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VOORLOPIG VERSLAG van de vaste Commissie voor Onder-
wijs en Wetenschappen over het ontwerp „Leerplichtwet 
1969". 

Inleiding 
Zeer vele leden verklaarden zich gaarne te kunnen verenigen 

met de in dit wetsontwerp voorgestelde regeling, met name met 
de daarin opgenomen verlenging van de leerplicht, welke zowel 
voor het kind als voor de maatschappij zeer noodzakelijk geacht 
werd in deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen. 
Deze leden stelden zich voor verder in dit verslag nog enkele 
beschouwingen aan dit onderwerp te wijden. 

Een aantal andere leden verklaarde zich in dit verslag te 
willen onthouden van het maken van opmerkingen, doch zij 
behielden zich wel voor bij de openbare beraadslaging enkele 
principiële beschouwingen aan dit wetsontwerp te wijden. 

Invoering van de verlenging van de leerplicht 
Zeer vele leden wezen erop, dat aan twee belangrijke voor-

waarden moet worden voldaan vóór de invoering der 9-jarige 
leerplicht een feit kan worden: 

a. er zullen voldoende aangepaste onderwijsvormen moeten 
zijn; 

b. er zal voldoende geld voor gevoteerd moeten kunnen 
worden. 

Velen dezer leden hadden er begrip voor, dat om de voren-
genoemde redenen de invoering van een verlengde leerplicht 
voorshands nog niet verwezenlijkt kan worden. De inpassing 
in het voortgezet onderwijs vergt nog een belangrijk aantal 
voorzieningen, meer in het bijzonder voor de zwak begaafden. 
Ofschoon het i.t.o.-onderwijs zich duidelijk begint te ontplooien, 
is deze ontplooiing toch nog lang niet ver genoeg voortge-
schreden om deze leerlingen bij een verlengde leerplicht op te 
vangen. 

In nog belangrijker mate geldt dit voor het i.n.o.n.-onderwijs, 
zoals blijkt uit de staat in de memorie van antwoord (blz. 8). 

Vele andere leden betreurden het, dat er door de Regering 
zo weinig positiefs over het tijdstip van invoering kan worden 
gezegd. Is de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen 
bereid alles in het werk te stellen, dat aan bovengenoemde 
voorwaarden binnen redelijke tijd wordt voldaan en kan hij 
een streefdatum noemen voor de invoering van de verlengde 
leerplicht? Deze leden vreesden namelijk, dat het tijdstip van 
invoering telkens zal worden verschoven. In het verleden is 
zulks ook geschied bij de invoering van de 7-jarige leerplicht. 

In dit verband brachten de hier aan het woord zijnde leden 
in herinnering, dat de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid ter gelegenheid van de openbare beraadslaging over 
dit wetsontwerp in de Tweede Kamer had verklaard (Hande-
ttngen dezer zitting, blz. 1343, rechterkolom) aan te nemen 
„ dat, zodra de Staatssecretaris weet wanneer de 
mogelijkheid om over te gaan tot verlenging van de leerplicht 
aanwezig is, hij dit stellig op zijn minst twee jaar tevoren zal 
aankondigen". Deze leden zouden gaarne vernemen, of de 
Regering geen mogelijkheden ziet deze termijn te verkorten 
door bijtijds maatregelen voor te bereiden. 

Voorts memoreerden deze leden, dat de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen bij de vorenbedoelde gelegenheid 
had medegedeeld (Handelingen deze zitting, blz. 1341, rech-
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terkolom), dat naar zijn mening ruimteproblemen, die zullen 
ontstaan, niet het eerste knelpunt zijn. Deze leden zouden deze 
uitspraak gaarne nader geadstrueerd zien. 

Uitvoering der wet 
Verscheidene leden verklaarden bij de openbare beraad-

slaging over dit ontwerp o.m. aandacht te willen schenken aan 
toenemende praktische moeilijkheden bij de handhaving van 
enige wet op de leerplicht, gelet op de spreiding der vakanties 
op de scholen én in de bedrijven. 

Vele leden verklaarden met de nieuwe bepalingen betref-
fende de bestrijding van ongeoorloofd schoolverzuim geheel te 
kunnen instemmen. 

Zij achtten het een grote verbetering, dat dit bij de huidige 
ontwikkeling meer en meer een zaak is geworden van maat-
schappelijke zorg. Wel zal de hiermee belaste ambtenaar in 
sommige gevallen in een moeilijke positie kunnen geraken 
omdat hij tevens optreedt als verbaliserend ambtenaar. 

Vele andere leden memoreerden, dat de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen ter gelegenheid van de openbare 
beraadslaging in de Tweede Kamer over dit wetsontwerp (Han-
delingen, blz. 1339, linkerkolom) had gesuggereerd, dat een 
ambtenaar, bedoeld in artikel 16, bijv. uit de kring van het 
maatschappelijk werk zou kunnen komen. Dit leek deze leden 
een goede suggestie. 

Dezelfde leden zouden gaarne vernemen, op welke wijze 
de Staatssecretaris niet alleen de inschrijving, maar ook het 
geregeld bezoek (artikel 5, sub c) denkt te controleren. Indien 
iemand een verzoek tot vrijstelling indient, zal het toch niet 
altijd mogelijk zijn dat geregeld bezoek (want dit moet meestal 
nog beginnen) te onderzoeken. 

