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De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen, in 
welker handen het onderhavige wetsontwerp gesteld werd, heeft 
de eer hierover als volgt verslag uit te brengen. De commissie 
besloot, met toepassing van de door het laatste lid van artikel 
23 van het Reglement van Orde geopende mogelijkheid, in dit 
verslag telkens waar dit geschikt voorkwam te vermelden, 
namens welke fracties of delen van fracties gesproken werd. 

Inleiding 
De leden, deel uitmakende van de K.V.P.-fractie, waren van 

oordeel, dat het voorliggende wetsontwerp een uiterst waar-
devol onderdeel vormt van het geheel van de nieuwe wettelijke 
voorzieningen t.b.v. het lager- en voortgezet onderwijs. Zij 
hadden waardering voor de grondige herziening van de ver-
ouderde huidige leerplichtwet. Uit de overgelegde statistische 
gegevens (memorie van toelichting blz. 6, linkerkolom) blijkt 
duidelijk, dat er ondanks de reeds meer dan een halve eeuw 
bestaande leerplichtwet nog vaak ongeoorloofd schoolverzuim 
geconstateerd wordt; mogelijk stellen de statistiekcijfers de 
situatie nog te rooskleurig voor. Dat de herziening tegelijk 
wordt benut om de 9-jarige leerplicht in de wet op te nemen, 
betekent, dat eindelijk de wens — sinds vele jaren bij her-
haling in de Kamer vanuit de K.V.P.-fractie uitgesproken — 
in de wet wordt gerealiseerd. In deze fractie was men echter 
teleurgesteld, dat niet tegelijkertijd een wetsontwerp tot in-
voering van de „vormingsplicht", na de leerplicht, was in-
gediend. 

Van de zijde van de P.v.d.A. stemde men gaarne in met de 
zienswijze, dat de Leerplichtwet-1900 verouderd is. Men kon 
zich daar in het algemeen ook verenigen met de voornaamste 
wijzigingen, die het wetsontwerp beoogt te brengen, met name: 

a. de invoering, zij het op een later te bepalen tijdstip, van 
de negenjarige leerplicht; 

b. de gelijkstelling in beginsel van alle Nederlandse kinderen, 
daaronder mede begrepen de kinderen van hen, die een trek-
kend bestaan leiden; 

c. het opdragen van het toezicht op de naleving van de wet 
aan burgemeester en wethouders. 

In de V.V.D.-fractie was men verheugd — zo bleek uit het 
betoog van verscheidene leden —, dat de Leerplichtwet, waarin 
allerlei verouderde bepalingen voorkomen over beloningen voor 
trouw schoolbezoek en over badgelegenheden voor schoolkin-
deren, vervangen zal worden door een wet met een nieuwe 
opzet. 

Bij de A.R.P. bestond in het algemeen waardering voor het 
ontwerp en met name voor de betere bestrijding van het on-
wettig schoolverzuim. Men sprak de hoop uit, dat de kortere 
procedure en strengere straffen er toe zullen bijdragen, dat het 
onwettig schoolverzuim wordt teruggedrongen. 

De leden, deel uitmakend van de C.H.U.-fractie, sloten zich 
aan bij de gesproken woorden van erkentelijkheid voor de op-
zet van de voorgestelde wet. Evenals de leden uit de andere 
fracties, kondigden zij aan enige vragen en opmerkingen met 
betrekking tot het onderwijs aan schipperskinderen naar voren 
te zullen brengen. 

De D'66-fractie kon het wetsontwerp — blijkens de mede-
deling van een commissielid — in zijn algemeenheid toejuichen, 
onder meer vanwege: 

a. het verbreken van de vaste band tussen de leerplicht en 
het lager onderwijs; 

b. de vereenvoudiging van de procedure tot wering van het 
schoolverzuim; 
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c. de intentie hel schoolverzuim meer maatschappelijk en 
minder strafrechtelijk te benaderen. 

in de P.S.P.-fractie had men zich afgevraagd of dit ontwerp, 
hoezeer men ook kon instemmen met de motieven ervoor, niet 
prematuur was ingediend. De spreker, deel uitmakend van deze 
fractie, wilde de redenen voor deze mening later in het verslag 
tot uitdrukking brengen. 

De nieuwe regeling betreffende de naleving 
van de Leerplichtwet 

Van de zijde van de K.V.i3. wees men erop, dat b. en w. 
bij de zorg voor de naleving van de leerplichtvoorschriften 
zullen worden bijgestaan door één of meer ambtenaren. 
De hoofden van scholen voor l.o. en de directeuren en ree-
toren van scholen voor v.o., die een zo belangrijke taak hebben 
bij het direct constateren van overtredingen, zullen nu precies 
weten waar de verantwoordelijkheid ligt. De Staatssecretaris 
gaat ervan uit, dat de maatschappelijke begeleiding via de 
aangestelde ambtenaren de bestrijding van overtredingen zal 
verbeteren. Wat verstaat de Staatssecretaris precies onder die 
maatschappelijke begeleiding? Zal deze zich beperken tot be-
zoeken aan de ouders en gesprekken over het verzuim of zullen 
ook sociale voorlichting en gesprekken over beroeps- en school-
keuze hieronder vallen? 

Bij de P.v.d.A. verwachtte men dat de procedure door de 
wijzigingen aanzienlijk zal worden verkort. Vooral een snelle 
berechting na een geconstateerde overtreding van de wet is, 
naar de mening in deze fractie, bepalend voor de mate waarin 
de wet effect zal hebben. Wel vroeg men zich daar af, of het 
feit dat de kosten van het toezicht geheel voor rekening zullen 
komen van de gemeenten een goede verzorging van het toezicht 
zal bevorderen. Hebben de bewindslieden geen enkele behoefte 
aan middelen om zo nodig een zodanige verzorging af te 
dwingen? 

In dit verband werd in de commissie gevraagd of de kosten-
stijging voor de gemeenten zal worden gecompenseerd en, zo 
ja, hoe dat gebeuren zal. Men merkte op dat, willen de ge-
meentebesturen de hun in het ontwerp opgedragen taak naar 
behoren kunnen vervullen, hiervoor ruimte zal moeten zijn in 
het financiële vlak. 

Van P.v.d.A.-zijde betoogde men nog dat de voor het toe-
zicht aan te stellen ambtenaren enerzijds een politionele maar 
anderzijds ook een maatschappelijke taak zullen hebben. Zou 
het niet geraden zijn, zoveel mogelijk deze ambtenaren zowel 
in verbinding te brengen met de kinderpolitie en de kinder-
beschermingsorganen als met eventuele schoolverzorgingsdien-
sten c.q. diensten voor schoolmaatschappelijk werk? 

Van de zijde van de V.V.D. werd geïnformeerd, mede omdat 
op kortere termijn bezien een vrij aanzienlijke toeneming van 
het aantal strafzaken op dit gebied verwacht kan worden, welke 
visie in justitiële kring bestaat op de voorgestelde nieuwe pro-
cedure voor het achterhalen en vervolgen van schoolverzuim. 
Men wees daar vervolgens op het in de memorie van toe-
lichting (blz. 7, linkerkolom, 1ste alinea) gestelde met be-
trekking tot het kennelijk struciureel geachte verschil tussen 
gemeenten in de mate waarin schoolverzuim een probleem is. 
De vraag rees of dit verschil niet juist wordt veroorzaakt door 
de activiteiten van de gemeentebesturen en de betrokken 
hoofden van scholen; als hier inderdaad soms de oorzaak 
ligt, dan zou de stelling van de memorie van toelichting on-
voldoende gefundeerd zijn. 

De D'66-fractie achtte de nadelen van de huidige proce-
dure tot wering van het schoolverzuim in de memorie van 
toelichting overtuigend geïlLiüreerd. Hoewel men kon be-
grijpen, dat het in de bestaande procedure slechts zelden tot 
een veroordeling wegens schoolverzuim komt en hoewel nauw-
keurige cijfers over de omvang van het werkelijke school-
verzuim misschien moeilijk zijn te verkrijgen, wilde de spreker 
namens de bovengenoemde fractie daarvan toch iets meer 
weten. Is het mogelijk een specificatie per gemeente (of groep 
van gemeenten) te geven van de veroordelingen wegens school-
verzuim? Het beschikken over enigszins nauwkeurige gegevens 

kan mede van belang zijn om na de inwerkingtreding van de 
wet een inzicht te krijgen in de invloed die de nieuwe proce-
dure op het ongeoorloofde verzuim uitoefent. 

