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Inleiding 
De ondergetekenden stellen het op prijs, dat de vaste Com-

missie voor Onderwijs en Wetenschappen besloten heeft in 
haar verslag telkens waar dit geschikt voorkwam te vermelden, 
namens welke fracties of delen van fracties gesproken werd. 

Zij zijn erkentelijk voor de instemming die de leden van 
de in de commissie vertegenwoordigde fracties hebben uitge-
sproken met de voorgestelde herziening van de Leerplicht-
wet als onderdeel van de nieuwe wettelijke voorzieningen ten 
behoeve van het lager en het voortgezet onderwijs. De leden 
van de K.V.P.-fractie zijn zij dankbaar voor de waardering 
die deze leden tonen voor het opnemen in de wet van de 
mogelijkheid van een verlenging van de leerplicht tot 9 jaar. 
Zij betreuren het, dat deze fractie teleurgesteld is, dat niet 
tegelijkertijd een wetsontwerp tot invoering van de 'vormings-
plicht' na de leerplicht is ingediend. De eerste ondergeteken-
de komt hierop nader in deze memorie terug. 

Met veel belangstelling hebben de ondergetekenden ervan 
kennis genomen, dat ook de leden van de P.v.d.A. en de 
V.V.D. van mening zijn, dat de Leerplichtwet 1900 verouderd 
is en dat de leden van deze fracties zich kunnen verenigen 
met de voornaamste wijzigingen die in dit ontwerp worden 
voorgesteld. 

De ondergetekenden kunnen instemmen met de leden van de 
A.R.P. die naast waardering voor het nieuwe ontwerp de 
hoop uitspreken, dat het onwettig schoolverzuim door de 
gewijzigde procedure zal verminderen. 

Op de door de leden van de C.H.U.-fractie en de leden 
van de andere fracties aangekondigde vragen en opmerkingen 
met betrekking tot het onderwijs aan schipperskinderen zal 
de eerste ondergetekende ter andere plaatse uitvoerig ingaan. 

De ondergetekenden zijn verheugd, dat ook de D'66-fractie 
de grondslagen van het wetsontwerp toejuicht. 

De vrees van de P.S.P.-fractie, dat het wetsontwerp prema-
tuur zou zijn ingediend, kunnen de ondergetekenden niet delen; 
de eerste ondergetekende komt op dit punt nog nader in deze 
memorie terug. 

De nieuwe regeling betreffende de naleving van de Leerplicht-
wet 

Zoals de ondergetekende ]) in de memorie van toelichting 
heeft gezegd, zal het toezicht op de naleving van de wet veel 
meer het karakter moeten dragen van maatschappelijke zorg. 
Hij geeft er de voorkeur aan niet te spreken van maatschap-
pelijke begeleiding, zoals de hier aan het woord zijnde leden 
van de K.V.P. doen, omdat dit laatste veel meer omvat dan 
voor de bestrijding van het onwettig schoolverzuim nood-
zakelijk is. Dit wil niet zeggen, dat de ambtenaar zich zal 
moeten beperken tot bezoeken aan de ouders en gesprekken 
over het verzuim. In voorkomende gevallen kan hij daarbij 
voorlichting geven, maar in vele gemeenten zal hij andere 
daarvoor aangewezen personen of instanties moeten inschakc-
len of daarnaar verwijzen. Dit is op zich zelf al een stuk 
sociale voorlichting. In die gemeenten zal zijn taak wellicht 
meer gespecialiseerd zijn dan bijvoorbeeld in kleinere gemeen-
ten, waar deze nieuwe taak is gecombineerd met andere in 
het maatschappelijke vlak liggende taken. 

1) Indien uit de tekst niet het tegendeel blijkt, wordt in het hierna-
volgende steeds de eerste ondergetekende bedoeld. 

9039 5—6 (4 vel) 
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Met de P.v.d.A. is de ondergetekende van mening, dat een 
snelle berechting na een geconstateerde overtreding mede 
bepalend zal zijn voor de mate waarin de wet effect zal heb-
ben. Belangrijker is echter, dat bij een goede uitoefening van 
de nieuwe taak die de gemeenten krijgen, het aantal over-
tredingen zal afnemen. 

Op de vragen en opmerkingen over de kosten die de uit-
oefening van het toezicht voor de gemeenten meebrengt, gaat 
de ondergetekende in het verdere deel van deze paragraaf 
nader in. 

Naar zijn mening is er naast de middelen die de gemeente-
wet biedt, vooralsnog geen behoefte aan middelen om zo-
nodig een goede verzorging van het toezicht af te dwingen. 
Hij vertrouwt erop, dat de gemeenten van de in dit wetson-
werp geboden mogelijkheid van een effectiever bestrijding 
van het onwettig schoolverzuim een goed gebruik zullen 
maken. 

Met de leden van de P.v.d.A. hier aan het woord kan de 
ondergetekende instemmen, dat het wenselijk is de voor het 
toezicht aan te stellen ambtenaren zo veel mogelijk in ver-
binding te brengen zowel met de kinderpolitie en de kinder-
beschermingsorganen als met schoolverzorgingsdiensten c.q. 
diensten voor schoolmaatschappelijk werk. 

De ondergetekende betwijfelt of de mening, van de zijde 
van de V.V.D. uitgesproken, dat op kortere termijn bezien 
een aanzienlijke toeneming van het aantal strafzaken op dit 
gebied verwacht kan worden, juist is. Wanneer de ambtenaar 
zijn taak goed vervult, zal het aantal strafzaken niet of niet 
belangrijk toenemen en na enige tijd wellicht zelfs afnemen. 
Voor het openbaar ministerie is de nieuwe regeling ook daar-
om een verbetering, omdat het proces-verbaal steunt op eigen 
waarneming van de verbalisant, zodat het nauwelijks nog 
nodig zal zijn achteraf nog eens de politie in te schakelen, 
zoals thans veelal gebeurt. 

Dat de situatie met betrekking tot de naleving van de leer-
plicht niet overal gelijk is, vindt zijn oorzaak vermoedelijk 
minder in het gebrek aan activiteiten van de gemeentebesturen 
en de betrokken hoofden van scholen dan in verschillen in 
de aard van de bevolking. 

Hieronder volgen specificaties per kanton en per arrondis-
sement van de aantallen schuldigverklaringen en transacties 
in de jaren 1965 en 1966. De ondergetekende herhaalt het-
geen hij in de memorie van toelichting heeft gezegd, namelijk, 
dat uit deze cijfers geen conclusies kunnen worden getrokken 
met betrekking tot de naleving van de Leerplichtwet. Dat deze 
cijfers van belang zouden zijn om na de inwerkingtreding van 
de wet een inzicht te krijgen in de invloed, die de nieuwe 
procedure op het ongeoorloofd schoolverzuim uitoefent, is 
naar zijn mening dan ook twijfelachtig. 

Kantongerechtzaken 

Schuldig-
verklaringen 

Schikkingen ex. 
art. 94 lid 1 + 2 

1965 1966 1965 1966 

's-Hertogcnbosch. 
Eindhoven. . , . 
Helmond . . . . 
Boxmeer . . . . 

Breda 
Tilburg 
Zevenbergen. . . 
Bergen op Zoom 

Maastricht. . . . 
Heerlen 
Sittard 

82 71 
29 23 
32 32 
6 4 
81 41 
79 59 
53 73 
20 27 
77 117 
67 90 
19 28 

14 
18 
14 
5 

26 
31 

8 

3 
14 
5 
1 

27 
17 
5 

Schuldig-
verklaringen 

Schikkingen ex. 
art. 94 lid 1 + 2 

1965 

Roermond. . . 
Venlo . . . . 

A r n h e m . . . . 
Wageningen . . 
Tiel 
Nijmegen . . . 
Terborg. . . . 

Zutphen. . . . 
Apeldoorn. . . 
Groenlo. . . . 
Deventer . . . 

Zwolle . . . . 
Steenwijk . . . 
Harderwijk . . 

Almelo . . . . 
Enschede . . . 

's-Gravenhage . 
Delft 
Leiden . . . . 
Alphen a.d. Rijn 

Rotterdam. . . 
Schiedam . . . 
Gouda . . . . 
Brielle . . . . 
Sommelsdijk. . . 

Dordrecht . . 
Gorinchem . . 
Oud-Beijerland 

Middelburg . . . 
Zierikzee . . . . 
T e r n e u z e n . . . . 
Oostburg . . . . 

Amsterdam . . . 
H i l v e r s u m . . . . 

Alkmaar . . . . 
Hoorn 
Den Helder . . . 

Haarlem . . . . 
Zaandam . . . . 

Utrecht 
Amersfoort . . . 

Leeuwarden . . . 
Sneek 
Heerenveen . . . 
Beetsterzwaag . . 

Groningen. . . . 
Zuidbroek. . . . 
Winschoten . . . 

Assen 
Meppel 
Emmen 

Landelijk totaal . 

1966 

27 9 
13 15 
72 54 
9 33 
48 28 
56 69 
14 2 
2 3 
20 9 
2 2 
13 10 
37 50 
4 1 
12 7 
53 39 
66 32 
340 256 
14 7 
78 107 
6 4 
84 41 
34 26 
19 12 
10 11 
7 19 
36 18 
12 4 
- 2 

5 3 
1 2 
1 1 
2 1 

142 76 
7 8 

3 _ 
2 1 
- 8 

30 16 
- 1 

81 105 
31 18 

18 20 
8 10 
8 14 
4 4 

58 69 
35 18 
34 44 

47 22 
17 26 
16 38 

1965 

10 
15 

18 
5 
1 
1 

1 
2 

8 

1 

6 
1 

53 
3 

29 
1 

14 
1 

20 
14 

11 
3 

1966 

15 
9 

6 
3 
4 

3 

13 

6 

14 
4 

16 

1 
1 

9 
7 
4 

3 
2 
f. 

2183 1925 394 253 
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Kantongerechtzaken per arrondissement 

Arrondissement Schuldig-
verklaringen 

Schikkingen ex. 
art. 94 lid 1 + 2 

1965 1966 1965 1966 

's-Hertogenbosch. . . 
Breda 
Maastricht 
Roermond 
Arnhem 
Zutphen 
Zwolle 
Almelo 
's-Gravenhage . . . . 
Rotterdam 
Dordrecht 
Middelburg 
Amsterdam 
Alkmaar 
Haarlem 
Utrecht 
Leeuwarden 
Groningen 
Assen 

Totaal 2183 

149 130 11 14 
233 200 51 23 
163 235 65 49 
40 24 25 24 
199 186 25 13 
37 24 4 4 
53 58 9 19 
119 71 7 -
438 374 86 34 
154 109 9 5 
48 24 - 1 
9 7 9 7 

149 84 7 4 
5 9 3 7 
30 17 15 5 
112 123 34 11 
38 48 6 2 
127 131 14 20 
80 86 14 11 

1925 394 253 

Rechtbankzaken 

Onherroepelijke Onherroepelijke 
schuldig" schuldig-
verklaringen in verklaringen in 
1965 1966 

's-Hertogenbosch 
Breda 
Maastricht . . . 
Roermond . . . 

Totaal ressort 
's-Hertogenbosch . . . . 2 

Arnhem 3 
Zutphen 1 
Zwolle 
Almelo 3 

Totaal ressort 
Arnhem 7 

's-Gravenhage 4 
Rotterdam -
Dordrecht 1 
Middelburg 

Totaal ressort 
's-Gravenhage 5 

Amsterdam 1 
Alkmaar -
Haarlem 1 
Utrecht 2 

Totaal ressort 
Amsterdam 4 

Leeuwarden 3 
Groningen -
Assen - 1 

Totaal ressort 
Leeuwarden 4 

Landelijk totaal 22 

1 

18 

18 

1 

1 

1 

2 
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De globale raming die in de memorie van toelichting is 
gegeven van de stijging van de kosten van het toezicht, berust 
op ramingen die door de gemeentelijke leden van de Raad 
voor de Gemeentefinanciën, elk voor hun eigen gemeente, 
zijn gemaakt. Ondanks het kleine aantal is de spreiding vrij 
goed. Het waren de gemeenten Rotterdam, Tilburg, Heel en 
Panheel, Deventer, Sleen, Ede en Middelburg. Zowel voor de 
grotere als voor de kleinere gemeenten bleek de kostenverho-
ging rond f 0,10 per inwoner te bedragen. Voor 80 a 90 pet. 
betreft dit personeelskosten; voor het overige vervoers- en 
administratiekosten. De met dit bedrag te verrekenen bespa-
ring door afschaffing van de commissies tot wering van 
schoolverzuim werd op f0 ,01 tot f 0,02 per inwoner geraamd. 
Bij deze ramingen is zoveel mogelijk rekening gehouden met 
loon- en prijsstijgingen tot 1 augustus 1968. Een uitgebreider 
onderzoek achtte de ondergetekende vooralsnog prematuur, 
temeer daar het om financieel betrekkelijk onbelangrijke be-
dragen gaat. 

Naar aanleiding van de vraag of de kostenstijging voor de 
gemeenten zal worden gecompenseerd en, zo ja, hoe dat zal 
gebeuren, merkt de ondergetekende het volgende op. Met de 
Raad voor de Gemeentefinanciën is hij van mening, dat de 
aanpassing van de middelen der gemeenten aan deze kosten-
stijging althans voorlopig daarin zal kunnen worden gezocht, 
dat bij de ramingen van de jaarlijkse behoefte der gemeenten 
aan de middelen uit hoofde van de algemene uitkering c.a. 
uit het Gemeentefonds rekening wordt gehouden met de per-
sonele en materiële lasten die uit de vervulling van de nieuwe 
taak voortvloeien. In een later stadium kan worden bezien, of 
het aanbeveling verdient deze lasten in de desbetreffende 
onderwijsuitkeringen te verwerken en zo ja, op welke wijze. 

De uitgaven voor het toezicht op de naleving van de wet, 
dus ook de uitgaven voor de ambtenaar, die met het toezicht 
is belast, vallen onder § 12 van hoofdstuk VIII (onderwijs) 
van de gemeentebegroting. 

De ondergetekende verwacht niet, dat voor het toezicht een 
groot aantal nieuwe ambtenaren zal moeten worden aange-
steld. Buiten de grote gemeenten zal een combinatie met 
andere functies, bij voorkeur liggend op het terrein van de 
maatschappelijke zorg, noodzakelijk zijn. Het is moeilijk 
nauwkeurig de eisen aan te geven waaraan die ambtenaren 
moeten voldoen, omdat de inhoud van de functie mede be-
paald wordt door plaatselijke omstandigheden. De onderpete-
kende denkt in het algemeen aan personen die ervaring hebben 
in het maatschappelijk werk (bij voorkeur het schoolmaat-
schappelijk werk) en die met het onderwijs bekend zijn. Bij 
een juiste keuze van de persoon zal het ongetwijfeld mogelijk 
blijken beide aspecten van de nieuwe functie te combineren. 