Vele leden achtten het een moeilijke aangelegenheid voor 
het bevoegd gezag van een school, hoe te handelen indien een 
hoofd der school ingevolge artikel 27 van dit ontwerp, nadat 
dit tot wet zal zijn verheven, veroordeeld wordt. Het is duidelijk, 
dat als regel hierbij gezag en autoriteit van dit hoofd danig in 
het gedrang komen. 

Vele andere leden stelden de vraag of de Staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen het mogelijk acht, dat er leer-
lingen door intensief onderwijs - zoals dat op schippersscholen 
waarbij een internaat is, wel plaats vindt — sneller door de 
leerplicht heen komen (artikel 3 van het ontwerp). 

Is hij ervan overtuigd dat deze kinderen dan niet opgeno-
men worden in het arbeidsproces? 

Dezelfde leden vroegen, of het de Staatssecretaris bekend 
is, dat de toepassing van een maatregel als thans in artikel 11, 
sub c van het ontwerp, is opgenomen, in het verleden tot lang-
durig schoolverzuim heeft geleid. 

Voorts zouden de hier aan het woord zijnde leden gaarne 
vernemen, of het niet van belang is in de uitvoeringsbesluiten 
een datum te bepalen, vóór welke het verslag als bedoeld in 
artikel 25 van het ontwerp, moet worden uitgebracht, om daar-
door zeker te zijn dat de gegevens niet te lang onderweg blijven 
en ook bij de Minister op een vastgestelde tijd binnen zijn. 

Vervolgens stelden deze leden de vraag, of de Regering het 
juist acht, dat een leerling, die door zijn begaafdheid vóór zijn 
16e jaar het 4e leerjaar van een school voor voortgezet onder-
wijs bezoekt en die volgens dit ontwerp, ondanks zijn jeugd, 
niet meer leerplichtig is, schoolgeld betaalt (artikel 34 van het 
ontwerp). Dit betekent een zeker nadeel voor de ouders van 
een ijverige leerling. 

Onderwijs aan kinderen van ouders zonder vaste 
verblijfplaats 

Vele leden achtten het onderwijs aan kinderen, wier ouders 
geen vaste verblijfplaats hebben - waarbij in hoofdzaak schip-

perskinderen betrokken zijn - een moeilijk oplosbaar vraagstuk, 
daar men enerzijds de wens tracht te vervullen deze kinderen 
uit een oogpunt van leerplicht met de andere Nederlandse kin-
deren gelijk te stellen, terwijl anderzijds deze kinderen om goed 
onderwijs te ontvangen niet in het normale gezinsmilieu op-
groeien. Dit klemt nog meer voor particuliere en zetschippers 
dan voor rederijschippers, die in de regel vaste routes bevaren. 
Zo ligt de situatie in de grote binnenhaven Maasbracht geheel 
anders dan in de havensteden van het westen des lands. 

De vraag kan gesteld worden of de bestaande internaten wel 
in voldoende mate op dit probleem gericht zijn en of ook deze 
kant van het probleem niet nog eens nader bezien moet wor-
den, evenals het vraagstuk van de bijstand aan de ouders ten 
aanzien van de wijze van vergoeding en de hoogte van het hier-
voor vastgestelde bedrag. 

In verband met het vorenstaande verklaarden deze leden het 
toe te juichen, dat bij de behandeling van dit ontwerp in de 
Tweede Kamer het amendement van de heer Masman c.s. op 
artikel 5, ertoe strekkende het huisonderwijs als vrijstellings-
grond te doen vervallen, was aanvaard. Zij meenden, dat het 
huisonderwijs - meestal in de vorm van schriftelijk onderwijs — 
als vrijstellingsgrond gemist kan worden: 

a. omdat het een steeds verminderend aantal kinderen be-
treft; 

b. omdat het geen adequaat onderwijs is; 
e. omdat de daarbij betrokken kinderen de schoolgemeen-

schap missen; 
d. omdat het verdwijnen van de mogelijkheid tot het geven 

van huisonderwijs een stimulans kan vormen voor de trekken-
den een vaste verblijfplaats te kiezen; 

e. omdat steeds meer kinderen een andere loopbaan kiezen 
dan de vader. 

Vele andere leden achtten het eveneens van groot belang, 
dat na de totstandkoming der wet een einde zal komen aan de 
uitzonderingspositie der in dit gedeelte van het verslag be-
doelde kinderen doordat ook voor hen een 9-jarige leerplicht zal 
gaan gelden. Wel zouden zij gaarne zien dat er een financiële 
oplossing wordt gevonden voor de mogelijkheid voor deze kin-
deren om aan de leerplicht te voldoen. Kan de Staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen thans nadere mededelingen 
doen omtrent het verstrekken van subsidies te dezer zake? 

Voorts stelden deze leden de vraag, of de Staatssecretaris 
reeds enigermate kon aangeven hoeveel internaten voor schip-
perskinderen er behoren te zijn. Acht de Staatssecretaris een 
onderbrengen van de schipperskinderen in gezinnen te verkie-
zen boven plaatsing in een internaat? 

Vormingswerk 

De leden, laatstelijk in het vorige gedeelte van dit verslag aan 
het woord, zouden gaarne vernemen of de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen niet grote waarde toekent aan het 
vormingswerk voor de jeugd tussen 16 en 18 jaar en of het niet 
tijd wordt ook daarvoor wettelijke maatregelen te nemen in de 
zin van een vormingsplicht. 

Vastgesteld 9 april 1968. 
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