De aan het woord zijnde spreker wees erop, dat in de 
memorie van toelichting (blz. 7, linkerkolom, 3de alinea) een 
globale raming wordt gegeven van de stijging der kosten van 
het toezicht. Hij stelde de vraag op welke gronden deze schat-
ting berust. Zijn de gemeenten, waarin het onderzoek werd 
uitgevoerd, representatief? Welke spreiding is er bij het onder-
zoek toegepast naar de aard van de gemeenten? 

Van verschillende zijden werd in dit verband uit de com-
missie gevraagd om specificatie van de genoemde raming. 

Een volgende vraag was voor de D'66-fractie, of de ambte-
naren die met het toezicht worden belast, zullen moeten vallen 
onder de begrotingshoofdstukken voor onderwijs dan wel voor 
de sociale dienst. Bestaat — zo vroeg men ten slotte van deze 
zijde — de verwachting, dat voor het toezicht een groot aantal 
nieuwe ambtenaren moet worden aangesteld of is een combi-
natie met andere functies te verwachten? Hoe denkt de Staats-
secretaris in het algemeen over de wenselijkheid van combi-
natie met functies op het gebied van maatschappelijke zorg? 
Aan welke eisen zullen de betreffende ambtenaren moeten 
voldoen? Zal het mogelijk blijken de dubbelrol van maat-
schappelijk werker en opsporingsambtenaar goed te spelen? 

Het onderwijs aan schipperskinderen 
In de commissie vond het a'gemeen instemming, dat blijkens 

dit wetsontwerp de principiële bereidheid en zelfs wil bestaat 
om kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben uit 
een oogpunt van leerplicht gelijk te behandelen met andere 
Nederlandse kinderen. Tegen de concrete voorgestelde uitwer-
king van dit beginsel werden echter van zeer vele zijden be-
zwaren naar voren gebracht. Algemeen onderschreef men in de 
commissie met name de in schipperskringen tot uiting ge-
brachte kritiek op de mogelijkheid, welke in de memorie van 
toelichting (blz. 7, rechterkolom, laatste volle alinea) wordt 
geopperd, schriftelijk onderwijs te aanvaarden als huisonderwijs 
wat, volgens artikel 5, 1ste lid, onder a) van het ontwerp, kan 
vrijstellen van de verplichting een kind als leerling van een 
school in te schrijven. In het navolgende worden deze en andere 
bezwaren nader uiteengezet. 

In de K.V.P.-fractie achtte men de verplichting tot school-
bezoek voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats 
hebben een moeilijk onderwerp. Van deze zijde bestond er 
bezwaar tegen, dat voor deze groep geen bijzondere -mogelijk-
heden tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling door de wet worden 
open gelaten, zolang het brengen van goed onderwijs niet vast-
staat. Omdat het hier dikwijls gaat om kinderen, die op vrij 
jeugdige leeftijd op internaten moeten worden geplaatst en die 
dus de vorming in het gezin moeten missen, ware volgens de 
K.V.P."fractie een tijdelijke extra vrijstellingsmogelijkheid te 
overwegen, voor zolang als de juiste methode niet algemeen 
kan worden gevolgd. 

Bezwaar hadden de woordvoerders van de K.V.P.-fractie ook 
tegen het door de Staatssecretaris in de memorie van toelichting 
gestelde over schriftelijk onderwijs van rijkswege voor deze 
jonge kinderen. In dit verband vroegen zij de aandacht voor 
de „Open brief aan Staatssecretaris mr. J. H. Grosheide", ge-
publiceerd in het weekblad ,,Schuttevaer" (nr. van 17 maart 
1967), van de hand van dr. P. H. Wiegersma, wetenschappelijk 
hoofdmedewerker van het Kinderpsychologisch Instituut van 
de Rijksuniversiteit te Groningen. Gaarne zouden zij het oor-
deel van de Staatssecretaris kennen over de argumenten in deze 
brief gegeven voor afwijzing van de schriftelijke cursussen. 
Tevens vroegen deze leden of de Staatssecretaris het gewenst 
acht en mogelijk, voldoende van de in die brief geschetste 
internaten voor deze kinderen met volledige rijkssubsidie tot 
stand te brengen. Zou de Regering bereid zijn om, wanneer 
minder rijkssubsidie aan de internaten wordt gegeven, de dan 
door de ouders te dragen extrakosten aan schippers te ver-
goeden? Zou de Regering ook de kosten geheel of gedeeltelijk 
willen vergoeden wanneer de ouders langs particuliere weg 
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ervoor zorgdragen, dat hun kinderen tezamen met kinderen 
van ouders die wèl een vaste verblijfplaats hebben, een school 
bezoeken? 

Van de zijde van de K.V.P. sloot men dit betoog af met het 
stellen, mede in verband met de ernstige kritiek die van vele 
zijden op dit punt is geuit, van de volgende 5 vragen: 

1. Op welke wijze is het vooroverleg over dit wetsontwerp 
gevoerd met belanghebbende en deskundige instanties, o.a. uit 
schipperskringen? 

2. Waarom maakt de Staatssecretaris het in dit wetsontwerp 
niet mogelijk, algemeen andere leeftijdsnormen te hanteren 
voor kinderen van bijv. schippers? 

3. Waarom wordt hier het schriftelijk onderwijs voor jonge 
kinderen — waartegen algemeen ernstige bezwaren bestaan — 
beschouwd als „huisonderwijs"? Hoe ziet de Staatssecretaris de 
controle hierop? 

4. Zal een schipperskind, dat een 4- of 5-jarige continu-
school heeft doorlopen, geacht worden 6 jaar te hebben afge-
maakt? 

5. Dwingt dit wetsontwerp niet o.a. de schippers tot belang-
rijke extra-uitgaven voor het onderwijs aan hun kinderen, 
terwijl juist alle andere ouders vrijgesteld worden van het 
betalen van schoolgeld? 

Met verbazing en ontsteltenis had men in de P.v.d.A.-fractie 
kennis genomen van wat in de memorie van toelichting (blz. 7, 
rechterkolom, laatste volle alinea) wordt gezegd over de wijze 
waarop aan de leerplicht door schipperskinderen kan worden 
voldaan. Los van de vraag of de ontheffingsmogelijkheid, ge-
noemd in artikel 5, lid 1, onder a, nog nodig of wenselijk is 
(een vraag die men vooralsnog ontkennend beantwoordde), 
was men in deze fractie van mening dat de interpretatie van 
het begrip huisonderwijs, zoals in de genoemde passage van 
de memorie van toelichting gegeven, volstrekt moet worden 
afgewezen. Men meende in het bijzonder, dat schriftelijk onder-
wijs aan boord van een schip op de binnenvaart vooral voor 
de jongere kinderen een onmogelijkheid is. 

Indien het de Regering ernst is met de gelijkstelling van deze 
kinderen met alle andere kinderen, dan is er naar de mening 
in deze fractie slechts één oplossing; zij zullen de gelegen-
heid moeten hebben en verplicht moeten worden hetzelfde 
schoolonderwijs te volgen als de andere kinderen. Dit betekent 
in concreto, dat aan de ouders de mogelijkheid moet worden 
geboden zonder al te grote financiële offers hun kinderen ge-
durende de leerplichtige leeftijd aan de wal te huisvesten. In 
dit verband stelde men van deze zijde de volgende vragen: 

Hoeveel kinderen van schippers hebben geen verblijfplaats 
aan de wal en volgen dus op dit ogenblik niet regelmatig het 
onderwijs? 

Welke internaten zijn er op dit ogenblik? Voldoen deze aan 
redelijk te stellen eisen? Aan hoeveel kinderen bieden zij plaats? 

Hoeveel internaten zouden er nog moeten worden gesticht 
om aan alle betrokken kinderen huisvesting te verlenen? Welk 
bedrag is ongeveer hiermee gemoeid? 

Hoe groot zijn de kosten van het huidige ligplaatsonderwijs? 
Van P.v.d.A.-zijde wees men ten slotte op de verwarring die 

is ontstaan door de mededelingen van de inspecteur van het 
onderwijs in algemene dienst, weergegeven in „Schuttevaer" 
van 5 mei jl. Men drong er met klem op aan dat de Regering 
nu duidelijk uitspreekt welk beleid ze in deze wil voeren. 