Het onderwijs aan schipperskinderen 
De ondergetekende heeft niet dan na zorgvuldige over-

weging van de voor- en nadelen besloten in het wetsontwerp 
hen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, met be-
trekking tot de leerplicht gelijk te stellen met degenen die wel 
een vaste woonplaats hebben. Het verheugt hem, dat dit 
streven in de commissie algemene instemming vond. Hij stelt 
dit met enige nadruk vast, omdat een tegemoetkomen aan 
vele bezwaren, in het verslag naar voren gebracht, waarvoor 
hij op zichzelf niet ongevoelig is, weer een ongelijke behan-
deling met zich zou brengen en, hetzij naar de ene hetzij naar 
de andere kant, discriminerend zou werken. 

In de eerste plaats betreft dit het huisonderwijs. Ondanks 
het geringe aantal gevallen van huisonderwijs meent de onder-
getekende, dat er niet voldoende reden is deze mogelijkheid 
te laten vervallen. De zorg voor de opvoeding van het kind is 
in de eerste plaats een taak van de ouders. Daaruit volgt, dat, 
wanneer deze om welke reden dan ook de voorkeur geven 
aan huisonderwijs en dit onderwijs aan redelijke eisen voldoet, 
de overheid met deze voorkeur, zo enigszins mogelijk, rekening 
moet houden. Indien dit zo is, rijst echter de vraag, waarom 
men wel huisonderwijs zou toestaan aan hen die op de wal 
wonen, en niet aan hen die een trekkend bestaan leiden. De 
ondergetekende wijst er met nadruk op, dat in beide gevallen 
de ouders bereid en in staat moeten zijn voor huisonderwijs te 
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zorgen en dat een beroep op vrijstelling wegens huisonderwijs 
alleen mogelijk is, indien de rijksinspecteur van het onderwijs 
heeft verklaard, dat hij het onderwijs voldoende acht. 

Om redenen, in de memorie van toelichting uiteengezet, is 
ervan afgezien de inhoud van het huisonderwijs in de wet 
vast te leggen en zal van geval tot geval worden beoordeeld 
of het huisonderwijs voldoende is. In deze opzet kan niet bij 
voorbaat worden uitgesloten, dat ook huisonderwijs waarbij 
voor de leerstof een schriftelijke cursus wordt gebruikt, vrij-
stelling van de leerplicht geeft, mits het van voldoende niveau 
is. De ondergetekende is zich ervan bewust, dat ook naar 
het oordeel van de ouders aan deze vorm van huisonderwijs 
voor kinderen ernstige bezwaren verbonden zijn. Er zijn 
echter omstandigheden denkbaar waarin deze bezwaren als 
minder ernstig worden gevoeld dan de consequenties, verbon-
den aan de verplichting een kind naar school te zenden. 
Indien dit zo is, brengt het beginsel van gelijke behandeling 
van kinderen wier ouders een trekkend bestaan leiden, met 
andere kinderen mede, dat ook voor schipperskinderen vrij-
stelling van de leerplicht wegens deze vorm van huisonderwijs 
mogelijk blijft. Hij wijst er nog op, dat van schriftelijk onder-
wijs ook, en met goede resultaten, voor andere jonge kinderen 
soms gebruik wordt gemaakt, met name door ouders die — 
vaak in afgelegen streken — in het buitenland verblijven. Ook 
voor het schriftelijk huisonderwijs geldt weer, dat de ouders 
bereid en in staat moeten zijn een goede begeleiding bij het 
onderwijs te geven of te doen geven. Als aan deze voorwaarde 
niet is voldaan — en dit moet tot op zekere hoogte tevoren 
vaststaan — kan geen beroep op vrijstelling worden gedaan. 

Handhaving van het ligplaatsonderwijs noch van het speci-
fieke onderwijs aan schipperskinderen op continuscholen past 
op den duur in een systeem dat een voor allen gelijke behan-
deling als uitgangspunt heeft. Dit is ook de mening in schip-
perskringen. Het is echter duidelijk, dat men dit onderwijs 
niet van de ene dag op de andere kan opheffen. Dit zal 
geleidelijk moeten geschieden. Met het verdwijnen van het 
ligplaatsonderwijs zal ook de onlangs geschapen mogelijkheid 
om aan een ligplaatsschool een afdeling voor zeer jeugdigen 
te verbinden, komen te vervallen. De ondergetekende betreurt 
dat. Daarom zal hij, indien gemeente- of schoolbesturen die 
kleuterscholen in stand houden, bereid zijn een dergelijke 
afdeling als dépendance van een normale kleuterschool over 
te nemen, bevorderen, dat de hiervoor benodigde ontheffing 
wordt verleend. Ook is hij bereid, indien de bezetting aan 
redelijke eisen voldoet, een extra leidster voor vergoeding in 
aanmerking te brengen. 

In antwoord op de suggestie van de K.V.P.-fractie om voor 
zeer jonge kinderen tijdelijk een extra vrijstellingsmogelijkheid 
te overwegen, merkt de ondergetekende op, dat voor kinderen 
die nog niet buiten het gezin kunnen worden geplaatst, een 
beroep kan worden gedaan op vrijstelling wegens psychische 
ongeschiktheid. Overigens zij erop gewezen, dat er in de mees-
te gevallen nog een ruime marge is tussen het tijdstip waarop 
het kind tot de school kan worden toegelaten en het tijdstip 
van de aanvang van de leerplicht, die in hel uiterste geval 
begint op de leeftijd van 7 jaar en 3 maanden. 

In antwoord op de vraag of het gewenst en mogelijk wordt 
geacht voldoende internaten met volledige rijkssubsidie tot 
stand te brengen dan wel de door de schippers te maken extra-
kosten voor de huisvesting van hun kinderen aan de wal te 
vergoeden, merkt de ondergetekende het volgende op. 

Als een schipperskind voor het volgen van onderwijs het 
schip moet verlaten, zijn ten aanzien van de huisvesting twee 
mogelijkheden denkbaar: of het schippersgezin blijft aan boord 
wonen en vindt voor het schoolgaande kind een tijdelijk onder-
komen aan de wal, óf het schippersgezin betrekt een woning 
aan de wal. Dit laatste systeem is regel bij de varende be-
volking van Nederland. Bij de grote handelsvaart, de kust-
vaart en de visserij komt het vrijwel niet voor, dat er aan 
boord plaats voor het gezin is. Een deel van de binnenschippers 
heeft dit voorbeeld al moeten volgen of gevolgd, bijvoorbeeld 
als het door de rederij wegens continuvaart, tankvaart of om 
andere redenen verboden is, dat het personeel zijn gezin aan 

boord heeft. Zodra het gezin aan de wal woont, onderscheidt 
het zich niet van elk ander walgezin. Niettemin wordt in een 
aantal gevallen waarbij een behoefte-element aanwezig is, een 
tegemoetkoming verleend, als het gezin zich vrijwillig tijdc-
lijk aan de wal vestigt terwille van het onderwijs van de kin-
deren. 

Naar de mening van de ondergetekende is deze gezinsvesti-
ging aan de wal de voor het schoolgaande kind meest wense-
Iijke oplossing. De voortzetting van de bovenaangeduide sub-
sidie voor de moeder-aan-de-wal, voorshands op de oude voet 
gedacht, zal kunnen bevorderen, dat ook de minder draag-
krachtige schipper deze oplossing kiest. 

Ondanks de voorkeur van de ondergetekende voor hand-
having van het schipperskind in zijn gezin, kan hij zich voor-
stellen, dat het schippersgezin zich voor de andere vorm van 
gezinsscheiding uitspreekt en het kind op een waladres onder-
brengt. Tot nu toe is dit bij de binnenschippers regel. 

In 1965 waren er ongeveer 4500 schipperskinderen in de 
leerplichtige leeftijd, van wie ± 1950 in de speciale inter-
naten voor schipperskinderen en ± 300 in andere internaten 
waren ondergebracht. 

Indien de schippers de voorkeur blijven geven aan het on-
derbrengen van het schoolgaande kind op een waladres en de 
verhouding tussen voorkeur voor pleeggezin en voorkeur voor 
internaat ongewijzigd blijft, zullen de specifieke internaten 
voor schipperskinderen en de andere gebruikelijke internaten 
in de toekomst wellicht niet ten volle in staat zijn alle inter-
naatsverpleging behoevende kinderen op te nemen. Er zullen 
dan nieuwe internaten moeten worden gebouwd of bestaande 
gebouwen worden uitgebreid. Hiermede heeft het Rijk geen 
directe bemoeienis. Voor de bouw, uitbreiding en inrichting 
van internaten zijn en worden geen rijksbijdragen verleend. 
Wel is het mogelijk een rijksgarantie te verlenen voor rente 
en aflossing van de aangegane geldleningen. Ook wordt sedert 
enige jaren in het exploitatietekort der internaten financiële 
steun verleend. 

Ten aanzien van de bovenstaande extra-kosten meent de 
ondergetekende voorshands de gevestigde traditie te moeten 
eerbiedigen. Hij zal de rijksbijdragen voorlopig op de oude 
voet blijven verstrekken. Deze aangelegenheid zal echter op-
nieuw in overweging moeten worden genomen, o.m. omdat 
nieuwe internaten tengevolge van de hoge investeringskosten 
in de exploitatie kostbaarder zijn dan de oude. 

De ondergetekende merkt echter op, dat het noch juist 
noch mogelijk zal zijn een vergoeding te geven aan alle schip-
pers, ongeacht hun inkomen of vermogen. Rijksbijdragen 
zullen slechts gegeven worden in de gevallen en naar de mate 
waarin dit noodzakelijk is. Dit principe wordt ook gevolgd 
bij het verlenen van tegemoetkomingen in vervoerskosten 
(artikel 13 van de Lager-onderwijswet 1920) en bij de toe-
kenning van studiebeurzen. 

In antwoord op de van de zijde van de K..V.P. gestelde 
vragen kan de ondergetekende het volgende mededelen: 

1. Het wetsontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg 
met het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het Ministerie 
van Landbouw en Visserij. Het voorontwerp is om advies 
gezonden aan het rijksschooltoezicht, de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten, de colleges van gedeputeerde staten, de 
Raad voor de Territoriale Decentralisatie, de Raad voor de 
Gemeentefinanciën, de Onderwijsraad en aan de ministers 
van Binnenlandse Zaken, Justitie en Financiën. 

2. In het wetsontwerp is niet de mogelijkheid geopend an-
dere leeftijdsnormen te hanteren voor kinderen van schippers. 
De ondergetekende heeft na ampel beraad besloten tot gelijke 
behandeling van schipperskinderen met walkinderen, waarop 
zoals hem bekend is, in schipperskringen zelf steeds is aan-
gedrongen. 

3. De omstandigheden waaronder schriftelijk onderwijs 
als vorm van huisonderwijs kan worden aangemerkt, heeft de 
ondergetekende hierboven reeds uiteengezet. De controle op 
het huisonderwijs en dus ook op het huisonderwijs waarbij 
een schriftelijke cursus wordt gebruikt, is opgedragen aan de 
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rijksinspecteur. Dit zal in de meeste gevallen de inspecteur 
van het lager onderwijs zijn; voor de schippers (althans voor-
lopig) en andere trekkenden de inspecteur van het lager on-
dervvijs in algemene dienst. 

Vrijstelling wegens huisonderwijs bestaat alleen, indien de 
inspecteur heeft verklaard, dat hij het onderwijs voldoende 
acht. Hij weet dus, wie huisonderwijs geniet en kan in het 
algemeen regelmatig controleren. Wanneer het kind aan boord 
verblijft, zal de controle minder regelmatig zijn. Wanneer de 
ouders echter zouden weigeren desgevraagd op te geven, waar 
en wanneer de inspecteur de vorderingen kan controleren, ver-
valt de vrijstelling (artikel 7, tweede lid). 

4. Door de derde schooltijd aan continuscholen zijn de 
leerjaren na het eerste leerjaar gelijk te stellen met 1 1/3 leer-
jaar van een normale lagere school. De leerling die de con-
tinuschool heeft doorlopen, kan dus geacht worden 6 leer-
jaren te hebben afgemaakt. 

5. Naar het oordeel van de ondergetekende is bij het stel-
len van deze vraag van een verkeerde premisse uitgegaan. 
Noch van de schipper noch van de walbewoner wordt school-
geld geheven voor het onderwijs aan kinderen in de leerplich-
tige leeftijd. Wel is het waar, dat de dagelijkse kosten van het 
kind aan de wal, als het gezin aan boord is, in bepaalde mate 
mede ten laste van de ouders komen. In deze gevallen kunnen 
de ouders echter, zoals hiervoor reeds is meegedeeld, zonodig 
voor een tegemoetkoming van rijkswege in aanmerking komen. 

De ondergetekende moge de leden van de P.v.d.A.-fractie, 
die de mogelijkheid van schriftelijk huisonderwijs verwerpen, 
wijzen op zijn hierboven gegeven uiteenzetting. Hij wijst er 
nogmaals op, dat het huisonderwijs slechts grond van vrijstel-
ling oplevert, indien en zolang vaststaat, dat het onderwijs vol-
doende is. 

Ten aanzien van de gevraagde kwantitatieve gegevens zij 
het volgende opgemerkt. Blijkens de gegevens van de inspec-
teur in algemene dienst volgt ongeveer 45 pet der schippers-
kinderen continu-onderwijs. Dat zijn er ± 2050, het gemiddel-
de van de jaren 1963 tot en met 1965. Het totale aantal schip-
perskinderen in de leerplichtige leeftijd is dus ± 4500. Daar-
van volgen bovendien ± 1100 gewoon lager onderwijs (25 
pet.). Daaruit volgt, dat ± 1350 kinderen geen regelmatig 
onderwijs genieten. Van deze kinderen bezoeken gemiddeld 
± 500 per dag ligplaatsscholen. 

