omstandigheden" (onder e) is verlof nodig van het 
hoofd van de school (artikel 15). Bij verzuim wegens ziekte, 
of de vervulling van godsdienstplichten kan worden volstaan 
met een mededeling (artikelen 13 en 14). 

Bij het bepaalde onder b moet worden gedacht aan de Be-
smeltelijke-Ziektenwet en de ter uitvoering daarvan te geven 
voorschriften of te treffen maatregelen. 

In de toelichting op artikel 4 heeft de ondergetekende reeds 
gezegd, waarom hij de term „schooltijd" in dit ontwerp niet 
meer bruikbaar acht. In artikel 15, derde lid, wordt dan ook 
gesproken van „dagen". De nieuwe redaktie houdt tevens een 
verruiming in van de bevoegdheid van het hoofd van de school 
met betrekking tot het verlenen van verlof. 

Artikelen 16 t/m 22. Voor de toelichting op deze artikelen 
moge de ondergetekende verwijzen naar hetgeen omtrent het 
toezicht en de procedure in de algemene beschouwingen is 
gezegd. 

Bij artikel 18, eerste lid, merkt de ondergetekende nog op, 
dat in de uitvoeringsbeschikking krachtens artikel 29 zal wor-
den voorgeschreven, dat burgemeester en wethouders de hier-
bedoelde kennisgevingen doorzenden aan de minister, indien 
deze betreking hebben op kinderen die in het centraal be-
volkingsregister zijn opgenomen. 

Met de in artikel 22, derde lid, opgenomen verplichte toe-
zending van een afschrift van het proces-verbaal aan de raad 
voor de kinderbescherming beoogt de ondergetekende te be-
vorderen, dat bij ernstige gevallen van recidive spoediger maat-
regelen van kinderbescherming kunnen worden overwogen. 

Artikel 23. Het in artikel 24 van de bestaande Leerplicht-
wet neergelegde arbeidsverbod voor leerplichtige kinderen is in 
dit ontwerp niet overgenomen. Deze bepaling is feitelijk een 
doublure van hetgeen over arbeid voor jeugdigen in de Ar-
beidswet 1919 is geregeld. Gehandhaafd is slechts de ver-
plichting mededeling te doen van overtredingen van de Ar-
beidswet 1919 aan het districtshoofd van de arbeidsinspectie. 
Deze verplichting rust volgens het ontwerp niet alleen op de 
ambtenaar maar ook op het hoofd van de school. 

Artikel 24. Dit artikel komt overeen met artikel 30 van 
de bestaande Leerplichtwet. In ca. 450 gemeenten bestaan 
verordeningen die de politie bevoegdheid geven kinderen die 
zij op de openbare weg aantreft, naar school te brengen. De 
ondergetekende geeft er de voorkeur aan deze bevoegdheid bij 
de wet zelf aan de politie toe te kennen. De woorden „een 
voor het publiek toegankelijke plaats" betekenen een verrui-
ming ten opzichte van de „openbare weg" in artikel 30 van de 
bestaande wet. Daaronder vallen ook speeltuinen, warenhuizen, 
cafetaria's enz. 

Artikelen 26 en 27. De strafmaat voor de ouders, neerge-
legd in artikel 26, is hoger dan in de bestaande wet. Reeds 
bij eerste overtreding bestaat de mogelijkheid hechtenis op te 
leggen. Van recidive is nog sprake bij een tweede overtreding 
binnen een jaar (thans zes maanden). 

In de strafbedreigingen tegen het hoofd der school dat zijn 
verplichtingen niet nakomt (artikel 27) , zijn de boetes meer 
in o ereenstemming gebracht met de huidige waarde van de 
gulden. Tevens is uitvoeriger opgesomd, welke feiten een over-
treding opleveren. 

Artikel 29. In een nieuwe leerplichtbeschikking ter uit-
voering van dit artikel zullen o.m. voorschriften moeten wor-
den opgenomen betreffende de doorzending van gegevens, in-
dien schoolgemeente en woongemeente niet dezelfde zijn en in-
dien leerlingen op een school worden ingeschreven die in het 
centraal bevolkingsregister zijn opgenomen. 

Artikel 33. Voor de toelichting op de wijziging van artikel 
11, tweede lid, van Lager-onderwijswet 1920 moge de onder-
getekende verwijzen naar paragraaf l van hoofdstuk III van 
deze memorie. 

Artikel 34. In verband met het beginsel, dat geen school-
geld wordt geheven voor het onderwijs aan leerplichtige kin-
deren, moet bij een verlenging van de leerplicht ook de grens 
beneden welke geen schoolgeld verschuldigd is, worden ver-
schoven. 

Artikel 35. Verwezen zij naar hetgeen in paragraaf 4 van 
hoofdstuk III van de algemene beschouwingen over het ar-
beidsverbod is gezegd. 

De staatssecretaris van 
onderwijs en wetenschappen. 

GROSHEIDE 

De staatssecretaris van sociale zaken 
en volksgezondheid, 

J. D E MEIJER. 

De minister van landbouw en visserij, 

B. W. BIESHEUVEL. 