De V.V.D.-fractie kon instemmen met het streven naar ge-
lijkstelling tussen kinderen van ouders zonder vaste verblijf-
plaats met kinderen waarvan de ouders wel een vaste verblijf-
plaats hebben. De vraag rijst echter — zo betoogden de com-
missieleden uit deze fractie — of de totaal andere omstandig-
heden gelijkstelling feitelijk altijd mogelijk maken. Huns in-
ziens verdient het aanbeveling dat, waar dit niet mogelijk is, 
de verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen, eerst 
aanvangt in het jaar waarin het kind de leeftijd van acht jaar 
bereikt, omdat het volgen van onderwijs dan veelal gepaard 
zal gaan met langdurig verblijf buiten de kring van het gezin. 

Deze leden voegden hieraan toe dat het recht om de kinderen 
eerder naar school te zenden uiteraard onverlet blijft. 

Schriftelijk onderwijs in huiselijke kring kwam de leden uit 
de V.V.D.-fractie voor als een zeer ondeugdelijk substituut 
voor normaal lager onderwijs en dit a fortiori in de eerste 
leerjaren. Deze leden maakten deze opmerking weliswaar in 
het verband van dit onderwerp T>aar naar hun mening was de 
geldigheid ervan niet beperkt tot de kring van gezinnen zonder 
vaste verblijfplaats. 

Dat thans in principe gehoor gegeven wordt aan de wens de 
schippers met betrekking tot de leerplicht gelijk te stellen met 
de niet-varenden stemde de fractie van de A.R.P. tot erkente-
lijkheid. Men was hier echter niet zeker of de bedoelingen 
zowel van de Regering als van de betrokken volksgroep vol-
doende zouden worden gerealiseerd, wanneer het ontwerp in 
deze vorm tot wet wordt verheven. In de eerste plaats meenden 
de A.R.P."Woordvoerders dat het van de ouders niet kan en 
mag worden verwacht, dat zij deskundige leiding geven aan het 
verwerken van schriftelijke lessen. Deze kinderen moeten — 
ook om later met vrucht voortgezet onderwijs te kunnen vol-
gen — dezelfde „ondergrond" hebben als z.g. walkinderen. 
Intussen had de A.R.P.-fractie kennis genomen van berichten 
in de pers, volgens welke het schriftelijk onderwijs niet zou 
worden beschouwd als grond voor vrijstelling. Men was ver-
heugd geweest over de inhoud van die mededeling, die aan-
leiding zou zijn geweest tot het verzoeken van meer concrete 
uitspraken, als men niet hierna weer het antwoord van de 
Staatssecretaris op de desbetreffende vragen van het lid der 
Kamer de heer Tans had gelezen. Na dit antwoord bleef echter 
de vraag bestaan of de Staatssecretaris voornemens is, ondanks 
de daartegen aangevoerde bezwaren, het ligplaatsonderwijs 
voorlopig te handhaven. 

Tn de tweede plaats zou de A.R.P.-fractie graag vernemen 
— zo deelden haar woordvoerders in de commissie mede — 
in hoeverre de gelijkstelling tussen de hierbedoelde kinderen 
en de niet-varende kinderen ook in financieel opzicht wordt 
doorgetrokken. Het onderbrengen van deze kinderen in ge-
zinnen of internaten om hen in staat te stellen regelmatig 
schoolonderwijs te volgen plaatst de ouders in vele gevallen 
voor aanzienlijk hoger kosten dan van de walbewoners wordt 
gevraagd. Zijn de bewindslieden van oordeel dat deze „meer-
kosten" geheel of gedeeltelijk door de ouders moeten worden 
betaald? Gaarne zou men van de bewindslieden vernemen in 
hoeverre naar hun mening de overheid in dit opzicht de ,,finan-
ciële gelijkstelling" dient door te trekken. 

Naar de mening van de C.H.U.-fractie, waar men zich trou-
wens aansloot bij de laatste van A.R.-zijde gestelde vraag, zal 
het schriftelijk onderwijs geen oplossing bieden voor de schip-
perskinderen. In haar visie is voor deze kinderen een opleiding 
aan de wal met een optimale begeleiding, juist in deze tijd. 
waarin ook het schippersvak sfeeds ingewikkelder wordt, uiter-
made noodzakelijk. Ditzelfde geldt — zo betoogden sprekers 
uit deze fractie — met betrekking tot de kansen voor verdere 
studie. Opheffing van ligplaatsonderwijs kwam hun in het bij-
zonder met betrekking tot de kleuters ongewenst voor, aan-
gezien juist deze groep belang heeft bij een goede voorbe-
reiding op het gewone schoolonderricht. 

De D'66-woordvoerder. die eveneens ermee instemde, dat 
het ontbreken van een vaste verblijfnlaats niet meer vrijstellings-
grond zal zijn, was van mening, dat het ontwerp in deze vorm 
in feite weinig verandering zal brengen in het onderwijs voor 
met name schipperskinderen. 

In de eerste plaats — zo vh~ deze spreker de argumentatie 
voor die stelling aan — geldt als vrijstelling de omstandigheid, 
dat de woning verder dan on redelijke afstand van de school is 
gelegen. Voor vele schippers is dit waarschijnlijk gedurende 
lange tijden het geval. Wat staat de Staatssecretaris dan precies 
voor ogen als hun aan boord verblijvende kinderen niet vol-
doende huisonderwijs ontvangen? Moet het antwoord dan ge-
zocht worden in een verplicht volgen van ligplaatsonderwijs, 
wat ook geen grote vooruitgang zou betekenen, en wat volgens 
de memorie van toelichting (blz. 8, linkerkolom. 2de volle 
alinea) ook niet in de bedoeling ligt? Is niet te overwegen w„ 
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de gehele vrijstellingsgrond bestaande uit de afstand woning— 
school te schrappen ? 

Ook van P.v.d.A.-zijde wilde men bij dit betoog laten blijken, 
dat het verwondering had gewekt, dat de vrijstellingsgrond 
voorgesteld in artikel 5, eerste lid, onder c, bijna altijd van 
toepassing zou zijn op schipperskinderen wier verblijfplaats aai. 
boord is. 

In het vervolg van het betoog inzake het onderwijs aan 
schipperskinderen wilde men bij D'66 uitgaan van het voor-
liggende ontwerp en de toelichting erop, met terzijdelating van 
de in het weekblad „Schuttevaer" van 5 mei weergegeven uit-
latingen van de inspecteur van het onderwijs in algemene dienst, 
over ditzelfde onderwerp. 

Het aanvaarden van schriftelijk onderwijs als grond voor 
vrijstelling van het inschrijven op een school achtte deze 
fractie verwerpelijk. Ter argumentatie van deze mening verwees 
men naar de reeds van K.V.P.-zijde genoemde „Open brief" 
van de heer Wiegersma. De spreker onderstreepte, dat door het 
schriftelijk onderwijs de sociale isolatie van het kind wordt 
versterkt. Reeds het kleuteronderwijs is voor deze groep van 
verwaarloosbare omvang en fungeert niet als middel om de 
schoolrijpheid te bevorderen. Schriftelijk onderwijs zou waar-
schijnlijk het bereiken van schoolrijpheid nog meer vertragen. 

Een ander punt betreft de internaten, waarmee het naar de 
informatie van D'66 slecht gesteld is. De huisvesting, het per-
soneel, de salariëring en de recreatieve mogelijkheden schijnen 
veel te wensen over te laten. Voorts schijnt de samenwerking 
tussen de organisaties van internaten niet te willen vlotten, 
waardoor wellicht ook het overleg met de overheid niet goed 
tot ontplooiing komt. Dit alles terwijl juist de internaten naar 
het deze fractie voorkwam een grote rol moeten spelen bij de 
invoering van de leerplicht voor schipperskinderen. Aan het 
personeel van de internaten moeten andere eisen gesteld worden 
dan alleen de diploma's kinderbescherming. De internaats-
kinderen zijn immers geen verwaarloosde of criminele jeug-
digen. 

Van de zijde van D'66 wees men er vervolgens op, dat over 
de kwaliteit van het onderwijs aan schipperskinderen in schip-
perskringen nogal geklaagd wordt. Of inderdaad de kwaliteit 
van met de name de continuscholen te wensen overlaat kon 
men niet beoordelen maar wel had men opgemerkt, dat de 
scholing in schipperskringen opvallend minder goed is dan in 
welke andere beroepsgroep ook. Het percentage van de kin-
deren, dat onvoldoende lager onderwijs heeft gehad is zeer 
hoog en dat van degenen die meer dan l.o. hebben gehad ont-
stellend laag. Een nieuwe onderwijsopzet van schipperskinderen 
moet dus zo weinig mogelijk remmende elementen bevatten. 
Ligplaatsonderwijs is in dat licht onvoldoende en evenzeer is het 
de vraag of niet de continuscholen met hun volgepakt rooster 
in sterke mate remmend werken. 