Thans zijn uitsluitend voor schipperskinderen de volgende 
internaten beschikbaar: 
Plaats Adres Richting Capaciteit 

Amsterdam van Hallstraat 82 p.c. 104 
Amsterdam Amstelveenseweg 760 r.k. 200 
Arnhem Velperweg 137 r.k. 120 
Dordrecht Burg. de Raadtsingel 95 p.c. 226 
Groningen Winschoterdiep p.c. 90 
Krimpen a.d. Poldersedijk 19 p.c. 86 
IJssel 
Leeuwarden Emmakade 134 p.c. 42 
Lemmer Langestreek 74 p.c. 22 
Maasbracht Sintelstraat 19 p.c. 64 
Maastricht Pr. Bisschopsingel 22 p.c. 
Nijmegen Oude Mollenhutseweg 23 r.k. 180 
Papenhoven/ Havenweg 35 r.k. 58 
Grevenbicht 
Rotterdam Coolhaven p.c. 48 
Rotterdam Coolhaven p.c. 104 
Rotterdam Burg. Meineszlaan 47 p.c. 40 
Rotterdam Mathenesserlaan 484 p.c. 52 
Rotterdam Mathenesserlaan 488 p.c. 52 
Rotterdam Mathenesserlaan 506 p.c. 42 
Rotterdam Mathenesserlaan 438-440 p.c. 60 
Rotterdam Afrikaanderplein 5 r.k. 53 
Terneuzen lepenlaan p.c. 74 
Vreeswijk Pr. Hendriklaan 9 p.c. 210 
Wemeldinge Pr. Beatrixweg 52 p.c. 55 
Wemeldinge Pr. Beatrixweg 98 p.c. 80 
Zwolle Turfmarkt p.c. 114 
Zwolle Nieuwstraat 53 p.c. 46 
Zwijndrccht Burg. de Bruinelaan 84 r.k. 54 

2276 

In een in 1966 door INTAGON (Instituut voor Toegepast 
Sociaal Psychologisch en Agologisch Onderzoek van de Ge-
meentelijke Universiteit van Amsterdam) in opdracht van de 
Stichting Nederlands Comité voor Kinderpostzegels ingesteld 
oriënterend onderzoek naar de situatie van internaten voor 
schipperskinderen wordt gezegd, dat ten aanzien van alle, wei-
licht behoudens de nieuwste, wensen bestaan ten aanzien van de 
ruimte, de indeling, de ligging en de personeelsbezetting. Er 
zijn duidelijke verschillen merkbaar tussen het ene internaat 
en het andere. Gezegd kan worden, dat de aan de wal geves-
tigde internaten over het algemeen aan hoger eisen van woon-
genot en mogelijkheden voor de kinderen voldoen dan de 
drijvende internaten. De ondergetekende heeft buiten de tege-
moetkomingen in bepaalde lasten geen bemoeienis met de inter-
naten. Hij waagt het daarom niet een algemeen waarderings-
oordeel uit te spreken over de bestaande internaten. Hij is wel 
van mening dat ten behoeve van een aantal internaten voor-
zieningen wenselijk zijn. Waar dat verantwoord is, is hij bereid 
leningen ter bestrijding van de kosten van nieuwe internaten 
te garanderen en in de exploitatie der internaten bij te dragen. 

De ondergetekende raamt, dat, indien de verhouding van de 
aantallen kinderen die geplaatst worden in een internaat resp. 
in een gezin gelijk blijft, nog voor ongeveer 900 kinderen 
plaatsruimte in een internaat nodig zou zijn, als alle schippers-
kinderen onderwijs aan de wal zouden gaan volgen. De sticlv 
tingskosten van een internaat bedragen thans f 17 000 per bed. 
Met de extra 900 bedden zou derhalve ruim f 15 min. ge-
moeid zijn, afgezien van eventuele prijsstijgingen. Hierbij zij 
aangetekend, dat een internaat gemiddeld 80 bedden omvat. 

De kosten van het ligplaatsondcrwijs bedroegen in 1966 
iets minder dan een miljoen gulden, te weten: 

f814 000 aan salarissen, 
f7000 aan benodigde leermiddelen (aanvulling voorraad) en 
f165 000 aan exploitatiekosten. 

Het laatste bedrag is geraamd. De kosten van salarissen en 
leermiddelen komen ten laste van het Rijk en zijn bekend. De 
exploitatiekosten worden door de gemeenten betaald en zijn 
verder niet uitgesplitst naar de kosten van diverse schooltypen 
over het gehele land. De ervaring heeft echter geleerd, dat 20 
pet. van de salariskosten een bruikbare grondslag is voor een 
raming dezer kosten. 

Het is de ondergetekende bekend, dat er plannen zijn om te 
komen tot uitbreiding van bestaande en stichting van nieuwe 
internaten, met name in Rotterdam, Groningen, Zwolle, Wer-
kendam en Dordrecht, waardoor de capaciteit naar mag worden 
verwacht, aanzienlijk zal worden vergroot. Omtrent de behoefte 
aan inlernaatsruimte pleegt hij overleg met het C.O.O.B. (Cen-
traal Overleg Onderwijs Binnenvaart). In verband met het 
verder in deze memorie te vermelden onderzoek naar onder 
meer de rol en de functie van de internaten voor schippers-
kinderen acht hij echter ten aanzien van de uitbreiding van de 
capaciteit behoedzaamheid geboden. 

De ondergetekende betreurt de verwarring die is ontstaan 
door mededelingen van de inspecteur van het lager onderwijs 
in algemene dienst. Hij hoopt, dat deze verwarring na de in 
deze memorie gegeven uiteenzettingen geheel zal zijn weg-
genomen. 

Naar aanleiding van de vraag die bij de V.V.D.-fractie was 
gerezen, of de totaal andere omstandigheden gelijkstelling 
feitelijk altijd mogelijk maken, merkt de ondergetekende het 
volgende op. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de 
regeling zelf en de toepassing ervan. Men kan meestal wel een 
regeling maken die voor allen gelijkelijk geldt, terwijl door de 
verschillende omstandigheden, waarin degenen verkeren op wie 
de regeling betrekking heeft, onderdelen van die regeling voor 
de een wel en voor de ander niet van belang zijn. Zo is er in 
dit geval, ook al zou geen enkele schipper van de mogelijkheid 
van vrijstelling wegens huisonderwijs gebruik kunnen maken, 
op zich zelf nog geen reden om in de wet een onderscheid 
tussen schippers- en walkinderen vast te leggen. 

Intussen is de ondergetekende wel gebleken, dat op één punt 
door de feitelijke omstandigheden onderscheid moet worden 
9039 5—6 (2) 
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gemaakt in de wet zelf. Dit betreft de vrijstelling wegens be-
zwaar tegen de richting (en in het oorspronkelijk ontwerp ook 
het bezwaar tegen de afstand). Deze vrijstelling is afhankelijk 
van de afstand woning-school en kan dus niet gelden voor hen 
die een trekkend bestaan leiden. In de bij deze memorie ge-
voegde nota van wijzigingen is mede daarom artikel 5 opnieuw 
vastgesteld. 

Hierboven heeft de ondergetekende reeds gezegd, dat voor 
jonge kinderen die niet buiten het gezin kunnen worden ge-
plaatst een beroep kan worden gedaan op vrijstelling wegens 
psychische ongeschiktheid en dat daarnaast de marge tussen 
toelatingsleeftijd en aanvang van de leerplicht nog soelaas kan 
bieden. Mede gelet op het feit, dat men in schipperskringen 
zelf de leerplicht voor kinderen van schippers niet later wil 
laten aanvangen dan voor kinderen aan de wal, meent hij de 
terzake gedane aanbeveling van de V.V.D.-fractie te moeten 
afwijzen. 

De ondergetekende heeft er kennis van genomen, dat de 
leden uit deze fractie schriftelijk onderwijs aan kinderen als 
een zeer ondeugdelijk substituut beschouwen voor normaal 
lager onderwijs. Hij heeft begrip voor deze stelling, maar wijst 
er nogmaals op, dat het hier niet gaat om een hoofdregel maar 
om uitzonderingsgevallen. 

De leden van de fractie van de A.R.P. zullen in het voor-
gaande hun vragen en opmerkingen beantwoord hebben gezien. 
Ook deze leden brengen hun bezwaren tegen huisonderwijs 
waarbij van een schriftelijke cursus gebruik wordt gemaakt, 
in verband met de schippers. De ondergetekende betreurt het, 
dat de memorie van toelichting blijkbaar de indruk heeft ge-
wekt, dat de mogelijkheid van schriftelijk onderwijs juist voor 
de schippers is geïntroduceerd. Dat is stellig niet zijn bedoeling 
geweest. 

De „financiële gelijkstelling" van schipper en ouder aan de 
wal is reeds ter sprake gekomen bij de beantwoording van de 
vragen van de K.V.P.-fractie. De schippers die niet in staat 
zijn alle kosten van de plaatsing van hun kind aan de wal voor 
eigen rekening te nemen, zullen, zoals reeds eerder opgemerkt, 
direct of indirect (subsidie aan internaten) een financiële 
tegemoetkoming blijven ontvangen. 

Met de C.H.U.-fractie kan de ondergetekende instemmen, 
dat het schriftelijk onderwijs in het algemeen niet de oplossing 
zal zijn voor de schipperskinderen. Als zodanig is het ook niet 
bedoeld. Ook hij acht een normale opleiding aan de wal, waar 
dat maar mogelijk is, in alle opzichten te verkiezen. Er kunnen 
echter omstandigheden zijn die dit niet mogelijk maken. Zoals 
hij hierboven reeds heeft gezegd, is een geleidelijke opheffing 
van het ligplaatsonderwijs een consequentie van gelijke behan-
deling met de walkinderen die door de schippers zelf ook 
wordt aanvaard. 

De ondergetekende is het niet eens met de D'66-woord-
voerder, waar deze betoogt, dat het ontwerp in deze vorm in 
feite weinig verandering zal brengen in het onderwijs voor 
schipperskinderen. Wanneer na het inwerking treden van de 
wet de schippers, zoals te verwachten is, hun kinderen aan de 
wal hebben geplaatst, zal het ligplaatsonderwijs geen functie 
meer hebben. 

Waar in het wetsontwerp wordt gesproken van redelijke 
afstand van de woning, was met woning niet bedoeld de ver-
blijfplaats aan boord van een trekkende schipper. Teneinde 
misverstand hierover uit te sluiten is artikel 5 opnieuw vastge-
steld, waardoor de vrijstellingsgrond, genoemd onder b, slechts 
van toepassing is op hen die een trekkend bestaan leiden, in-
dien er binnen Nederland geen school is van de gewenste 
richting waarop het kind geplaatst zou kunnen worden. De 
mogelijkheid van vrijstelling wegens de te grote afstand van 
woning naar school (onder c) heeft de ondergetekende bij 
nota van wijzigingen laten vervallen. Bij de bespreking van de 
opmerkingen over artikel 5 komt hij hierop terug. 

Voor wat betreft de ook door D'66 gemaakte bezwaren 
tegen het schriftelijk onderwijs als grond voor vrijstelling moge 
de ondergetekende verwijzen naar hetgeen hij daarover eerder 
in deze paragraaf heeft gezegd. 

Voor de stelling van de D'66-fractie, dat de huisvesting, 
het personeel, de salariëring en de recreatieve mogelijkheden 
der internaten veel te wensen schijnen over te laten, heeft de 
ondergetekende begrip. Of de samenwerking van de organi-
saties van internaten niet wil vlotten, onttrekt zich aan zijn 
beoordeling. De aan het internaatspersoneel te stellen eisen 
staan naar de mening van de ondergetekende allereerst ter 
beoordeling van de instelling die het internaat in stand houdt 
en de verantwoordelijkheid draagt voor de personeelskeuze en 
het personeelsbeleid. 

Naar aanleiding van de stellingen en de daarbij behorende 
vragen van de D'66-fractie merkt de ondergetekende op, dat 
het onderwijs aan schipperskinderen formeel is ingedeeld bij 
het buitengewoon onderwijs, omdat in veel gevallen, gezien de 
leefwijze van het schippersgezin, niet met de gewone lagere 
school kon worden volstaan. Bovendien ontvangen de schippers 
zo nodig een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting aan 
de wal van hun kinderen en wordt aan de internaten voor 
schipperskinderen een subsidie verleend. 

1. In confesso is, dat in de gegeven situatie deze speciale 
maatregelen nodig zijn. De overheid doet echter geen inves-
teringen in internaten, wel in scholen. Nieuwe internaten vra-
gen hoge investeringen. De ondergetekende gaat na, in hoe-
verre het huidige, tweeledige subsidiestelsel verfijning of prin-
cipiële wijziging behoeft. Hij heeft hierover contact met het 
C.O.O.B., waarin de belanghebbende organisaties zitting 
hebben. 

2. Ook voor het schipperskind moet kleuteronderwijs van 
groot belang worden geacht, mede met het oog op de latere 
prestaties op de lagere school. Om deze reden zal de onder-
getekende, zoals hij hiervoor reeds heeft gezegd, bevorderen, 
dat de afdelingen voor zeer jeugdige kinderen kunnen worden 
omgezet in dépendances van bestaande kleuterscholen. 

In dit verband wil hij opmerken, dat de A.M.V.V. te Am-
sterdam in de Binnenvaartsociëteit „De Arend" een kleuter-
klas is begonnen. Hij juicht dit zeer toe, daar dit voorbeeld 
wellicht bevruchtend op de totstandkoming van afdelingen 
voor zeer jeugdigen aan ligplaatsscholen kan inwerken. 

3. De ondergetekende acht op dit moment geen behoefte 
aanwezig zelf opdrachten tot onderzoek te geven, omdat spe-
ciaal voor schipperskinderen al enige onderzoekingen zijn ver-
richt, o.a. het reeds genoemde onderzoek van INTAGON, en 
omdat tot zijn vreugde voorbereidingen worden getroffen voor 
een volgende, vermoedelijk meeromvattende studie. Initiatief-
nemer daartoe is de Bernard van Leer Foundation. Het initia-
tief heeft in eerste instantie ertoe geleid, dat de Bernard van 
Leer Foundation en de Stichting Nederlands Comité voor 
Kinderpostzegels, na overleg met de overheid over de af-
bakening van het werkterrein, gemeenschappelijk aan IN-
TAGON opdracht hebben gegeven een informatief onder-
zoek in te stellen naar: 

— de economische en technische ontwikkeling van de bin-
nenvaart en de consequenties daarvan voor de binnenschippers; 

— de demografische aspecten van de schippersbevolking; 
— de integratieproblemen van de schippersbevolking; 
— de rol en functie van internaten en andere vormen van 

gezinsvervanging voor het schoolgaande schipperskind; 
— de relaties van een en ander met het onderwijs. 
Na voltooiing van dit onderzoek stellen beide stichtingen 

zich voor een meer gericht onderzoek te doen instellen naar 
gebleken vraagpunten op het gebied van de sociale relaties, 
de huisvesting aan de wal en de onderwijssituatie van schip-
perskinderen. Van het resultaat van dit onderzoek zal de on-
dergetekende in kennis worden gesteld. 

4. De ondergetekende denkt genuanceerder over het nut van 
investeringen in internaten dan uit de in punt 4 gehuldigde 
opvatting voortvloeit, met name ook omdat ten behoeve van 
een aantal bestaande internaten voorzieningen wenselijk zijn. 
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Speel-leerklassen juicht de ondergetekende toe. Zoals hier-
voor reeds is meegedeeld, laat het Besluit buitengewoon onder-
wijs 1967 de vorming van afdelingen voor zeer jeugdigen toe. 
Van deze mogelijkheid is, voor zover bekend, nog weinig of 
geen gebruik gemaakt. Experimenten met „zeer jonge kinde-
ren" aan scholen voor ligplaatsonderwijs zullen nauwelijks 
meer mogelijk zijn, omdat het ligplaatsonderwijs gaat ver-
dwijnen. Als te eniger tijd voorstellen terzake worden gedaan, 
zal het wellicht aanbeveling verdienen de Stichting voor onder-
zoek van het onderwijs in te schakelen. 

Voor vakantiecursussen zijn tot dusver op de begroting geen 
gelden uitgetrokken. Voor dit doel zijn door belanghebbenden 
ook nimmer gelden aangevraagd. Indien te dezer zake initia-
tieven worden ontwikkeld, zal de ondergetekende deze op hun 
merites beoordelen en zo mogelijk de nodige gelden op de be-
groting opvoeren. 

Het gebruik van schoolradio en -televisie staat ter beoor-
deling van het bevoegd gezag. Specifieke uitzendingen voor 
schippersonderwijs lijken de ondergetekende niet eenvoudig 
realiseerbaar. Waar mogelijk en nodig zal de ondergetekende 
echter aan het een en ander gaarne stimulerend medewerken. 

Dat de indiening van het wetsontwerp prematuur zou zijn 
geweest, zoals van de kant van de P.S.P. wordt gesteld, kan de 
ondergetekende niet inzien. De problemen van het onderwijs 
aan schipperskinderen mogen niet doen voorbijzien, dat veruit 
het voornaamste doel van het wetsontwerp is en blijft een 
betere procedure voor de bestrijding van het onwettig school-
verzuim. Daarop is bij herhaling met name door de Staten-
Generaal aangedrongen. Zoals de ondergetekende in de memo-
rie van toelichting heeft gezegd, was alleen al voor een grondige 
verbetering van de procedure het ontwerpen van een geheel 
nieuwe wet noodzakelijk en kon daardoor ook beter worden 
tegemoetgekomen aan vele andere bezwaren tegen de bestaande 
wet. De ondergetekende heeft nooit willen pretenderen met 
het ontwerpen van een nieuwe leerplichtwet alle problemen van 
het onderwijs aan schipperskinderen te kunnen oplossen. Een 
deel van die problemen ligt buiten het kader van een leerplicht-
wet en op andere punten lijkt overeenstemming niet mogelijk. 
Met name geldt dit de bezwaren tegen het onttrekken van 
jonge kinderen aan het gezin tegenover de noodzaak van 
normaal schoolonderwijs aan de wal en het verschil van mening 
over de financiële consequenties van gedwongen onderwijs aan 
de wal. De ondergetekende merkt hierbij nog op, dat schippers-
problemen reeds van de totstandkoming van de huidige Leer-
plichtwet in 1900 af, steeds aan de orde geweest zijn en dat op-
lossingen die ieder bevredigen altijd een vrome wens zullen 
blijven. Dit blijkt bijvoorbeeld ook met betrekking tot het lig-
plaatsonderwijs, dat in schipperskringen wordt afgewezen, maar 
dat naar de mening van de P.S.P.-fractie en anderen moet 
worden gehandhaafd. 

Van de zijde van de P.S.P.-fractie is gevraagd na te gaan, of 
het mogelijk zijn zou het ligplaatsonderwijs aan de technische 
en economische ontwikkeling van de binnenvaart aan te passen, 
zodat het in overeenstemming komt met de leerplicht. De 
ondergetekende kan zich niet voorstellen, dat realisering van 
de suggesties van deze fractie tot gevolg zou hebben, dat het 
in het gezin meevarend schipperskind evenveel onderwijs kan 
genieten als het aan de wal geplaatste. De moderne snelle Iaad-
en losmethoden leiden tot kortere ligtijden. Bij normaal emplooi 
van de binnenvloot zouden daarom volle ligdagen waarop het 
kind de ligplaatsschool bezoeken kan, uitzondering zijn buiten 
de zon- en feestdagen, waarop de school gesloten is. Ook zou 
het meevarend kind, zelfs al zou het ligplaatsonderwijs ge-
handhaafd worden, tekort komen in vergelijking met het wal-
kind. 

Leerplichtverlenging 

Naar aanleiding van de opmerkingen van woordvoerders van 
de K.V.P. moge de ondergetekende allereerst verwijzen naar 
hetgeen hij heeft gezegd tijdens de openbare behandeling van 
het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk VIII der rijks-
begroting voor het dienstjaar 1964, namelijk dat de data die 

bij de behandeling van de Nota leerplichtverlenging op ver-
zoek van de Tweede Kamer zijn genoemd, streefdata zijn waar-
van de verwerkelijking uiteraard mede afhangt van de vast-
stelling van de prioriteiten in het kader van het gehele rege-
ringsbeleid (Handelingen Tweede Kamer, blz. 733; ter zake 
ook: nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot 
het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk VIII der rijks-
begroting voor het dienstjaar 1967, blz. 4, linkerkolom). 

Hij is het niet eens met de hier aan het woord zijnde 
leden, dat ten aanzien van de uitbreiding die het i.t.o. en het 
i.n.o.m. de afgelopen jaren hebben ondergaan, gesteld mag 
worden, dat in die periode „slechts" respectievelijk iets meer 
en iets minder dan de helft van de geplande i.t.o.- en i.n.o.m.-
scholen is geëffectueerd. 

Afgezien van de omstandigheid dat, zo de financiële mid-
delen de afgelopen jaren wat ruimer zouden zijn geweest, het 
aantal scholen en/of afdelingen voor i.t.o. en i.n.o.m. thans 
vermoedelijk wel wat groter zou zijn, is, naar het hem voor-
komt, een toeneming van het i.t.o. van 18 opleidingen in 1962/ 
1963 tot 79 opleidingen (21 scholen en 58 afdelingen) in 
1967/1968, een toeneming dus met gemiddeld ruim 12 op-
leidingen per jaar, en, voor wat betreft het i.n.o.m., een toe-
neming van 17 opleidingen in 1964/1965 (het schooljaar waarin 
officieel met het i.n.o.m. werd begonnen) tot 72 opleidingen 
in 1967/1968, derhalve met gemiddeld 18 opleidingen per jaar, 
toch wel als een bevredigende ontwikkeling aan te merken. 
Zulks is te meer het geval, indien daarbij voor ogen wordt 
gehouden, dat het hier een nieuwe vorm van onderwijs betreft, 
waarbij nog ervaring moet worden opgedaan en omtrent de 
inrichting waarvan bepaald nog geen communis opinio bestaat. 

Voor wat betreft de huidige stand van de i.t.o.- en i.n.o.m.-
opleidingen moge de ondergetekende verwijzen naar het hier-
onder gegeven overzicht. Daaruit blijkt onder meer, dat in het 
schooljaar 1967/1968 65 van de 79 i.t.o.-opleidingen en 26 
van de 72 i.n.o.m.-opleidingen een derde leerjaar hebben. 

Jaar van 3e leerjaar l.t.s.-en waaraan een i.t.o.-afdeling is 
aanvang per verbonden, en i.t.o.-scholen 
onderwijs 1—8—1967 

afdeling aan l.t.s. i.t.o.-school 

1953 Breda, gem. ') 
1955 X Utrecht, r.k. 
1956 X Boxtel, r.k. 
1957 X Leiden, gem. 
1958 X Haarlem, gem. 

X Klazienaveen 
X Nijmegen, r.k. 
X Rotterdam, gem. 

1959 X Alkmaar 
X Breda, r.k. 

1960 X Apeldoorn, p.c. 
X Veghel, r.k. 

1961 X Bolsward 
X Enschede 
X Rotterdam, 2e r.k. 
X Rotterdam, 3e r.k. 

1962 X Dordrecht, gem. 
X Roermond, r.k. 
X Veendam 

1963 X Delft, gem. 
X Enschede, r.k. 
X 's-Gravenhagc 
X Maastricht, r.k. 
X Schiedam 
X Weert, r.k. 

1964 X Alphen a.d. Rijn, p.c. 
X Amersfoort 
X Amsterdam 
X Apeldoorn 
X Doetinchem 

l) De i.t.o.-afdeling is in 1959 zelfstandig geworden: r.k. i.t.o.-school. 
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Jaar van 3e leerjaar l.t.s.- en waaraan een i .t.o.-afdeling is 
aanvang per verbonden, en i.t.o.-schclen 
onderwijs 1-8-1967 onderwijs 1-8-1967 

afdeling aan l.t.s. i.t.o.-school 

1964 X Eindhoven, Ie r.k. 
X 's-Gravenhage, Ie r.k. 
X Helmond, r.k. 
X Krommenie 
X Mill, gem. 
X Oss, r.k. 
X Tilburg, Ie r.k. 

1965 X Amsterdam, Ie p.c. 
X Amsterdam, Ie r.k. 
X Bergen op Zoom 
X Bussum 
X Drachten 
X Drachten, p.c. 
X Eindhoven, 3e r.k. 
X Emmen, r.k. 
X Gorinchem 
X 's-Gravenhage, 2e p.c. 
X Groningen, gem. 
X Groningen, p.c. 
X Heerlen 
X Hoensbroek, r.k. 
X Hoofddorp 
X Hoorn, r.k. 
X Horst, r.k. 
X Musselkanaal 
X Oldenzaal, r.k. 
X Ridderkerk, gem. 
X Rotterdam, p.c. 
X Utrecht, p.c. 
X Veenendaal, p.c. 
X Venlo, r.k. 
X Vroomshoop, p.c. 
X Wageningen 
X Zwolle 

1965 X Zwolle, p.c. 
1966 Alkmaar, r.k. 

Almelo 
Dokkum, p.c. 
Harderwijk, p.c. 

Lichtenvoorde, r.k. 
Rijssen 

's-Hertogenbosch, 
r.k. 

X Utrecht, 2e 
1967 Goes 

Gouda 
Hoogeveen, p.c. 
Kerkrade, r.k. 

Tiel 
Zwijndrecht, p.c. 

Leeuwarden 

Jaar van 
aanvang 

3e leerjaar 
per 
1-8-1967 

Scholen waaraan een INOM-afdeling is verbonden 

Jaar van 3e leerjaar 
aanvang per 

1-8-1967 

1964 Groningen, alg. n.v.m. 
X Leeuwarden, 2e ind. 

Klazienaveen, r.k. 
Putten 

X Utrecht, 3e chr. 
X Amsterdam, 2e openb. 
X i ) 's-Gravenhage, Ie „Licht, Liefde, Leven 
X «) Rotterdam, Ie r.k. 
X Rotterdam, 2e n.v.m. 

Boxtel, r.k. 
Eindhoven, r.k. „Gestel" 
Eindhoven, r.k. „Woensel II' 
Tilburg, „Ancilla Domini" 
Tilburg, „St. Angela" 

1965 

1965 

1966 

1967 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 3 ) 
X 
X 2 ) 
X 

X 
X 

X 
X 

Maastricht, „Stella Maris" 
Tegelen, r.k. 
Treebeek, r.k. 
Drachten, chr. 
Emmen 
Emmen chr. 
Almelo, r.k. 
Deventer, n.v.m. 
Vroomshoop, chr. 
Arnhem, 2e Kon. 
Arnhem, chr. 
Nijmegen, „Maria Regina" 
Utrecht, 2e r.k. 
Alkmaar, huish. 
Amsterdam, 2e vrouw, jeugd. 
Amsterdam, r.k. „Hadewych" 
Hilversum, Ie 
Hoogkarspel, r.k. 
Zaandam, 2e gem. 
's-Gravenhage, 5e chr. 
Katwijk aan Zee, Ie chr. 
Rotterdam, 4e n.v.m. 
Rotterdam, chr. „Rusthofiaan" 
Schiedam, huish. 
Bergen op Zoom, „St. Gertrudis" 
Helmond, Ie r.k. 
's-Hertogenbosch, „Maria lmmaculata' 
Waalwijk, r.k. 
Sprundel, r.k. 
Horst, r.k. 
Terwinselen, r.k. 
Veendam 
Apeldoorn, Ie chr. 
Apeldoorn, n.v.m. 
Groenlo, r.k. 
Groesbeek, r.k. 
Zeist, ind. 
Hilversum, chr. 
Brielle, v.v.m. 
Delft, huish. 
Rotterdam, 3e alg. 
Breda, „Regina Pacis" 
Sittard, 2e r.k. 
Amersfoort, chr. 
Leeuwarden, Ie chr. 
Amsterdam, 2e chr. 
Haarlem, Ie chr. 
Hoogeveen, chr. 
Rijssen, chr. 
Zwolle, r.k. 
Deventer, r.k. 
's-Gravenhage, „St. Elisabeth" 
Oss, r.k. l.b.h. 
Uden, r.k. 
Assen, l.b.h. 
Meppel, huish. 
Den Helder, v.v.m. 
Heerenveen, l.b.h. 

') 3e leerjaar is verbonden aan de 3e school 
-) gecombineerd met Rotterdam, 2e chr. 
3) 3e leerjaar is verbonden aan de 2e school. 

De aansluiting van het i.t.o. aan de opleiding in leerling-
stelselverband is momenteel nog een moeilijke zaak. Enerzijds 
komt dit door de experimentele fase waarin het i.t.o. nog ver-
keert en de geringe ervaring die met i.t.o.-abituriënten in het 
bedrijfsleven is opgedaan, anderzijds door het ontbreken van 
landelijke cijfers waaruit met zekerheid algemene conclusies 
zouden zijn te trekken. 

Gegevens van enige scholen die reeds een aantal jaren 
ervaring hebben, zouden er echter op wijzen, dat een redelijk 
percentage i.t.o.-leerlingen geschikt is om een opleiding volgens 
het leerlingwezen te volgen en ook in staat is om het diploma 
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leerlingwezen te behalen, althans voor een aantal beroepen die 
niet te veel theoretische achtergrond nodig hebben. Ook de 
uitkomsten van een vergelijkend intelligentie-onderzoek op be-
perkte schaal, gehouden bij l.t.o.- en i.t.o."leerlingen, wekken 
deze verwachting. 

Van belang zal het hierbij zijn de juiste criteria te vinden 
voor de selectie van leerlingen, hetgeen bij de bestaande ver-
schillen in de vooropleiding van i.t.o.-leerlingen — de i.t.o.-
opleidingen zelf vertonen in deze onderling nog veel ver-
scheidenheid — noodzakelijk lijkt. 

De i.t.o.-abituriënten zijn echter qua aanleg en capaciteiten, 
in sterke mate bepalend voor de toekomstmogelijkheden, zo 
sterk verschillend, dat het zich laat aanzien, dat ook in het 
kader van de vervolgopleidingen hiermede rekening zal moeten 
worden gehouden. Een en ander wordt bemoeilijkt door de 
omstandigheid, dat het aantal i.t.o."abituriënten vooralsnog rela-
tief gering is, bovendien verdeeld over een aantal vakrichtingen 
en gespreid over het gehele land. 