De spreker uit de D'66-fractie wilde dit betoog in vier stel-
lingen met bijbehorende vragen laten uitmonden: 

1. Ons onderwijs dient zoveel mogelijk aan alle kinderen 
gelijke kansen voor het leven te bieden, overeenkomstig de 
capaciteiten waarover zij beschikken. Schipperskinderen heb-
ben klaarblijkelijk minder kansen dan walkinderen, met name 
ten gevolge van het trekkende bestaan van hun ouders. Om nu 
gelijkheid te scheppen dient de gemeenschap speciale maat-
regelen te treffen. De overheid dient bereid te zijn relatief hoger 
investeringen te doen voor het onderwijs aan schipperskinderen 
dan voor dat aan walkinderen. Gevraagd werd of de Regering 
deze redenering en haar conclusie kan delen. 

2. Schoolrijpheid wordt mede bepaald door sociale con-
tacten met andere kinderen op jeugdige leeftijd. Voor schippers-
kinderen is daarom een vorm van kleuteronderwijs nog van 
groter belang dan voor walkinderen. Hoe ziet de Staatssecretaris 
de functie van het kleuteronderwijs voor schipperskinderen met 
betrekking tot hun latere prestaties op de lagere school? 

3. Ten einde binnen afzienbare tijd te komen tot een samen-
hangend beleid inzake het onderwijs aan schipperskinderen en 
ten einde de bestaande achterstand weg te werken is het nood-
zakelijk een diepgaand onderzoek in te stellen. Wil de Staats-

secretaris overwegen op korte termijn een commissie in te stel-
len, dan wel een daarvoor geschikt instituut te benaderen, met 
de opdracht om een onderzoek in te stellen wat betreft onge-
veer de volgende punten: 

— Hoe is de kwaliteit van het onderwijs aan schippers-
kinderen? 

— Hoe is de kwaliteit van de internaatsverzorging? 
— Welke prognoses zijn er te maken over de technologische 

veranderingen in de binnenscheepvaart en wat zijn hiervan de 
gevolgen voor het onderwijs aan schipperskinderen? 

— De experimenten op het gebied van kleuteronderwijs aan 
schipperskinderen en de speel-leerklassen. 

— Het opstellen van begrotingen aan de hand van alter-
natieve prioriteiten voor verbeteringen in het onderwijs aan 
schipperskinderen. 

4. Voorlopig moet voorrang worden gegeven aan praktische 
onderwijsexperimenten boven investeringen op lange termijn 
met name in gebouwen; deze dienen pas plaats te vinden nadat 
onderzoek heeft uitgewezen dat ze noodzakelijk zijn. Voor be-
paalde experimenten valt te denken aan: 

— de speel-leerklassen door de heer Wiegersma ontwikkeld 
en de initiatieven inzake kleuterwerk van de A.M.V.V. te Am-
sterdam; 

— voor zolang ligplaatsscholen gehandhaafd zouden blijven, 
een reorganisatie om experimenten met „zeer jonge kinderen" 
mogelijk te maken ter voorbereiding op de continuscholen; 

— periodiek te houden „vacantiecursussen" (of kampen) 
waarbij „remedial-education" in groepsverband wordt bedreven, 
ten einde kinderen, die met bepaalde vakken dreigen achterop 
te komen, bij te werken; 

— het betrekken bij deze expsrimenten van vrijwillige krach-
ten uit de kringen van onderwijs, jeugdwerk, sociaal-pedago-
gische opleidingen en ook van ouders van schipperskinderen en 
walkinderen; hierdoor worden de kosten gedrukt en wordt de 
groep belangstellenden vergroot; 

— het gebruikmaken van schoolradio en "televisie, waar-
van de resultaten in de Verenigde Staten en in Japan (bij 
kinderen van veerbootpersoneel) schijnen aan te tonen dat 
veel te bereiken valt. 

Hoe oordeelt de Staatssecretaris over de waarde van de 
bovengenoemde experimenten? Is hij bereid in dit opzicht een 
daadwerkelijke stimulans te geven? 

Van de kant van de P.S.P. vond men nu de gelegenheid om 
de in de inleiding tot dit verslag opgenomen stelling volgens 
welke dit wetsontwerp prematuur is ingediend, nader te ad-
strueren. Men wees hiertoe allereerst op de onduidelijkheid 
welke bestaat rondom het onderwijs aan kinderen uit gezinnen 
zonder vaste verblijfplaats. In de genoemde fractie verwachtte 
men weinig van de mogelijkheden deze kinderen huisonderwijs 
of schriftelijk onderwijs te doen geven. Men zag de bezwaren 
van het onttrekken van jonge kinderen aan het gezin goed in, 
zeker wanneer dat onttrekken min of meer dwingend wordt 
voorgeschreven. Maar men wilde anderzijds nadrukkelijk wij-
zen op de grote waarde gelegen in het opvoedend effect van 
sociaal verkeer in de school. De P.S.P.-fractie was er dan ook 
vooralsnog niet van overtuigd, dat het juist zou zijn het lig-
plaatsonderwijs op te heffen. Gevraagd werd in dit verband 
of de Staatssecretaris de mogelijkheden wil nagaan om dit 
onderwijs aan te passen aan de technische en economische ont-
wikkeling van de binnenvaart (zie memorie van toelichting 
blz. 8, linkerkolom, 3de volle alinea), bij voorbeeld door een 
grotere spreiding, door het toevoegen van speciale klassen aan 
bestaande scholen of door een regeling waarbij kinderen beurte-
lings wèl en niet met de ouders meevaren, respectievelijk reizen. 

Leerplichtverlenging 
Woordvoerders van de K.V.P. memoreerden, dat de Staats-

secretaris bij de behandeling van de „Nota leerplichtverlenging" 
(Bijlagen Handelingen 1963, stuk 7213) in 1963 had gesteld 
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(Handelingen 1963—1964, II, blz. 186, rechterkolom, boven-
aan), dat hij in verband met de noodzakelijke uitbreidingen 
bij het voortgezet onderwijs (voornamelijk individueel nijver-
heidsonderwijs voor meisjes, I.N.O.M. en individueel technisch 
onderwijs, I.T.O.) ten einde enkele 1 O-duizenden jongeren een 
voor hun waardevol voortgezet onderwijs te kunnen bieden, 
niet vóór 1967 zou kunnen overgaan tot de invoering van de 
9-jarige leerplicht. De Kamer ging hiermee akkoord. Uit 
de memorie van toelichting (blz. 10, linkerkolom, 3de volle 
alinea en 4de alinea) bleek nu echter duidelijk, dat in de af-
gelopen 4 jaar slechts resp. iets meer en iets minder dan de 
helft van de geplande I.T.O.- en I.N.O.M.-scholen is geëffec-
tueerd. Bovendien is er nog een belangrijk tekort aan lokalen 
en leerkrachten om in 1968 de 9-jarige leerplicht te kunnen 
doorvoeren. 

De leden hier aan het woord ontvingen allereerst gaarne 
nadere informatie inzake de huidige stand van zaken bij het 
3-jarig full-time I.N.O.M.- en I.T.O.-onderwijs. Zijn de be-
staande scholen reeds algemeen driejarig? Hoe is de aansluiting 
op het leerlingenwezen ? 

Hun betoog vervolgend, zetten de sprekers van de K.V.P. 
uiteen, dat het voorliggende wetsontwerp nu in artikel 3 de 
mogelijkheid brengt tot invoering van de 9-jarige leerplicht in 
1968. Bij hun fractie bestond waardering, omdat hierdoor 
eindelijk één van de belangrijke wensen op onderwijsgebied 
uit deze kring steeds geuit, zou worden geëffectueerd. Helaas 
moest men spreken van „zou" en mocht men niet spreken 
van „zal", omdat artikel 32 van dit wetsontwerp de invoering 
van de 9-jarige leerplicht weer uitstelt „tot een nader door Ons 
te bepalen datum". Elke mededeling over deze datum in de 
toekomst — 1969, 1970? — ontbreekt in de memorie van 
toelichting. Men vroeg daarom de Staatssecretaris duidelijk 
zijn standpunt hieromtrent kenbaar te maken, welke vraag ook 
van de zijde van andere fracties onderschreven werd. 

In de K.V.P.-fractie betreurde men het uitstel in hoge mate, 
te meer, nu de aantallen leerlingen, waarvoor een opvangmoge-
lijkheid bij het voortgezet onderwijs gecreëerd moet worden, zijn 
gedaald en nu de mammoetwet zal gaan functioneren in 1968. 
Met belangstelling had men kennis genomen van de vele ge-
gevens, in de memorie van toelichting op blz. 8 en volgende 
verstrekt. Men achtte deze gegevens waardevol maar niet door-
slaggevend voor dit uitstel, mede omdat ten slotte de Staats-
secretaris van de aanvullende mogelijkheid bij de Vormings-
instituten geen gebruik wil maken, zelfs niet als tijdelijke nood-
oplossing. De K.V.P.-fractie was voorshands nog van mening, 
dat er ook in de toekomst een beperkte groep blijft, voor wie 
het verantwoord is, de hulp van de Vormingsinstituten in te 
roepen, omdat een goede onderwijsvorm voor hen niet ge-
vonden zal worden in de eerstkomende jaren. Wordt door het 
afwijzen van deze mogelijkheid de invoering van 9-jarige leer-
plicht niet eenvoudig weer een aantal jaren uitgesteld? 

Van de zijde van de K.V.P. wenste men in dit verband terug 
te komen op de reeds in de inleiding tot dit verslag opgetekende 
teleurstelling, dat niet tegelijk met dit wetsontwerp een wets-
ontwerp tot invoering van de vormingsplicht — na de 9-jarige 
leerplicht— is ingediend. Van de impliciete verwijzing op blz. 9 
van de memorie van toelichting (rechterkolom, 3de volle 
alinea), naar de studieresultaten van een onlangs ingestelde 
commissie van advies inzake een eventuele wettelijke verplich-
ting tot het volgen van part-time-onderwijs of het deelnemen 
aan vormingswerk, had men bij de K.V.P. met gemengde ge-
voelens kennis genomen. Men meende, dat er toch sinds 1963 
reeds toezeggingen op dit punt waren. Gevraagd werd, wanneer 
de Staatssecretaris het rapport van de genoemde commissie ver-
wacht. Dat er in dezelfde alinea van de memorie van toe-
lichting wordt medegedeeld, dat er . . . . „te zijner tijd zal 
moeten worden overwogen of tot invoering van een vormings-
plicht in aansluiting op de 9-jarige leerplicht kan worden over-
gegaan" . . . . bad de K.V.P.-fractie verontrust. Sprekers uit 
deze fractie vroegen, wat precies het standpunt van de Staats-
secretaris is ten aanzien van de reeds zoveel besproken vor-
mingsplicht. 

Deze leden wilden ten slotte aandacht besteden aan de 
kosten die de verlenging van de leerplicht meebrengt. Zij wezen 
erop, dat de invoering van het 9de verplichte leerjaar volgens 
de memorie van toelichting (blz. 13, linkerkolom, 4de volle 
alinea) een totaal aan investeringen in de komende jaren zal 
vergen van circa f 100 min. voor lokalen en inventaris, terwijl 
de jaarlijkse exploitatie-lasten met enkele tientallen miljoenen 
guldens zullen stijgen. Bij de K.V.P. achtte men de genoemde 
extrakosten onder de huidige omstandigheden natuurlijk aan-
zienlijk. Daar stond echter tegenover, dat het hier gaat om de 
zorg vóór, en de toekomstige positie van 20 tot 30 000 van de 
„zwakkeren" onder de jeugdigen. Men vroeg zich af, of dit 
financiële offer niet toch binnen korte tijd gebracht dient te 
worden. Ook achtte men een uitvoerig beraad met de Staats-
secretaris over de mogelijke gelijktijdige invoering van de 
9-jarige leerplicht en de mammoetwet gewenst. Voorlopig was 
men aan K.V.P.-zijde van oordeel, dat hierbij de inschakeling 
van de Vormingsinstituten als noodoplossing zeer belangrijk zou 
kunnen zijn. Ook bracht men naar voren, dat voor de inves-
tering van f 100 min. in de bouw van meer lokalen juist nu een 
argument moest zijn, dat deze de werkgelegenheid in de bouw-
sector extra stimuleert. 

De commissieleden uit de P.v.d.A. stemden in met de in de 
memorie van toelichting (aanhef § 1, hoofdstuk III, blz. 8) 
weergegeven constatering, dat het reeds jaren een communis 
opinio is. dat de leerplicht moet worden verlengd tot negen 
jaar. Zij spraken als hun mening uit, dat zelfs gestreefd zal 
moeten worden naar een tienjarige leerplicht, gevolgd door een 
verplichting voor hen die in het arbeidsproces betrokken zijn 
gedurende twee jaren part-time onderwijs te volgen. In dit ver-
band vroegen zij zich echter af, of deze verlenging van de leer-
plicht altijd moet betekenen, dat de leeftijd, waarop de leer-
plicht wordt beëindigd, hoger wordt. Hoe denken de bewinds-
lieden over de mogelijkheid, genoemd in het N.O.V.- rapport 
„Nieuwe Onderwijsvormen voor 5 tot 13 a 14-jarigen" (o.a. 
blz. 32, blz. 34 en blz. 47) en in de studie „Struktuurplan voor 
het onderwijs" van de dr. Wiardi Beckmanstichting (blz. 26 bo-
venaan) de leerplicht op een vroegere leeftijd, i.c. op het 5de 
jaar te doen aanvangen? In dit verband werd van P.v.d.A.-zijde 
eveneens gevraagd naar een overzicht van de duur van de leer-
plicht en van de leeftijd waarop deze aanvangt in de West-Euro-
pese en de Scandinavische landen, alsmede in de U.S.A. en de 
U.S.S.R. Van de kant van de V.V.D. wees men hierbij op een 
bij artikel 3. eerste lid te opperen suggestie. 

De P.v.d.A.-fractie onderschreef — zo bleek uit de opmer-
kingen van haar woordvoerders in de commissie — de in de 
memorie van toelichting (bovenaangehaalde §. 2de alinea) ge-
uite mening, dat de aanwezigheid van voor alle leerlingen vol-
doende aangepaste vormen van onderwijs een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een verlenging van de leerplicht. Men ging 
daarom akkoord met de in artikel 32 van het wetsontwerp 
neergelegde „invoering op termijn" van de negenjarige leer-
plicht. Maar wel vroeg men zich af of het aanvaardbaar is om, 
als de beslissing tot verlenging van de leerplicht is genomen, 
niets te zeggen over het tijdstip, waarop deze beslissing kan 
worden geëffectueerd. De P.v.d.A.-fractie zou daarom graag 
een antwoord willen hebben op de volgende vragen waar men 
zich ook van P.S.P.-zijde achter stelde. 

a. Wanneer zullen er voldoende onderwijzers zijn om de 
leerplicht tot negen jaar te verlengen? 

b. Kan de Staatssecretaris in antwoord op de onder a ge-
stelde vraag ook meedelen hoe hij deze prioriteit afweegt t.o.v. 
de derde fase van de verlaging der leerlingenschaal? 

c. Wanneer zal de noodzakelijke schoolruimte aanwezig 
kunnen zijn? 

d. Wanneer zal de uitbouw van de in de memorie van toe-
lichting (blz. 10. linkerkolom, 2de volle alinea) genoemde aan-
gepaste onderwijsvormen zijn voltooid? 

e. Is er op dit ogenblik een in de tijd uitgezet plan waarin 
de onder a, b, c en d genoemde factoren zijn verwerkt? 
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De V.V.D.-woordvocrdcrs konden het niet juist achten de 

verlenging van de leerplicht in te laten gaan op een door de 
Kroon te bepalen tijdstip. Dit kan immers, gezien het gestelde 
in de memorie van toelichting (blz. 13, linkerkolom. 2de t/m 
5de hele alinea) toch niet eerder plaatsvinden dan over on-
geveer vijf jaar. Het is ongewenst, zo meenden deze commissie-
leden, om nu al te beslissen of aan deze maatregel prioriteit 
moet worden gegeven boven andere, dan levende wensen 
m.b.t. de verbetering van ons onderwijs. Voorts zal nog moeten 
blijken of er voldoende en adequate onderwijsvormen zijn ge-
schapen voor de groep leerlingen, die het hier in hoofdzaak 
betreft en voor wie het onderwijs nu vaak nog een kwelling is. 
Het leek hun daarom gewenst, dat tot de invoering van de leer-
plichtverlenging in de toekomst zal worden beslist door de 
wetgever en niet door de Kroon. 