Om tot aanvaardbare oplossingen te komen is studie en 
overleg nodig van alle belanghebbenden. Hierbij is, voor zover 
het de vervolgopleiding in het kader van het leerlingwezen 
betreft, te denken aan de werkgroep die onder leiding van de 
inspecteur-generaal van het onderwijs belast is met het opstellen 
van een advies inzake de inhoud van de onderwijskundige en 
onderwijsorganisatorische algemene maatregelen van bestuur 
ter uitvoering van de Wet op het leerlingwezen. Deze werk-
groep zal daarbij onder meer hebben na te gaan, hoe met hand-
having van zekere eisen ten aanzien van het niveau van de vak-
opleiding en met inachtneming van de wettelijke bepalingen 
een inpassing van de leerlingen met i.t.o."Vooropleiding moge-
lijk is. Uiteraard zijn bij de bestudering van het onderhavige 
probleem ook nauw betrokken de regionale en landelijke or-
ganen van het leerlingewezen. 

Van belang is hierbij ook nog de vraag of het algemeen 
en op het beroep gericht onderwijs moet worden verbonden 
aan afzonderlijke scholen voor niet-volledig dagonderwijs (zo-
genaamde streekscholen), dan wel aan de bestaande i.t.o.-
scholen en "Opleidingen. 

Naar verluidt overwegen voorts de drie pedagogische centra 
de instelling van een studiegroep — waarbij ook vertegen-
woordigers van het vormingswerk zullen worden betrokken — 
die zal nagaan, welke opleidingsmogelijkheden er naast de op-
leiding volgens het primaire leerlingstelsel voor i.t.o.-abituriën-
ten zijn of moeten komen. 

In de gegeven situatie is het beleid van de ondergetekende 
erop gericht geweest de totstandkoming mogelijk te maken van 
vervolgcursussen voor i.t.o.-abituriënten, al of niet in opleiding 
volgens het leerlingwezen, aan die scholen waar een niet al 
te geringe bezetting was te verwachten. Op deze wijze werd 
bereikt, dat de i.t.o.-leerlingen bij hun intrede in het bedrijfs-
leven in ieder geval van hun vroegere leraren een zekere 
begeleiding ontvangen, terwijl met de vervolgcursus ook enige 
ervaring werd opgedaan. In de praktijk is dit er aanvankelijk 
op neergekomen, dat elke i.t.o.-opleiding met een voldoend 
aantal afgestudeerden desgewenst toestemming ontving voor 
een vervolgcursus. Momenteel wordt aan 22 opleidingen een 
zodanige vervolgcursus gegeven, met ruim 1300 leerlingen, 
veelal in de vorm van dag/avondonderwijs (4 daglessen en 
6 avondlessen) in een B-cursus van 2 jaar, soms in een schakel-
klas die aan de normale B-cursus voorafgaat. 

Voorshands lijkt de beste weg de toestemming voor nieuwe 
cursussen een voorlopig karakter te geven om de toekomstige 
ontwikkeling niet in de weg te staan. 

De ondergetekende ontveinst zich niet, dat ten aanzien van 
degenen die geen opleiding in het kader van het leerlingwezen 
volgen, een speciale taak voor het vormingswerk is weggelegd. 

Zoals de ondergetekende reeds in de memorie van toelich-
ting op hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting voor het dienst-
jaar 1968 heeft medegedeeld (blz. 32, linkerkolom), is in het 
schooljaar 1966/1967 bij een zevental i.n.o.m.-afdelingen een 
aanvang gemaakt met het derde leerjaar, waarbij de leer-
lingen voor een deel van de week op school en voor het ove-
ri.ee deel in de praktijk werkzaam waren. Deze proef betrof 

95 leerlingen. Hiervan waren er 68 praktisch werkzaam in 
gezinnen, winkels en warenhuizen, terwijl de praktijkadressen 
van de overige leerlingen een grote variatie vertoonden. In 
totaal ontvingen deze leerlingen 15 wekelijkse lessen op school. 
De praktijk omvatte 18 uren per week. De begeleiding van 
deze leerlingen was ook tijdens de praktijkuren in handen van 
de docenten der school. Een en ander vergemakkelijkt de over-
gang van de leerlingen van het beschermende schoolmilieu naar 
een plaats in het arbeidsproces. 

In het schooljaar 1967/1968 is het aantal i.n.o.m.-afdelingen 
waaraan een derde leerjaar is verbonden, tot 25 uitgebreid. 
Naar de laatst bekende gegevens (per l-9-'67) nemen de vol-
gende aantallen leerlingen aan het i.n.o.m. deel: 
Ie leerjaar: 2031 leerlingen; 
2e leerjaar: 1330 leerlingen; 
3e leerjaar: 347 leerlingen. 

Anders dan bij het i.t.o. heeft zich in de praktijk de vraag 
naar de aansluiting van het i.n.o.m. aan de vervolgopleidingen 
in het kader van het leerlingwezen voor meisjes nog nauwelijks 
voorgedaan. Een verklaring hiervoor kan hierin worden ge-
vonden, dat het i.n.o.m. van jongere datum is en dat ten aan-
zien van het derde leerjaar i.n.o.m., waarmee zoals reeds werd 
vermeld eerst met ingang van het schooljaar 1966/1967 op 
beperkte schaal werd aangevangen, nog ternauwernood van 
enige ervaring sprake is. 

Overigens zij erop gewezen, dat de deelneming van meisjes 
aan de opleidingen in het kader van het leerlingwezen op zich 
zelf reeds relatief gering is. Blijkens de „Statistiek van het 
nijverheidsonderwijs 1966/1967", uitgave van het C.B.S., be-
droeg het aantal aanwezige leerlingen in opleidingen volgens 
het leerlingstelsel per 31 december 1966 69 927, waarvan 
3637 vrouwelijke leerlingen. Zonder nader op de oorzaken 
hiervan in te gaan, meent de ondergetekende wel te kunnen 
stellen, dat zulks mede zijn verklaring zou kunnen vinden 
in de omstandigheid, dat bij de ouders de noodzaak van de 
hierbedoelde vervolgopleidingen voor de meisjes in tegenstel-
ling tot die voor de jongens minder zwaar weegt. 

Thans zijn de volgende leerlingstelsels voor meisjes werk-
zaam: huishoudhulp, gezinshulp, kleuterhulp, verzotgings-
assistente, confectienaaister, naaister in de tricotindustrie, stop-
ster en nopster, schoenstikster en kapster. 

Met uitzondering van de opleiding tot kleuterhulp en die 
tot verzorgingsassistente kunnen in de huidige situatie de 
i.n.o.m."leerlingen evenals de leerlingen van het gewone school-
onderwijs tot deze opleidingen worden toegelaten, indien zij 
uiteraard leerplichtvrij zijn en het zesde leerjaar van een 
school voor basisonderwijs hebben doorlopen. Dit laatste is 
echter vooralsnog slechts bij een betrekkelijk klein aantal 
i.n.o.m-leerlingen het geval: in het schooljaar 1966-1967 be-
droeg het totale aantal leerlingen van het eerste leerjaar i.n.o.m. 
nl. 1552, waarvan 383 leerlingen het zesde leerjaar van een 
school voor g.l.o. hadden doorlopen. Indien niet aan deze toe-
latingseis wordt voldaan, kan daarvan ontheffing worden ver-
leend na bij de afleverende school ingewonnen advies. Ten 
aanzien van enkele i.n.o.m."leerlingen is zulks geschied. Of en 
zo ja, in hoeverre de inwerkingtreding van de Wet op het 
voortgezet onderwijs en van de Wet op het leerlingwezen — 
mede met het oog op de aansluiting van het i.n.o.m. aan het 
leerlingwezen — aanpassing van het programma van het derde 
leerjaar van het i.n.o.m. noodzakelijk maakt, is momenteel 
onderwerp van studie. De ondergetekende wijst er in dit ver-
band tevens op, dat in laatstgenoemde wet ter waarborging van 
het niveau van het leerlingwezen de duur van de zgn. primaire 
praktijkopleiding in principe op ten minste twee jaar is gesteld. 
Zulks betekent, dat de opleidingen waarvoor geen tweejarig 
praktijkprogramma en/of geen tweejarig leerplan voor het 
algemeen en op het beroep gericht onderwijs kan worden op-
gesteld, buiten het leerlingwezen zullen vallen, omdat alsdan 
niet aan de voorwaarden van artikel 2 van deze wet is voldaan. 
Het is niet uitgesloten, dat van vorengenoemde leerlingstelsels 
sommige eenjarige opleidingen niet aan deze eis zullen voldoen, 
omdat de werkzaamheden aan de hand waarvan de opleiding 
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plaatsvindt, van te eenvoudige aard zijn. Artikel 58, tweede 
lid, van de Wet op het leerlingwezen voorziet voor de even-
bedoelde leerlingstelsels in een overgangsperiode, tijdens welke 
ofwel omzetting in een tweejarige opleiding kan plaatsvinden 
ofwel opheffing van de opleiding. Voor deze opleiding kan 
ook op andere punten van de bepalingen van de Wet op het 
leerlingwezen worden afgeweken. Te denken ware aan de ver-
vanging in voorkomende gevallen van het algemeen en op het 
beroep gericht onderwijs door het werk van de vormingsinsti-
tuten voor leerplichtvrije jeugd. 

Naar de mening van de ondergetekende is het niet juist te 
zeggen — zoals de K.V.P.-fractie doet — dat het wetsontwerp 
de invoering van een negenjarige leerplicht uitstelt. Het ont-
werp heeft in de eerste plaats tot doel verbetering van de 
procedure voor de bestrijding van het onwettig schoolverzuim. 
Daarbij is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt de in-
voering van een negenjarige leerplicht wettelijk en op een-
voudige wijze mogelijk te maken. Een nadere aanduiding van 
het tijdstip waarop dit zal geschieden, kan op dit moment nog 
niet worden gegeven, nu zowel over de nog noodzakelijke 
onderwijskundige voorzieningen als over de inpassing van 
leerplichtverlenging in het prioriteitsschema ten departemente 
nog overleg plaats vindt. 

Ook de ondergetekende betreurt het, dat nog niet tot leerplicht-
verlenging kan worden overgegaan. Ook betreurt hij het, dat 
de K.V.P.-fractie de gegevens in de memorie van toelichting 
niet doorslaggevend acht voor dit uitstel. Hij vertrouwt erop 
dat ook deze fractie ervan overtuigd zal zijn, dat de vele voor-
zieningen die het onderwijs vraagt, thans meer dan ooit het 
stellen van prioriteiten noodzakelijk maken. Hij heeft daarbij 
zonder meer aangenomen, dat ook de K.V.P.-fractie met hem 
aan de invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs een 
hogere prioriteit toekent dan aan de invoering van een negen-
jarige leerplicht. 

Uiteraard zou het uitstel minder lang kunnen zijn, indien 
niet werd gewacht op het in voldoende mate aanwezig zijn 
van aangepaste vormen van voortgezet volledig dagonderwijs, 
maar gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid de vormings-
instituten in het kader van de leerplicht te laten functioneren. 
In de memorie van toelichting heeft de ondergetekende uit-
voerig uiteengezet, wat hem ertoe heeft gebracht van deze 
mogelijkheid af te zien. Deze argumenten wegen naar zijn 
mening zo zwaar, dat deze oplossing hem niet aanvaardbaar 
leek. Overigens zij nog eens herhaald, dat het volledig functio-
neren van de verlengde leerplicht overeenkomstig zijn bedoeling 
waarschijnlijk eerder wordt bereikt zonder dan met inschake-
ling van de vormingsinstituten. 

Van de in de vorige alinea bedoelde argumenten komen er 
een aantal, doch bepaald niet alle, te vervallen indien de 
negenjarige leerplicht vergezeld zou gaan van een daarop aan-
shutende vormingsplicht. De K.V.P.-fractie geeft uiting aan 
haar teleurstelling, dat een daartoe strekkend wetsontwerp 
niet tegelijk met het onderhavige is ingediend. De onderge-
tekende meent, dat het indienen van zulk een wetsontwerp, 
alleen reeds omdat een commissie van deskundigen hem over 
deze belangrijke en geenszins eenvoudige materie van advies 
zal dienen, prematuur zou zijn geweest. Los daarvan vraagt 
de verwezelijking van zulk een verplichting om het treffen 
van een aantal voorzieningen die met belangrijke extra uit-
gaven gepaard gaan, zodat de invoering, wanneer deze syn-
chroon moet lopen met de verlenging van de leerplicht — 
hetgeen de ondergetekende als een wens van de K.V.P.-fractie 
beluistert —• zich toch weer niet verdraagt met het verlangen 
de invoering van de negenjarige leerplicht niet al te lang op te 
schorten. 

Op het punt van de totstandkoming van een wettelijke par-
tiële leer- en vormingsplicht meent deze fractie, dat er sinds 
1963 toezeggingen zijn gedaan. Mogelijk ten overvloede — het 
voorlopig verslag geeft niet duidelijk aan welke toezeggingen 
Ie K.V.P.-fractie bedoelt — zij vermeld, dat de instelling van 
en adviescommissie bij de behandeling van hoofdstuk VIII van 
e Rijksbegroting voor het jaar 1965 is toegezegd. De onder-
;tekende wil gaarne de verontrusting waarvan bij de K.V.P.-

fractie sprake is, zoveel mogelijk wegnemen door nog eens 
te verklaren, dat hij in beginsel van mening is, dat de negen-
jarige leerplicht zal moeten worden gevolgd door een ver-
plichting in partieel opzicht. Dit standpunt ligt ook ten grond-
slag aan de opdracht van de hier reeds enkele malen gememo-
reerde adviescommissie, waarvan ook de memorie van toe-
lichting op blz. 9 in de derde volle alinea gewaagt. 

Het rapport van de desbetreffende adviescommissie, genaamd 
de Commissie vorming en onderwijs leerplichtvrije jeugd, hoopt 
de ondergetekende in het voorjaar van 1969 in zijn bezit te 
hebben. 

De ondergetekende is van mening, dat de leerplichtverlenging 
financiële offers ten volle waard is. Ook indien in aanmerking 
wordt genomen dat het hier gaat om de zorg voor een vrij 
groot aantal zwakkeren onder de jeugd, blijft echter onont-
koombaar dat een ingrijpende en kostenverhogende maatregel 
als de leerplichtverlenging is, moet worden afgewogen tegen 
andere activiteiten die een verhoging van kosten medebrengen. 
Een gelijktijdige invoering van de Wet op het voortgezet onder-
wijs en de leerplichtverlenging is reeds uit dien hoofde niet 
mogelijk, doch vooral ook daarom niet, omdat in 1968 nog 
geen bevredigende spreiding van het aangepast onderwijs zal 
kunnen zijn verkregen. 