Wat betreft een mogelijke „vormingsplicht" bracht men 
van V.V.D.-zijde naar voren, dat de nadelige economische 
positie van de groep intellectueel zwakbegaafde leerlingen in 
het 10de jaar veroorzaakt door een eventueel verplichte deel-
name aan het vormingswerk (memorie van toelichting, blz. 9, 
rechterkolom, 2de volle alinea) een ongelukkig argument is; op 
langere termijn zal een dergelijke begeleiding deze groep im-
mers juist maatschappelijk beter weerbaar maken. Men infor-
meerde in dit verband of de bewindsman overwogen had de 
bedrijfsopleidingen in te passen bij een eventuele verlenging van 
de leerplichtwet, juist in het belang van de intellectueel minder-
begaafde leerlingen. 

Van V.V.D. kant kwam ten slotte de vraag, hoe de over-
dracht gerealiseerd zal worden van ervaringen, die docenten op 
bijscholingscursusscn en tijdens het beraad over vorm en inhoud 
van het onderwijs opdoen (memorie van toelichting blz. 11, 
linkerkolom, 13de regel en 1ste volle alinea), op hun collega's, 
die daarbij niet rechtstreeks betrokken zijn; men dacht hierbij 
tevens aan de voorbereiding van nieuwe onderwijsvormen in 
het kader van de Wet Voortgezet Onderwijs. 

De commissieleden uit de fractie van de A.R.P. hadden met 
belangstelling en instemming kennis genomen van het voor-
nemen de leerplicht tot negen jaar uit te breiden. Zij hadden er 
begrip voor. dat deze verlenging pas op een nader te bepalen 
tijdstip kan worden ingevoerd. 

De D'66-fractie kon zich zeer wel verenigen — zo bleek 
uit de woorden van een harer leden — met een toekomstige 
lecrplichtverlenging tot negen jaar en ook met de delegatie van 
de concrete beslissing tot deze verlenging aan de Kroon, waar-
door geen speciale invoeringswet meer nodig zal zijn. De 
spreker informeerde in dit verband wanneer een voorstel tot 
algehele herziening van het basisonderwijs, zoals voorzien in 
de memorie van toelichting (laatste zin, 6de hele alinea, lin-
kerkolom, blz. 9) te verwachten is. 

Van D'66-zijde werd voorts gevraagd of het niet wenselijk is, 
dat de adviescommissie, genoemd in de memorie van toelichting 
(blz. 9, rechterkolom. 3de volle alinea), ook in beschouwing 
neemt, welke mogelijkheden en wenselijkheden er bestaan om 
in een aantal gevallen het volgen van vormingscursussen toe te 
staan als middel om te voldoen aan de leerplicht. In de 
memorie van toelichting worden wel in het algemeen bezwaren 
aangegeven tegen deze mogelijkheid voor kinderen die met 
twee of meer jaren vertraging het gewoon l.o. hebben door-
lopen. Het is echter voorstelbaar, dat om andere redenen en 
voor andere kinderen een dergelijke uitwijkmogelijkheid nuttig 
zou zijn. 

De P.S.P.-fractie kon geen oordcel over het. door haar als 
prematuur ingediend beschouwde, wetsontwerp doen weten, 
zolang zij niet wist welke concrete voorstellen de Regering wil 
doen t.a.v. de ,.algehele herziening van het basisonderwijs", die 
door de Staatssecretaris zeer terecht wordt genoemd als een 
essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de over-
gang van Jager naar voortgezet onderwijs (memorie van toe-
lichiing, blz. 9, linkerkolom. 6de volle alinea en blz. 10, 
rechterkolom, laatste alinea). 

Ten slotte had men zich in deze fractie afgevraagd wat be-
doeld is met de beide volgende passages uit de memorie van 
loelichting (blz. 13, linkerkolom): 

,,Een voorzichtig maar toch soepel investeringsbeleid zal ge-
boden 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 nood-
zakelijk zijn." en 

,,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 verwacht, 
dat het tekort aan ruimte in elk geval bij het lager beroeps-
onderwijs 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.-landbouw-
onderwijs.". 

Welke criteria hanteert de Staatssecretaris ter beoordeling 
van het ,,in ieder geval noodzakelijk zijn" van de bouw of 
uitbreiding van scholen van een bepaald type? Is het, wanneer 
in een aantal met name genoemde sectoren van het onderwijs 
een niet gering tekort aan ruimte wordt verwacht, geen zaak 
maatregelen te treffen om dat tekort zo spoedig mogelijk op te 
heffen'? Welk beleid zal de Regering in deze voeren? 

Artikelsgewijze behandeling 
Intitulé 
Zou het om psychologische redenen niet beter zijn de be-

naming „Schoolplichtwet" te kiezen? Uit deze naam zou mis-
schien ook duidelijker de wijziging spreken die het wetsontwerp 
wil brengen. 

Artikel 1, onder b. Kan de Staatssecretaris voorbeelden 
noemen van scholen die onder categorie 3 vallen? Wie moet 
de overeenkomst tussen deze scholen en die van de 1ste cate-
gorie vaststellen? 

Kan de Staatssecretaris ook voorbeelden geven van buiten-
landse en internationale scholen die volgens de toelichting op 
dit artikel (blz. 13, rechterkolom), onder categorie 4 vallen? 
Zouden ook nog andere schooltypen (avondscholen b.v.) onder 
deze categorie kunnen worden gebracht door een erkenning 
door de Minister? Waarom wordt er gesproken van „inrichting 
van onderwijs" en niet van „school"? 

Artikel 2. Men informeerde of de in artikel 2 gevestigde 
verplichting ook geldt voor Nederlanders wonende in het buiten-
land en voor vreemdelingen verblijvende in ons land. 

Artikel 3, lid 1. Vanuit de V.V.D. kwam de suggestie het toe-
latingsbcleid in die zin te verruimen, dat het voor schoolrijpe 
5-jarigen mogelijk wordt lager onderwijs te volgen. Met de er-
varingen die men hiermede zou opdoen zou dan in een later 
stadium het ingaan van de leerplicht op jeugdiger leeftijd kun-
nen worden overwogen. 

Gevraagd werd voorts, welke oplossing de bewindsman ziet 
in de situatie waarbij een leerling, op wie de toepasselijkheid 
van de leerplichtwet niet is geëindigd ingevolge de bepalingen 
onder a en b van dit artikel, met goed gevolg een instelling voor 
voortgezet onderwijs heeft doorlopen. Deze situatie kan zich 
voordoen b.v. als een begaafde leerling een klas of klassen 
heeft overgeslagen. 

Waarom begint de verplichting het kind te laten inschrijven 
op 1 augustus van ieder jaar, terwijl er geen verplichting is het 
schooljaar op die datum te laten beginnen? Is een regeling 
waarbij deze laatste verplichting gevestigd zou worden mis-
schien te verwachten? Zijn de ouders in het voorgestelde 
systeem van 1 t/m 14 augustus in gebreke, als ze hun leer-
plichtig kind nog niet hebben ingeschreven bij een school waar 
het schooljaar b.v. op 15 augustus of later aanvangt? 

Naar het oordeel van het lid van D'66, dat de laatste vragen 
stelde, was een nadere bepaling gewenst van het begrip leerjaar, 
dat onder a en b voorkomt. Het moet vaststaan of hiermee 
bedoeld wordt het leerjaar van de school of het leerjaar lopend 
van 1 augustus t/m 31 juli. 

Artikel 4, lid 2. In de K.V.P.-fractie was opgemerkt, dat er 
reeds bij het missen van één les of praktijklijd, volgens het ont-
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werp geen sprake meer kon zijn van geregeld schoolbezoek, 
zodat de ambtenaar proces-verbaal móet opmaken op 
grond van artikel 22, lid 2, en zodat de ouders volgens 
artikel 26 gestraft móeten worden. Uit de wetstekst blijkt niet, 
dat de ambtenaar — de omstandigheden kennende — de moge-
lijkheid heeft om eerst met een schriftelijke waarschuwing te 
volstaan. Acht de Staatssecretaris dit niet gewenst, mede i.v.m. 
de stringente eisen die de artikelen 13, 14 en 15 stellen aan de 
kennisgevingen, resp. de mededeling, door de ouders aan het 
hoofd van de school te doen in de daar geregelde vrijstellings-
gcvallen, nl. de eisen, dat deze schriftelijk en binnen twee 
dagen gedaan moeten worden? De ambtenaar zou toch bij 
ouders die door ziekte wat dit betreft nalatig zijn, moeten 
kunnen volstaan met een schriftelijke waarschuwing? Men her-
innerde er in dit verband aan, dat de strafbepaling in artikel 26 
niet spreekt van „hechtenis of boete kón worden opgelegd.". 

In de commissie werd naar voren gebracht, dat volgens 
arresten van de Hoge Raad van 16 december 1901 (Week-
blad van het Recht nr. 7694) en van 17 februari 1902 (Week-
blad van het Recht nr. 7729) het ontbreken van een gel-
digc reden van schoolverzuim reeds op grond van de huidige 
wetstekst niet een bestanddeel van de overtreding is, maar een 
„fait d'excuse". Door de voorgestelde formulering waarbij de 
woorden „zonder geldige reden" verdwijnen, wordt de wet dus 
aangepast bij een interpretatie door de rechter. Is het gevolg 
hiervan echter ook niet, dat de leek die met de wet te maken 
krijgt, misschien in verwarring wordt gebracht doordat elke 
verwijzing naar de vrijstellingsgronden van artikel 12 ont-
breekt? 

Artikel 5, eerste lid, onder a. Geïnformeerd werd aan hoe-
veel leerplichtige kinderen op 1 januari 1967 (of, indien deze 
gegevens nog niet bekend zijn, op de laatste datum waarvan 
dit wel het geval is) vrijstelling van het bezoeken van een 
school is verleend op grond van het volgen van huisonderwijs? 

De commissieleden, deel uitmakende van de fractie van de 
P.v.d.A., hadden niet de overtuiging dat deze vrijstellingsgrond 
diende te blijven voortbestaan. 

De fractie van D'66 was, volgens de mededeling van haar 
woordvoerder, afgezien van de hiernavolgende kritiek op de 
vrijstellingsgronden genoemd onder b en c, ten overvloede van 
mening, dat in geval van werkelijk onoverkomelijke bezwaren 
tegen de richting van het onderwijs of van bezwaren voort-
vloeiende uit de afstand van huis naar school, de vrijstellings-
grond genoemd onder a voldoende soelaas zou bieden, terwijl 
dan tevens gewaarborgd zou zijn, dat het betreffende kind in 
ieder geval onderwijs geniet. 

Artikel 5, eerste lid, onder b. Geïnformeerd werd hoeveel 
leerplichtige kinderen op 1 januari 1967 (of op de laatste 
datum waarvan dit bekend is) vrijstelling genoten van school-
onderwijs op deze grond. 

Bij D'66, waar men de vervanging van „de soort van onder-
wijs" door de „richting" wel een verbetering achtte, vroeg 
men zich toch af, of de betekenis van dit woord wel zó duide-
lijk is, dat een interpretatie in de zin van „de soort van onder-
wijs" uitgesloten is. Kan ook de godsdienstige, levensbeschouwe-
lijke of politieke overtuiging van de onderwijzer of leraar een 
motief zijn voor een overwegend bezwaar? Wordt nu de situatie 
denkbaar, die dat vroeger niet was, waarbij een kind een be-
paalde soort van (voortgezet) onderwijs móet volgen waar het 
wel geschikt voor is, maar waar zowel de ouders als het kind 
bezwaar tegen hebben. 

Bij de P.S.P. vroeg men zich af, of het de bedoeling is, dat 
ouders in geval van de vrijstellingsgrond onder b ontheven zijn 
van de verplichting hun kind of kinderen onderwijs te laten 
geven. Men achtte het noodzakelijk, om indien dit niet in de 
bedoeling ligt te bepalen, hetzij dat de ouders de verplichting 
hebben om huisonderwijs te geven of te doen geven, hetzij 
dat de overheid verplicht is te zorgen voor passend vervoer 
naar de dichtstbijzijnde school, waarvan de richting wèl aan 
de wensen van de ouders voldoet. 

Artikel 5, eerste lid, onder c. Bij enige groeperingen die in 
de commissie gerepresenteerd zijn, vroeg men zich af, of de 
afstand woning—school in ons land nog een reden voor vrij-
stelling moet zijn. In enkele uitzonderingsgevallen die er op 
dit punt zijn — afgezien wellicht van de schipperskinderen — 
achtte men toch een andere oplossing denkbaar. Men pleitte 
dan ook voor schrapping van deze vrijstellingsgrond, waarmee 
ook het 2de lid van dit artikel overbodig zou worden. 

Het plaatsvervangend commissielid deel uitmakende van de 
P.S.P.-fractie zou gaarne vernemen in hoeveel gevallen — af-
gezien van de gezinnen zonder vaste verblijfplaats — in Neder-
land gezinnen nog op een dusdanige afstand van een school 
wonen, dat dit een grond tot vrijstelling zou moeten zijn. Ligt 
het niet op de weg van de overheid om in die paar gevallen 
te zorgen, dat passend vervoer geboden wordt van en naar de, 
te ver afgelegen, dichtstbijzijnde school? 

Artikel 5, eerste lid, onder d. In geval van deze vrijstelling 
kan kennelijk volstaan worden met een eenvoudige verklaring 
van de betreffende onderwijsinrichting. Heeft de bewindsman 
overwogen, zo klonk de vraag van V.V.D.-zijde, dat dit geen 
enkele garantie biedt voor de kwaliteit van het daar gegeven 
onderwijs? Of gaat hij ervan uit dat de beoordeling daarvan 
op onoverkomelijke bezwaren stuit? 

Artikel 5, tweede lid. Commissieleden uit de P.v.d.A.-fractie 
vroegen zich af of, in deze tijd met zijn vele mogelijkheden' 
van vervoer, de genoemde afstanden niet bijzonder kort zijn. 
Zou het geen overweging verdienen deze vrijstelling afhanke-
lijk te stellen van de individuele omstandigheden in plaats van 
hiervan een algemene vrijstellingsgrond te maken? 

Een lid suggereerde de afstand te bepalen door een koppe-
ling aan het bezoeken van een l.o.-school respectievelijk een 
school voor voortgezet onderwijs; men zou dan bijv. 5 km voor 
bezoek aan een l.o.-school als redelijke afstand van de woning 
kunnen aannemen en 10 km voor een school voor voortgezet 
onderwijs. 

Artikel 7. Van K.V.P.-kant kwam de vraag naar welke 
maatstaven de inspecteur het huisonderwijs moet beoordelen. 
Moet het, ook als het voortgezet onderwijs betreft, vergeleken 
worden met het schoolonderwijs? Wordt de inspecteur van het 
schriftelijk onderwijs hierbij betrokken? Welke inspecteur is 
bevoegd ten aanzien van ouders die geen vaste woonplaats 
hebben? 

Ook bij D'66 vroeg men zich af hoe een inspectie doel-
treffend kon zijn voor kinderen zonder vaste verblijfplaats die 
huisonderwijs krijgen. 

Artikel 8, eerste lid. De spreker namens D'66 zou gaarne 
vernemen wat nu precies „overwegend bezwaar" is. Een zekere 
vorm van een beoordelende instantie leek hem in ieder geval 
wenselijk, zodat hier evenals bij een beroep op de andere vrij-
stellingsgronden een tweezijdige toetsing zou ontstaan. Er be-
stond geen bezwaar bij hem tegen de gedachte dat de ouders 
in laatste instantie beslissen welke school hun kind zal be-
zoeken, maar wel tegen de gedachte dat bij overwegend be-
zwaar van de ouders volgens het ontwerp blijkbaar geen nadere 
verklaring nodig is dan het simpelweg tijdig meedelen dat men 
dat bezwaar voelt. Als niemand meer de ernst van het bezwaar 
beziet, dan heeft iemand met een in de landstreek waar hij 
woont zeer weinig voorkomende godsdienstige overtuiging, al-
tijd de mogelijkheid tot vrijstelling bij de hand. 

De spreker namens de P.S.P. informeerde of de Staats-
secretaris bij handhaving van de vrijstellingsgrond, genoemd in 
artikel 5, eerste lid, onder b, de instelling van een commissie 
niet gewenst acht die de bezwaren toetst, zoals dat gebeurt bij 
gewetensbezwaren tegen de militaire dienst. 

Artikel 8, tweede lid. Deze bepaling betekent volgens de 
woordvoerder van D'66 in feite dat, wanneer een kind eenmaal 
op een school geplaatst is, het nooit meer voor de vrijstelling in 
aanmerking komt, tenzij het verhuist of tenzij er een nieuwe 
school in de buurt wordt gebouwd. Het kind zal immers altijd 
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„het jaar voorafgaande aan de dagtekening" op de gewraakte 
school zitten. Is dit werkelijk de bedoeling van het artikel? 