Voorts zal het onderwijs door de invoering van de Wet op 
het voortgezet onderwijs reeds voor vele problemen worden 
gesteld; een daarmede samenvallende verlenging van de leer-
plicht zou weer een extra belasting voor schoolleiding en 
docentenkorps medebrengen, hetgeen de ondergetekende niet 
verantwoord voorkomt. 

Een inschakeling van de vormingsinstituten, als noodoplos-
sing, acht de ondergetekende weinig zinvol op grond van de 
overwegingen die hij eerder in deze memorie heeft genoemd. 

De mening, dat een stimulering van de werkgelegenheid 
juist nu een argument zou moeten zijn voor een investering 
van f 100 min. in de bouw van lokalen, gaat uit van de pre-
misse dat op het ogenblik ten departemente met het oog op 
de leerplichtverlenging voor een dergelijk bedrag bestedings-
gerede plannen voor nieuwbouw of uitbreiding van scholen 
gereed liggen. Dit zou slechts het geval kunnen zijn, indien 
thans reeds voor vele vraagstukken die samenhangen met de 
leerplichtverlenging, een oplossing zou zijn gevonden; dat met 
name bekend zou zijn, hoe zich de belangstelling voor het 
volgen van aangepast onderwijs zal ontwikkelen, welke ver-
schuivingen zich dientengevolge in de deelneming bij het lager 
beroepsonderwijs zullen voordoen en welke de gevolgen zullen 
zijn van de invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
Deze voorwaarde is echter beslist nog niet vervuld. 

In dit verband verdient bovendien vermelding dat omtrent 
de meest doelmatige spreiding van het aangepast onderwijs 
nog onzekerheid bestaat, met name voor wat betreft het aantal 
scholen waaraan dit onderwijs dient te worden verbonden. 
Zo werd bijvoorbeeld, ten tijde van de opstelling van deze 
memorie van de zijde van de drie bonden van besturen van 
verenigingen tot het geven van beroepsonderwijs een voorstel 
tot herziening van het spreidingsplan voor het individueel 
technisch onderwijs ontvangen, waarbij een niet onbelangrijke 
uitbreiding van het aantal lagere technische scholen waaraan 
een afdeling voor i.t.o. ware te verbinden, wordt bepleit. Het 
behoeft naar de mening van de ondergetekende geen verdere 
toelichting, dat een vergroting van het aantal afdelingen van 
invloed kan zijn op de eventueel te treffen voorzieningen in 
de huisvestingssector. 

De ondergetekende heeft met belangstelling kennis genomen 
van de mening van de Commissieleden uit de P.v.d.A., dat 
zelfs gestreefd moet worden naar een tienjarige leerplicht, ge-
volgd door een verplichting voor hen die in het arbeidsproces 
betrokken zijn, gedurende twee jaren part-time onderwijs te 
volgen. 

De mogelijkheid om de leerplicht op een vroegere leeftijd 
te doen ingaan, zoals genoemd in het N.O.V.-rapport en in 
het rapport van de dr. Wiardi Beckmanstichting, hangt ten 
nauwste samen met de in deze rapporten voorgestelde struc-
tuurwijzigingen van het kleuter- en basisonderwijs. Deze struc-
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tuurwijzigingen zijn zeer ingrijpend en hebben reeds vele be-
zwaren met name uit de wereld van het kleuteronderwijs op-
geroepen. Naar de mening van de ondergetekende is nog veel 
onderzoek en studie nodig, voordat maatregelen in die richting 
kunnen worden overwogen. 

Hieronder volgen enige gegevens over de duur van de 
leerplicht in een aantal Europese landen. Deze gegevens zijn 
voor het merendeel ontleend aan de „Guide des systèmes 
scolaires", een in 1965 verschenen uitgave in de serie L'Édu-
cation en Europe. 

Duur van 
de leerplicht 

Leeftijd Opmerkingen 

België. . . . 8 6-14 
Bondsrepubliek 9 6-15 
Denemarken. 7 7-14 
Finland . . . 8 7-15 
Frankrijk 10 6-16 
Griekenland . 6 6-12 
Groot Brittannië 10 5-15 
Ierland . . . 8 6-14 
Italië . . . . 8 6-14 
Luxemburg . 9 6-15 
Noorwegen . 7 7-14 Plaatselijke overheden 

kunnen de leerplicht 
met 2 jaar verlengen 

Oostenrijk. . 9 6-15 
Spanje ' . . 8 6-14 
Turkije . . . 8 6-14 
U.S.S.R. . . 10 7-17 
IJsland . . . 8 7-15 
Zweden . . 9 7-16 
Zwitserland . 7/9 6/7-14/16 variërend in de 

verschillende kantons 

In het merendeel van de staten van de U.S.A. duurt de leer-
plicht 9 jaar (7—16). In geen van de staten vangt de leerplicht 
aan voor het bereiken van de leeftijd van 6 jaar. 

Het verheugt de ondergetekende, dat de P.v.d.A.-fractie met 
hem van mening is, dat de aanwezigheid van voldoende aan-
gepaste vormen van onderwijs een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een verlenging van de leerplicht en dat zij daarom akkoord 
gaan met de invoering op een nader door de Kroon te bepalen 
tijdstip. Wanneer dit zal zijn, is nog onzeker. Zoals de onder-
getekende in het voorgaande reeds heeft gezegd, kan op dit mo-
ment geen datum worden genoemd. Als de door de fracties van 
de P.v.d.A. en de P.S.P. hier gestelde vragen met enige zeker-
heid zouden kunnen worden beantwoord, zou het inderdaad 
mogelijk zijn ook met betrekking tot de invoering van de leer-
plichtverlenging een tijdstip aan te geven. Op verscheidene van 
deze vragen kan echter pas een bevredigend antwoord worden 
gegeven, nadat met de voorbereiding van een meerjarenpro-
gramma zowel wat de onderwijskundige als wat de financiële 
kant betreft verder is gevorderd. De ondergetekende moge 
daarom volstaan met het plaatsen van een aantal opmerkingen 
bij deze vragen. 

Naar aanleiding van de eerste vraag merkt hij op, dat leer-
plichtverlenging betrekkelijk weinig onderwijzers maar wel veel 
leraren en wel hoofdzakelijk bij het lager beroepsonderwijs 
vraagt. Maatregelen op dit terrein komen dus nauwelijks in 
direct conflict met de invoering van de derde fase van de ver-
laging van de leerlingenschaal, behalve voor zover het gaat om 
de financiële kant van de zaak. Wel kan er een indirect ver-
band zijn, indien van de benodigde leraren een belangrijk aan-
tal uit het onderwijszersbestand zou worden gerecruteerd. Op 
dit punt wordt echter nog materiaal verzameld. 

Het antwoord op de onder b gestelde vraag moet de onder-
getekende opschorten tot nadere mededelingen over een priori-
teitenschema voor het onderwijs kunnen worden gedaan. Het is 
nl. niet voldoende in abstracto het nut van leerplichtverlenging 
af te wegen tegen de voordelen van verlaging van de leerlingen-
schaal; er moet ook inzicht bestaan in de feitelijke moge-

lijkheden van het treffen van deze maatregelen (qua onderwijs-
kundige situatie, beschikbare docenten, aanwezige lokalen en te 
besteden middelen). 

Evenmin is het mogelijk op de onder c gestelde vraag een 
concreet antwoord te geven. Uiteraard is ten departemente na-
gegaan, welke de behoefte aan schoolruimte, voortvloeiende uit 
de inwerkingtreding van het onderhavige wetsontwerp zou kun-
nen zijn. Het bleek dat hieromtrent — en dan voornamelijk 
door de ongewisheid inzake de ontwikkeling van het aangepast 
onderwijs — slechts tot een grove benadering van het vermoe-
delijk benodigde totaal bedrag aan investeringen was te komen. 

De voornaamste zorg van de ondergetekende is echter niet, 
dat voldoende schoolruimte beschikbaar is. Gesteld zou zelfs 
wel kunnen worden, dat in feite, behoudens zeer vermoedelijk 
bij het huishoud- en nijverheidsonderwijs, het scholenapparaat 
als geheel genomen reeds thans over een zodanige ruimte be-
schikt, dat voor de leerlingen die onder de leerplichtverlenging 
vallen — eventueel in voorkomende gevallen door het treffen 
van noodvoorzieningen — wel een plaats in een klasse te vinden 
is, waar deze leerlingen de leerplicht zouden kunnen volbrengen. 
Het gaat er echter niet om de leerlingen zonder meer aan een 
onderdak te helpen; het gaat erom deze leerlingen een bij hun 
aanleg en capaciteiten passend onderwijs te bieden. 

Het beleid van de ondergetekende is er dan ook op gericht 
zo spoedig mogelijk een net van scholen tot stand te brengen, 
waar dit aangepast onderwijs kan worden gevolgd. Of en in 
welke mate de ouders voor hun kinderen te gelegener tijd van 
de geboden mogelijkheden gebruik zullen maken, valt nog niet 
te zeggen. Ook op dit punt kunnen opvangende scholen voor 
verrassingen komen te staan, hetgeen een reden te meer vormt, 
met name voor wat betreft de voorzieningen in het materiële 
vlak, een niet te stringent beleid te voeren. In eerste instantie 
zal in vele gevallen de bouw van noodlokalen dienen te worden 
bevorderd. Die kunnen dan, na gebleken behoefte, in een later 
stadium door permanente voorzieningen worden vervangen. 

Wat de onder d gestelde vraag betreft merkt de ondergetekem 
de op, dat enige jaren geleden zowel voor het i.t.o. als voor 
het i.n.o.m. een spreidingsplan is opgemaakt. Hij moge ver-
wijzen naar de memorie van toelichting op de ontwerp-begroting 
voor het dienstjaar 1966. 

Tot dusver kon dit plan in hoofdzaak worden gerealiseerd. 
Zoals reeds vermeld is echter zeer onlangs voor het i.t.o. door 
de bonden van schoolbesturen een geheel nieuw voorstel in-
gediend. Dit stuk vraagt nadere bestudering. 

De ondergetekende is het niet eens met de V.V.D.-woord-
voerders, waar deze het onjuist achten de verlenging van de 
leerplicht te doen ingaan op een door de Kroon te bepalen 
tijdstip. Door het feit, dat deze mogelijkheid in het wetsontwerp 
is opgenomen, wordt alleen een beslissing genomen over de 
wenselijkheid van invoering van de leerplichtverlenging, maar 
niet over de prioriteit van deze maatregel. Overleg tussen Rege-
ring en Staten-Generaal over de mate van prioriteit van deze 
invoering blijft dan ook steeds mogelijk. 

De opmerking van V.V.D.-zijde, dat het wijzen op de nade-
lige economische positie van de groep intellectueel zwak be-
gaafde leerlingen in het tiende jaar, veroorzaakt door een even-
tueel verplichte deelname aan het vormingswerk (memorie 
van toelichting, blz. 9, rechterkolom, 2e volle alinea) een 
ongelukkig argument is, omdat op langere termijn maatschap-
pelijk een betere weerbaarheid zou ontstaan, kunnen de onder-
getekenden moeilijk onderschrijven. Het gedurende twee jaar 
verplicht deelnemen aan het vormingswerk draagt uiteraard 
bij tot een betere weerbaarheid. Daar staat evenwel een verlies-
post tegenover, omdat de hier bedoelde groep reeds een jaar 
vroeger dan hun leeftijdsgenoten in het arbeidsproces wordt 
opgenomen met alle consequenties van dien, terwijl zij in dat 
jaar de vorming en de andere voordelen die van een aange-
paste vorm van voortgezet volledig dagonderwijs uitgaan, 
missen. 

Inpassing van de bedrijfsopleidingen, i.c. de opleidingen 
in het kader van het leerlingwezen, bij een verlenging van de 
leerplicht in het belang van deze groep heeft een punt van 
overweging uitgemaakt. Van deze mogelijkheid is afgezien, 
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omdat zulks het streven de opleidingen volgens het leerling-
wezen te laten volgen op het lager beroepsonderwijs zou door-
kruisen. Bovendien zijn een aantal van de bezwaren die gelden 
voor de inschakeling van het vormingswerk, ook aanwezig bij 
een inschakeling van de opleidingen volgens het leerlingwezen. 

Met betrekking tot de vraag van de V.V.D., hoe de over-
dracht gerealiseerd zal worden van ervaringen die docenten 
op bijscholingscursussen en tijdens het beraad over vorm en 
inhoud van het onderwijs opdoen, op hun collega's die daarbij 
niet rechtstreeks betrokken zijn, merkt de ondergetekende op, 
dat zijns inziens hier in eerste instantie een taak is weggelegd 
voor de schoolleiding. Zulks geldt naar zijn mening ook indien 
het gaat om de voorbereiding van nieuwe onderwijsvormen in 
het kader van de Wet op het voortgezet onderwijs. 

Directeuren en adjunct-directeuren dienen uiteraard cursus-
sen als de onderhavige eveneens te volgen en, in samenwerking 
en overleg met de docenten die aan de cursussen hebben deel-
genomen, de interne voorlichting en discussie op hun scholen 
te organiseren en te leiden. 

Met de bijscholingscursus voor i.t.o.-leraren is overigens eerst 
met ingang van het schooljaar 1967/1968 een begin gemaakt. 
Deze cursus, waaraan door 2 x 15 leerkrachten, waarvan 2 
werkzaam bij het M.E.L."landbouwonderwijs, wordt deelgeno-
men, draagt nog een experimenteel karakter. Van de aanvanke-
lijke opzet — schriftelijk onderwijs, geconcentreerd rond een 
aantal tweedaagse discussiebijeenkomsten — is de organiserende 
instantie, de Coördinatie-Commissie Technisch Onderwijs, in 
zoverre teruggekomen, dat thans meer het accent wordt gelegd 
op de mondelinge overdracht, waarbij de schriftelijke begelei-
ding tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt. Men stelt zich 
voor in dit eerste jaar in totaal 20 bijeenkomsten te organi-
seren. 

Behalve aan relevante onderwerpen uit de psychologie en 
pedagogiek zal bij deze bijeenkomsten in het bijzonder aan-
dacht worden besteed aan de didactiek en vakmethodiek voor 
het i.t.o. Het experiment heeft o.a. ten doel na te gaan, of het 
organiseren van cursussen voor i.t.o.-leraren, op de wijze zoals 
thans voorgenomen, in de behoefte in verband met de ontwik-
keling van het onderwijs kan voorzien, dan wel of daartoe wei-
licht beter een andere weg kan worden ingeslagen. Indien de 
cursussen aan het doel beantwoorden, ligt het in het voornemen 
deze, al dan niet herzien en aangepast op detailpunten, in het 
jaar 1968/1969 voor een grotere groep leerkrachten (4 x 15) 
te herhalen. 