Artikel 10. Gevraagd werd of men uit de toelichting (blz. 
15, linkerkolom, bovenaan) terecht had begrepen dat volgens 
het voorstel, ook in geval van oncorrigeerbare invaliditeit of 
psychische ongeschiktheid, voortaan elke drie maanden een 
desbetreffende verklaring door een geneeskundige of psycho-
loog moet worden overgelegd. Is de noodzaak telken., een ver-
klaring aan te vragen en in te zenden voor de ouders en de 
noodzaak misschien telkens weer een onderzoek te ondergaan 
voor het kind, niet een kwelling? 

Artikel 11, eerste lid, onder a. Bij de P.v.d.A. zou men 
willen weten hoe aan het hoofd van een school kan blijken, 
dat een door hem af te schrijven leerling binnen veertien dagen 
elders zal worden ingeschreven? Is het niet mogelijk de af-
schrijving uitsluitend te doen plaatsvinden als hem via B. en W. 
is gebleken dat het kind elders is ingeschreven? 

Artikel 11, tweede lid. Hoe verdraagt de termijn van 14 
dagen schriftelijk verlof, door het hoofd der school bij ver-
huizing van het kind te geven (of zelfs bij het inschrijven van 
een kind op een andere school ter plaatse), zich met artikel 15, 
lid 3, volgens welke bepaling bij verlof van meer dan 10 dagen 
per schooljaar goedkeuring van de ambtenaar nodig is? Is de 
termijn van veertien dagen op zich zelf zinvol? Welke mo-
tieven liggen eraan ten grondslag? 

Artikel 12. Geïnformeerd werd of de algemeen verbindende 
voorschriften, genoemd onder b, niet ook afkomstig kunnen 
zijn van de burgemeester in de uitoefening van zijn bevoegd-
heden uit artikel 16 van de Wet buitengewone bevoegdheden 
burgerlijk gezag ten tijde van een burgerlijke uitzonderings-
toestand, of afkomstig van het militair gezag dat bij staat van 
oorlog zijn bevoegdheden uit artikel 16 van de Oorlogswet uit-
oefent. 

Het aan het voorbereidend onderzoek van het wetsontwerp 
deelnemend lid van de P.S.P.-fractie wilde gaarne vernemen of 
de Staatssecretaris het werkelijk juist acht een zo ongewenste 
maatregel als het tijdelijk verwijderen van de school, te sanc-
tioneren door deze als vrijstellingsgrond te handhaven in de 
wet. 

Naar aanleiding van de vrijstellingsgrond onder d werd in 
de commissie gevraagd wie de omvang van de godsdienstplich-
ten vaststelt. Men meende dat artikel 16 van de huidige Leer-
plichtwet aan het hoofd van de school een zekere vrijheid liet 
de ernst van dit motief voor schoolverzuim te bezien. Als dit 
inderdaad zo is, waarom verdwijnt deze vrijheid dan in het 
wetsontwerp? Er werd ook aanmerking gemaakt op het te 
zamen handhaven, als het ware als één categorie van vrijstel-
lingsgronden, van ziekte en vervulling van godsdienstplichten. 

Artikelen 13, 14 en 15, tweede lid. De eis aan de ouders ge-
steld om hun verzoeken en mededelingen schriftelijk te doen, 
nodigt naar het oordeel van de D'66-fractie als het ware uit 
tot overtredingen wegens onvermogen of ongewoonte om zich 
schriftelijk uit te drukken. Is hier niet een meer „maatschap-
pelijke" mogelijkheid te openen, zoals mondeling contact met 
zo nodig een schriftelijke notitie van het hoofd van de school 
zelf? 

Artikel 15, derde lid. In de toelichting op de artikelen 
12 t/m 15 wordt in de laatste zin gesproken van een verruiming 
van de bevoegdheid van het hoofd van de school m.b.t. het ver-
lenen van verlof. Is het juist, zo werd gevraagd, dat deze ver-
ruiming uitsluitend hieruit bestaat dat vroeger de goedkeuring 
van de inspecteur vereist was bij het verlenen van verlof voor 
meer dan 10 dagen per schooljaar wegens vervulling van gods-
dienstplichtcn, terwijl volgens het wetsontwerp de hiervoor in 
de plaats gekomen goedkeuring door de ambtenaar in dat geval 
niet meer noodzakelijk is? 

Artikel 16, derde lid. Moet de bevoegdheid van de ambte-
naar tot het horen van personen niet uitdrukkelijk beperkt 
worden tot gevallen waar dat nodig is i.v.m. de naleving van 
artikel 2 van het wetsontwerp? 

Artikelen 18, 22 en 23. Moet niet waar sprake is van „de 
ambtenaar" duidelijk gesteld worden, dat dit is de ambtenaar 
of de ambtenaren bedoeld in artikel 16, eerste lid? 

Artikel 22, tweede lid. Deze bepaling heeft een eigenaardige 
formulering, zo merkte men in de commissie op, waardoor het 
niet nakomen van de wettelijke verplichtingen in beide gevallen 
leidt tot verschillende gevolgen. Als de ouders blijven weigeren 
het kind in te laten schrijven wordt door de ambtenaar immers 
proces-verbaal opgemaakt en dus blijkbaar niet als de ouders 
hun weigering opgeven, ongeacht hoe lang ze tot dan toe ge-
weigerd hebben hiertoe over te gaan. Daarentegen wordt altijd 
proces-verbaal opgemaakt als de ouders een ingeschreven kind 
niet regelmatig de school laten bezoeken zonder dat zij van 
deze verplichting zijn vrijgesteld. Waarom worden beide ge-
vallen verschillend aangepakt? 

Overigens rees de vraag of niet steeds sprake is van onge-
oorloofd schoolverzuim als de ouders hun kind ten onrechte 
niet hebben laten inschrijven. In dat geval is de formulering 
echter t.a.v. het niet-inschrijven in dit artikel weinig zinvol. 
Of kan ongeoorloofd schoolverzuim pas optreden nadat het 
kind is ingeschreven? Als deze vraag bevestigend wordt beant-
woord, zou eerder van niet-inschrijven dan van ongeoorloofd 
schoolverzuim proces-verbaal moeten worden opgemaakt. 

Artikel 24. Waarom wordt hier niet het opmaken van 
proces-verbaal aan de politieambtenaren opgedragen? In de 
commissie werd opgemerkt, dat volgens de voorgestelde tekst 
ook geldig vrijgestelde kinderen kunnen worden opgebracht. 
Hoe controleert de politie eventueel of het kind verlof heeft? 

Artikel 26, tweede lid. Gevraagd werd of de tweede en 
volgende overtreding betrekking moet hebben op hetzelfde kind 
uit het gezin als de voorafgaande overtreding, willen deze ver-
zwaringen van toepassing zijn. 

Artikel 27. Commissieleden, deel uitmakend van de P.v.d.A.-
fractie wezen erop, dat het, gezien de inhoud van dit artikel, 
misschien wenselijk is in de wet te bepalen, dat op elke school 
een exemplaar van de wet aanwezig dient te zijn. 

Artikel 34. De financiële gevolgen van het niet-betalen van 
schoolgeld door leerlingen van het 3de jaar op scholen voor 
voortgezet onderwijs, zijn niet genoemd. Kan de Staatssecretaris 
alsnog aangeven hoe groot de netto-bijdrage is die de rijkskas 
minder ontvangt? 

Gevraagd werd of nu ook voor kinderen, die reeds de Ieer-
plichtige leeftijd gepasseerd hebben, geen schoolgeld meer be-
taald zal hoeven te worden, als- zij het onderwijs in het derde 
leerjaar van een school voor voortgezet onderwijs volgen. 

In de commissie wees men erop, dat het niet logisch is deze 
wijziging in de Schoolgeldwet, hoezeer men daar ook om an-
dere redenen voor kan voelen, nu al te laten ingaan terwijl de 
leerplichtverlcnging pas plaats vindt op een door de Kroon te 
bepalen tijdstip. Moet niet worden bepaald, dat artikel 34 in 
werking treedt op datzelfde tijdstip? 

Artikel 35. Geïnformeerd werd wat de zin is van het hand-
haven van de categorie a in het eerste lid van artikel 88 van 
de Arbeidswet 1919. 

Aldus vastgesteld 6 juli 1967. 
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