Voor de applicatiecursus voor leerkrachten bij het i.n.o.m. 
die reeds in 1964, aanvankelijk aan 2 scholen, later aan 3 scho-
len, is begonnen, heeft men van de aanvang af de voorkeur ge-
geven aan mondelinge lessen op het gebied van de algemene 
didactiek en psychologie, bijzondere didactiek, orthopedagogie 
en sociologie, terwijl ook aan de vakmethodiek en didactiek 
aandacht werd geschonken. Bij de in 1965 en 1966 gehouden 
(school)examens zijn inmiddels 30 docenten geslaagd, terwijl 
dit jaar 68 kandidaten examen hopen te doen. Thans volgen 
ruim 250 leerkrachten een van de cursussen. 

Gebleken is dat de eis, gesteld voor de toelating tot het 
examen, nl. het maken van een scriptie, voor vele cursisten een 
ernstige handicap vormt om de studie geheel te voltooien. Een 
punt van overweging is thans, in hoeverre hieraan op enige 
wijze kan worden tegemoetgekomen. 

Het verheugt de ondergetekende, dat ook de commissieleden 
uit de fracties van de A.R.P. en D'66 zich kunnen verenigen 
met de opzet van het wetsontwerp, voor wat betreft de leer-
plichtverlenging. Voor het ontwerpen van een nieuwe wet op 
het basisonderwijs is nog veel arbeid en overleg nodig. De com-
missie die daarmede belast is, werkt gestaag door, maar zij zal 
mede door andere drukke werkzaamheden van haar leden niet 
op korte termijn gereed zijn. Op dit ogenblik kan nog niet 
worden gezegd, wanneer het ontwerp van een wet op het basis-
onderwijs bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. 

Van de zijde van D'66 wordt ook aandacht gewijd aan de 
vraag, of het om andere redenen en voor andere kinderen dan 
die waaraan in de memorie van toelichting op blz. 9 aan het 
slot van de linkerkolom en het begin van de rechterkolom aan-

dacht wordt besteed, nuttig zou kunnen zijn de leerplicht te 
laten vervullen door het volgen van vormingscursussen. Het 
is de ondergetekende niet duidelijk, aan welk soort gevallen deze 
fractie denkt en het is dan ook niet mogelijk de Commissie 
vorming en onderwijs leerplichtvrije jeugd te verzoeken deze 
vraag in beschouwing te nemen. 

De ondergetekende betreurt het, dat de P.S.P.-fractie geen 
oordeel kan geven over het wetsontwerp, zolang zij niet weet, 
welke concrete voorstellen de Regering wil doen t.a.v. de al-
gehele herziening van het basisonderwijs. Hij wijst erop, dat de 
onmogelijkheid thans reeds concrete voorstellen te doen, een 
van de redenen is om de verlenging van de leerplicht op een 
nader door de Kroon te bepalen tijdstip te doen ingaan. De in-
voering van een nieuwe procedure voor de bestrijding van het 
onwettig schoolverzuim, waarvoor dit wetsontwerp in de eerste 
plaats is ingediend, staat echter geheel los van de herziening 
van het basisonderwijs. 

Voor het antwoord op de vragen van de P.S.P.-fractie naar 
de bedoeling van een tweetal passages uit de memorie van toe-
lichting moge de ondergetekende verwijzen naar hetgeen hij 
hiervoor heeft gezegd naar aanleiding van vragen en opmerkin-
gen van deze en andere fracties over het beleid bij de scholen-
bouw. 

Artikelen 

Intitulé. De ondergetekende blijft aan de benaming „Leer-
plichtwet" de voorkeur geven boven „Schoolplichtwet". De 
uitdrukkingen leerplicht en schoolplicht zijn, zoals hij in de 
memorie van toelichting heeft gezegd, weliswaar in feite vrijwel 
identiek, omdat anders dan 70 jaar geleden bijna iedereen aan 
de leerplicht voldoet door zijn kind naar school te sturen. 
Zolang echter de mogelijkheid van keuze tussen school- en 
huisonderwijs blijft bestaan, lijkt het niet juist te spreken van 
„schoolplicht". Het is de ondergetekende niet helemaal duide-
lijk, welke psychologische voordelen aan de invoering van deze 
nieuwe benaming verbonden zouden zijn. De wijzigingen die 
het wetsontwerp wil brengen, spreken daaruit nauwelijks. Deze 
hebben immers in de eerste plaats betrekking op de procedure 
en de duur van de leerplicht. Aan de situatie dat ieder aan de 
leerplicht kan voldoen door zijn kind huisonderwijs te doen 
geven, verandert in feite niets. 

Artikel 1 onder b. Tot de scholen die onder categorie 3 
vallen, moeten worden gerekend de nict-aangewezen en niet-
gesubsidieerde scholen voor voortgezet onderwijs. Er bestaat 
een klein aantal zgn. particuliere dagopleidingen voor voort-
gezet onderwijs. Ook zijn er enkele niet-aangewezen seminaria. 
Verder bestaan er enkele particuliere scholen voor lager onder-
wijs. Tenslotte moeten ook een aantal vakopleidingen bij de 
Koninklijke Marine hieronder worden gerekend, hetgeen bij 
een verlenging van de leerplicht tot negen jaar van belang is. 

De overeenkomst tussen deze scholen en die van de eerste 
categorie zal in eerste instantie moeten worden vastgesteld 
door de ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van 
de wet. Hij zal daarbij de medewerking van het rijksschool-
toezicht niet kunnen missen. In laatste instantie zal de rechter 
moeten beslissen. 

Van de buitenlandse en internationale scholen kunnen hier 
als voorbeelden worden genoemd: de internationale school in 
's-Gravenhage, waaraan nauw verbonden de Engelse school en 
de Lycée Francais aldaar; de Europese school in Bergen 
(N.H.); de internationale school in Amsterdam: de Duitse 
school in Rotterdam; de internationale scholen in Ommen en 
De Steeg (Gld.), uitgaande van de Stichting Internationale 
Scholen „Eerde en Rhederoord"; de Franse school in Wage-
ningen; de Afcent-school in Brunssum; Philips International 
School in Eindhoven. 

Het ligt vooralsnog niet in het voornemen avondscholen als 
inrichtingen van onderwijs in de zin van de Leerplichtwet te 
erkennen. Toch wil de ondergetekende de mogelijkheid daar-
toe niet uitsluiten. Bij een verdergaande verlenging van de 
leerplicht zou het als overgangsmaatregel wel eens zijn nut 
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kunnen hebben. Onder 4 wordt gesproken van „inrichting van 
onderwijs" en niet van „school", omdat het eerste begrip 
ruimer is en enige ruimte bij de toepassing van deze bepaling 
wenselijk lijkt. 

Artikel 2. De Leerplichtwet 1968 zal evenals de huidige 
Leerplichtwet territoriale werking hebben. De in artikel 2 neer-
gelegde verplichting geldt dus niet voor Nederlanders die in 
het buitenland wonen, maar wel voor vreemdelingen die in 
ons land woonplaats hebben. 

Artikel 3, eerste lid. Tegen een verruiming van het toe-
latingsbeleid in die zin, dat het voor schoolrijpe vijfjarigen 
mogelijk wordt lager onderwijs te volgen, heeft de onder-
getekende vooralsnog bezwaren. In de eerste plaats vreest hij 
een toenemende druk van de ouders om de kinderen eerder 
naar school te zenden dan wenselijk is. Verder vraagt hij zich 
af, door wie en hoe zal moeten worden vastgesteld, dat een 
kind schoolrijp is. Dat met deze verruiming ervaringen zouden 
kunnen worden opgedaan die bruikbaar zijn bij het overwegen 
van een beslissing om de leerplicht op jeugdiger leeftijd te doen 
ingaan, betwijfelt de ondergetekende. Een succes met een 
aantal schoolrijpe vijfjarigen is toch geen argument om alle 
andere vijfjarigen tot de lagere school toe te laten en dus zeker 
niet om de leerplicht vroeger te doen ingaan. Naar de mening 
van de ondergetekende is de omstandigheid dat vroegrijpe 
kinderen niet op vijfjarige leeftijd tot de school kunnen worden 
toegelaten, nauwelijks een probleem te noemen, zeker niet als 
men daarnaast stelt het probleem van een veel groter aantal 
wel toelaatbare zesjarigen dat niet schoolrijp is. 

De situatie dat een leerling, na met goed gevolg een instelling 
voor voortgezet onderwijs te hebben doorlopen, nog leerplichtig 
is, kan zich naar de mening van de ondergetekende nauwelijks 
voordoen. Als immers deze leerling zo begaafd is, dat hij één 
of zelfs meer leerjaren van de lagere school heeft overgeslagen 
wordt hij geacht de overgeslagen leerjaren te hebben doorlopen 
(artikel 3, tweede lid). Bovendien zullen de ouders dan be-
slist niet de qua cursusduur kortste vorm van voortgezet onder-
wijs voor hun kind kiezen. Wanneer zij dat wel zouden doen, 
zou het alleen maar toe te juichen zijn, dat zij dan gedwongen 
worden hun kind alsnog een andere vorm van voortgezet onder-
wijs te laten volgen. 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de aanvang van 
het administratieve schooljaar, die op 1 augustus valt, en de 
datum waarop het onderwijs na de zomervakantie weer begint, 
welke datum altijd na 1 augustus valt. Het zou niet juist zijn 
de verplichting tot inschrijving te doen aanvangen tegelijk met 
laatstbedoeld tijdstip, omdat dit voor de afzonderlijke scholen 
verschilt. Men zou dan pas kunnen constateren, dat de ouders 
in gebreke zijn, wanneer het onderwijs op alle scholen in Neder-
land weer is begonnen. Indien een leerplichtig geworden kind na 
1 augustus, maar voor het einde van de zomervakantie, wordt 
ingeschreven, zijn de ouders strikt formeel genomen in gebreke. 
Het lijkt de ondergetekende echter in hoge mate onwaarschijn-
lijk, dat dit in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding zal 
geven. Er wordt immers pas proces-verbaal opgemaakt, als de 
ouders weigeren het kind te laten inschrijven (artikel 22, tweede 
lid). 

Het hier aan het woord zijnde lid van D'66 verwart naar 
Ie mening van ondergetekende de begrippen leerjaar en school-
aar. Het begrip leerjaar duidt een niveau aan en is niet, zoals 
iet begrip schooljaar aan bepaalde data gebonden. Wanneer 

een leerling bij de huidige duur van de leerplicht het achtste 
leerjaar met een eindexamen afsluit, is hij leerplichtvrij, ook al 
is het schooljaar nog niet geëindigd. 

Artikel 4, tweede lid. Weliswaar is er reeds bij het missen 
van één les of praktijktijd niet meer sprake van „geregeld 
bezoek". Dit betekent echter niet, dat de ambtenaar dan proces-
verbaal moet opmaken. In het ontwerp wordt evenals in de 
huidige Leerplichtwet (diverse arresten van de Hoge Raad) 
strafbaar gesteld het gemis aan zorg voor geregeld school-
bezoek. In dit opzicht is het ontwerp naar de mening van de 

ondergetekende zelfs duidelijker dan de bestaande wet, waar-
van artikel 6, tweede lid, wellicht nog aanleiding zou kunnen 
geven voor een tegengestelde opvatting. De ambtenaar zal bij 
relatief schoolverzuim eerst dan proces-verbaal dienen op te 
maken, indien hij een redelijk vermoeden heeft van gemis aan 
zorg. Er bestaat dus voldoende gelegenheid voor een ernstig ge-
sprek of een waarschuwing. Om dit te verduidelijken zijn bij 
nota van wijzigingen de woorden „niet hebben gezorgd" in ar-
tikel 22, tweede lid, vervangen door „niet zorgen". 

De ondergetekende is het niet eens met de suggestie om bij 
de omschrijving van „geregeld schoolbezoek" de woorden 
„zonder geldige reden" weer op te nemen. Naar zijn mening is 
het voor de leek die met de wet te maken krijgt, juist wenselijk 
dat hij niet eerst een aantal arresten van de Hoge Raad moet 
raadplegen om tot een juiste interpretatie van deze bepaling te 
komen. Om deze reden heeft hij naar zijn mening terecht voor-
gesteld het artikel aan te passen aan de jurisprudentie. Een ver-
wijzing naar de vrijstellingen acht hij daarom onjuist; zij is 
bovendien onnodig, nu deze in de onmiddellijk op dit artikel 
volgende paragraaf met de vetgedrukte titel „Vrijstellingen" 
voldoende zullen opvallen. 

Artikel 5, eerste lid onder a. Het aantal gevallen van huis-
onderwijs bedroeg, afgaande op de bij de inspectie van het lager 
onderwijs aanwezige formulieren A 1, in het schooljaar 1966— 
1967: 43. 

In de paragraaf over het onderwijs aan schipperskinderen 
heeft de ondergetekende uiteengezet, waarom naar zijn mening 
de mogelijkheid van huisonderwijs moet worden gehandhaafd. 
Hij moge de commissieleden van de P.v.d.A., die niet de over-
tuiging hadden, dat deze vrijstellingsgrond diende te blijven 
voortbestaan, naar de desbetreffende passages van die paragraaf 
verwijzen. 

De leden van de fractie van D'66 die menen, dat de vrij-
stellingsgronden, genoemd onder b en c, t.w. bezwaren tegen 
de richting of tegen de afstand, zouden kunnen vervallen, 
omdat in die gevallen de vrijstelling wegens huisonderwijs vol-
doende soelaas zou bieden, zij erop gewezen, dat dit feitelijk 
betekent, dat er dan een verplichting tot het doen geven van 
huisonderwijs wordt opgelegd. Dit is niet mogelijk, omdat in 
de praktijk slechts weinigen in de gelegenheid zijn voor vol-
doende huisonderwijs te zorgen. Dat thans wordt voorgesteld 
de vrijstellingsgrond onder c toch te schrappen is gebaseerd 
op het simpele feit, dat er geen gebruik van wordt gemaakt. 

Artikel 5, eerste lid onder b. Gegevens over het aantal 
vrijstellingen, gerubriceerd naar de vrijstellingsgrond, waren 
niet beschikbaar. De ondergetekende heeft daarom een enquête 
gehouden bij de gemeentebesturen. Van de ruim 1800 vrij-
stellingen in het afgelopen schooljaar waren er 2 gebaseerd 
op bezwaren tegen het onderwijs (richting). Alle overige waren 
gevallen van lichamelijke en/of geestelijke ongeschiktheid. 

Naar de mening van de ondergetekende is de betekenis van 
het begrip „richting" voldoende duidelijk en behoeft een inter-
pretatie in de zin van „de soort van onderwijs" hier niet te 
worden gevreesd. Hij wijst erop, dat ook de Grondwet (artikel 
208, vijfde lid) en de Lager-onderwijswet 1920 (artikel 13, 
tweede lid) deze uitdrukking in dezelfde betekenis gebruiken. 
De godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging 
van een onderwijzer of een leraar dient naar de mening van de 
ondergetekende niet bepalend te zijn voor de richting van het 
onderwijs op de school en kan dus geen grond opleveren voor 
vrijstelling wegens bezwaren tegen de richting. 

Zoals de ondergetekende naar aanleiding van opmerkingen 
van de D'66-woordvoerder in het algemene deel van deze 
memorie reeds heeft gezegd, wordt in het nieuwe artikel 5 bij 
het bezwaar tegen de richting van het onderwijs onderscheid 
gemaakt tussen hen die wel en hen die niet een vaste verblijf-
plaats hebben. 

Inderdaad is in theorie de situatie denkbaar, waarbij een 
kind een bepaald soort van voortgezet onderwijs moet volgen 
waarvoor het wel geschikt is, maar waartegen zowel de ouders 
als het kind bezwaar hebben. 
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De vraag van de P.S.P. of het de bedoeling is, dat de ouders 

in geval van de vrijstellingsgrond onder b ontheven zijn van 
de verplichting hun kinderen onderwijs te laten geven, beant-
woordt de ondergetekende bevestigend. Zoals hij hierboven bij 
artikel 5, eerste lid onder a, naar aanleiding van een opmer-
king van de fractie van D'66 reeds heeft gezegd, is het feitelijk 
niet mogelijk deze ouders te verplichten hun kind huisonderwijs 
te doen geven. De overheid blijft evenals thans verplicht hen 
die op te grote afstand van de school van de verlangde richting 
wonen, steun te verlenen voor passend vervoer, voor zover de 
financiële toestand van de betrokkenen daartoe aanleiding geeft. 
De ondergetekende moge verwijzen naar artikel 13 van de 
Lager-onderwijswet 1920, volgens welk artikel reeds bij een 
afstand van meer dan 4 km aanspraak op vergoeding van ver-
voerskosten kan bestaan. Ter uitvoering van artikel 121 van 
de Wet op het voorgezet onderwijs zal een soortgelijke regeling 
worden getroffen. 

Artikel 5, eerste lid onder c (oud). Uit de hierboven bij 
artikel 5, eerste lid onder b, genoemde enquête is gebleken, dat 
in het afgelopen schooljaar in geen enkel geval een beroep is 
gedaan op vrijstelling wegens de grote afstand van de woning 
naar de school. Dit was voor de ondergetekende aanleiding 
bij de nota van wijzigingen deze vrijstellingsgrond te schrappen. 

Zoals in het voorgaande reeds is gezegd, blijft de overheid 
evenals thans zorg dragen voor financiële steun in verband met 
het vervoer naar afgelegen scholen. 

Artikel 5, eerste lid onder d (oud). In geval van vrijstelling 
wegens het bezoeken van een school in het buitenland kan 
inderdaad worden volstaan met een verklaring van de desbetref-
fende onderwijsinrichting. De ondergetekende is zich ervan 
bewust, dat dit geen garantie biedt voor de kwaliteit van het 
daar gegeven onderwijs. Een beoordeling daarvan stuit echter 
op onoverkomelijke bezwaren. 

Artikel 5. tweede lid (oud). Door het vervallen van de 
vrijstellingsgrond afstand woning - school zou het oorspronke-
lijke tweede lid alleen nog betekenis hebben voor de inter-
pretatie van het begrip redelijke afstand in artikel 5, eerste lid 
onder b (bezwaren tegen de richting). Gezien het geringe 
aantal gevallen van vrijstelling op deze grond, lijkt het de 
ondergetekende beter het oorspronkelijke tweede lid te laten 
vervallen. Daardoor kunnen de enkele gevallen die zich nog 
voordoen, worden beoordeeld naar de individuele omstandig-
heden. 

Artikel 7. Bij de beoordeling van het huisonderwijs zal de 
inspecteur inderdaad globaal moeten vergelijken met het over-
cenkomstige schoolonderwijs. Wanneer het schriftelijk onder-
wijs betreft, kan de inspecteur van het schriftelijk onderwijs 
worden geraadpleegd bij voorbeeld over de aard of de kwaliteit 
van de gebruikte lessen en kan hem worden gevraagd bij de 
instituten die dit onderwijs verzorgen, na te gaan of regelmatig 
gewerkt wordt. Het toezicht op het huisonderwijs, ook wanneer 
dit met behulp van een schriftelijke cursus wordt gegeven, 
blijft overigens bij de rijksinspecteur van het onderwijs die 
belast is met het overeenkomstige schoolonderwijs. 

Voor het antwoord op de vraag van D'66 hoe een inspectie 
doeltreffend kan zijn voor kinderen zonder vaste verblijfplaats 
die huisonderwijs krijgen, moge de ondergetekende verwijzen 
naar zijn uiteenzetting in de paragraaf over het onderwijs aan 
schipperskinderen. 

Artikel 8. eerste lid. Onder „overwegend bezwaar tegen de 
richting van het onderwijs" moet worden verstaan een bezwaar 
dat zwaarder weegt dan het nadeel dat het kind in het geheel 
geen onderwijs krijgt. Dit is een zo persoonlijke zaak, dat een 
zuivere beoordeling door de een of andere instantie, naar de 
mening van de ondergetekende nauwelijks mogelijk is. Hij wijst 
erop, dat beoordeling van deze vrijstellingsgrond ook onder de 
huidige Leerplichtwet niet is toegestaan. Ook bij de toekenning 
van een tegemoetkoming in de vervoerskosten ingevolge artikel 

13 van de Lager-onderwijswet 1920 mogen burgemeester en 
wethouders de bezwaren tegen de richting van dichterbij ge-
legen scholen niet nader onderzoeken. Gezien het geringe aantal 
gevallen van vrijstelling wegens bezwaren tegen de richting be-
hoeft naar de mening van de ondergetekende geen misbruik te 
worden gevreesd. 

Artikel 8, tweede lid. Inderdaad betekent deze bepaling, dat, 
wanneer een kind eenmaal op een school is geplaatst, het niet 
meer voor de vrijstelling bedoeld in dit artikel in aanmerking 
komt, tenzij het verhuist of er geen school voor voortgezet 
onderwijs is binnen redelijke afstand van de woning van de-
zelfde richting als de school voor gewoon lager onderwijs. 

Artikel 10. Bij een beroep op vrijstelling wegens lichamelijke 
of geestelijke ongeschiktheid moet niet elke drie maanden, maar 
eenmaal per jaar een verklaring van een geneeskundige of een 
psycholoog worden overgelegd en wel tegelijk met de kennis-
geving, bedoeld in artikel 6. Indien uit de verklaring van een 
geneeskundige blijkt, dat er sprake is van oncorrigeerbare in-
validiteit, behoeft nooit meer een kennisgeving of een medische 
verklaring te worden overgelegd. Verwezen zij naar artikel 6, 
derde lid. 

Artikel 11, eerste lid onder a en tweede lid. De hier ge-
maakt opmerkingen zijn voor de ondergetekende aanleiding 
geweest de tekst van artikel 11 te herzien. Bij de nota van 
wijzigingen wordt voorgesteld het tweede lid te laten vervallen 
evenals het gestelde onder a vanaf de woorden „nadat aan het 
hoofd enz.". 

Het is inderdaad niet nodig, dat de inschrijving op een an-
dere school moet zijn gebleken aan het hoofd van de school die 
de leerling verlaat. Ingevolge artikel 18 geven de hoofden im-
mers kennis aan burgemeester en wethouders van de in- en af-
schrijving van leerlingen. Op de gemeentesecretarie blijkt dus 
onmiddellijk, of een kind dat een school verlaat, op een andere 
wordt ingeschreven. 

Artikel 12. De burgemeester kan inderdaad in geval van 
een burgerlijke uitzonderingstoestand op grond van artikel 16 
van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag het 
bezoeken van scholen verbieden. Dit kan bij staat van oorlog 
ook vanwege het militair gezag, echter niet op grond van ar-
tikel 16 van de Oorlogswet, maar op grond van o.m. de artike-
len 22 en 23 van die wet. 

De ondergetekende is het niet eens met het lid van de 
P.S.P.-fractie, die tijdelijke verwijdering van school altijd een 
ongewenste maatregel vindt. In bepaalde gevallen kan een 
dergelijke maatregel begrijpelijk zijn. Hoe dit ook zij, men kan 
de ouders toch niet gaan vervolgen voor een schoolverzuim 
waaraan zij geen schuld hebben. 

Bij verhindering wegens ziekte of wegens het vervullen van 
godsdienstplichten is, anders dan krachtens artikel 16 van de 
huidige Leerplichtwet, geen verlof van het hoofd van de school 
nodig. Voor ziekte is dit zinloos en voor de vervulling van 
godsdienstplichten acht de ondergetekende het minder juist, 
dat het hoofd van de school de omvang van die godsdienst-
plichten vaststelt. 

De vrijstellingen wegens ziekte en wegens vervulling van 
godsdienstplichten zijn naar aanleiding van de daarop in het 
voorlopig verslag gemaakte aanmerkingen gesplitst (thans arti-
kel 12 onder rfene). 

Artikelen 13, 14 en 15, tweede lid. De hier gemaakte op-
merkingen van de D'66 fractie kan de ondergetekende onder-
schrijven. Bij de nota van wijzigingen is „schriftelijk" in deze 
bepalingen geschrapt. Hij heeft gemeend in dit opzicht zelfs 
verder te moeten gaan en ook de verplichting voor het hoofd 
van de school om het verlenen van verlof uitsluitend schriftelijk 
te doen, geschrapt (artikel 15, eerste lid). Daartegen bestaat 
geen enkel bezwaar, mits het hoofd maar aantekening houdt 
van het verleende verlof. In de beschikking ter uitvoering van 
de wet zal worden voorgeschreven dat het hoofd van de school 
de geoorloofde verzuimen noteert. 
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Artikel 15, derde lid. De verruiming van de bevoegdheid 

van het hoofd van de school met betrekking tot het verlenen 
van verlof bestaat hierin, dat onder de bestaande wet de goed-
keuring van de inspecteur reeds nodig is voor verlof van meer 
dan tien schooltijden en in het wetsontwerp de goedkeuring van 
de ambtenaar eerst vereist wordt bij meer dan tien schooldagen. 

Artikel 16, derde lid. Dat de bevoegdheid van de ambtenaar 
tot het horen van personen beperkt is tot gevallen waar dat 
nodig is in verband met de naleving van de wet, acht de onder-
getekende zo vanzelfsprekend, dat dit zijns inziens niet uit-
drukkelijk in dit artikel behoeft te worden bepaald. 

Artikel 18, eerste lid. Bij nader inzien acht de ondergete-
kende het noodzakelijk, mede gelet op de strafbedreiging tegen 
het hoofd der school in artikel 27, in dit lid een termijn op te 
nemen van een week. 

Artikelen 18, 22 en 23. Dat in deze artikelen met „de ambte-
naar" bedoeld is de ambtenaar, genoemd in artikel 16, volgt 
uit artikel 1 onder d. 

Artikel 22, tweede lid. Het zou in strijd zijn met het streven 
om het toezicht op de naleving van de wet veel meer het 
karakter te geven van maatschappelijk zorg dan van justitieel 
optreden, indien een verzuim om een kind op een school te 
laten inschrijven terstond tot vervolging aanleiding zou geven. 
Het is immers de bedoeling, dat eerst getracht wordt de ouders 
tot andere gedachten te brengen en dat proces-verbaal wordt 
opgemaakt, indien dat niet gelukt. Dat de ouders lang hebben 
geweigerd hun kind in te schrijven zonder bezcek van de ambte-
naar, kan bij een regelmatige controle van deze verplichting 
nauwelijks voorkomen. 

Zoals de ondergetekende naar aanleiding van opmerkingen 
betreffende artikel 4, tweede lid, reeds heeft gezegd, stelt het 
ontwerp evenals de huidige Leerplichtwet strafbaar het gemis 
aan zorg voor geregeld schoolbezoek en zal de ambtenaar eerst 
dan proces-verbaal dienen op te maken, indien hij een redelijk 
vermoeden heeft van gemis aan zorg. 

Er is dus in feite geen verschil in aanpak van het absolute 
en van het relatieve schoolverzuim. Ten einde misverstand hier-
over uit te sluiten zijn bij nota van wijzigingen de woorden 
„niet hebben gezorgd" in het tweede lid te vervangen door 
„niet zorgen". Omdat de inschrijving geschiedt door het hoofd 
van de school, zijn ook de woorden „in te schrijven" ver-
vangen door: „in te laten schrijven". 

Dat ongeoorloofd (relatief) schoolverzuim eerst kan op-
treden, nadat het kind is ingeschreven, dient naar de mening 
van de ondergetekende op de wijze van aanpak niet van invloed 
te zijn. 

Artikel 24. Het opmaken van proces-verbaal wordt niet op-
gedragen aan de politie-ambtenaar die een leerplichtig kind 
naar school brengt, omdat niet het kind maar de ouders de 
overtreding begaan. De politie kan volstaan met het rappor-
teren van haar optreden aan de ambtenaar, indien het hoofd 
van de school het verzuim al niet heeft doorgegeven. Niet de 
politie, maar de ambtenaar moet de ouders bezoeken. 

De bedoeling van dit artikel is niet, dat de politie regelmatige 
straatcontroles gaat houden, maar dat zij bij een optreden tegen 

lastige jongeren tevens kan medewerken aan de bestrijding van 
het onwettig schoolverzuim. Gezien deze bedoeling en gelet op 
de gronden voor vrijstelling, genoemd in artikel 12, zal het niet 
licht voorkomen, dat vrijgestelde kinderen worden opgebracht. 

Artikel 26, tweede lid. De bedreiging met zwaardere straffen 
ingeval van recidive geldt ook, indien de tweede en volgende 

• overtredingen betrekking hebben op een ander kind uit het ge-
zin dan de eerste overtreding. 

Artikel 27. Omtrent de inhoud van de nieuwe Leerplicht-
wet zullen de hoofden van de scholen uitvoerig worden voor-
gelicht. Daarbij zal worden gewezen op de noodzaak een exem-
plaar van de wet aan te schaffen. Het opnemen van een be-
paling in de wet die voorschrijft, dat een exemplaar van de 
wet in elke school aanwezig moet zijn, acht de ondergetekende 
wel wat zwaar, te meer omdat er vele wetten en besluiten 
zijn waarvan het hoofd der school kennis moet dragen en waar-
van hij ongetwijfeld exemplaren bezit zonder dat dit is voor-
geschreven. 

Artikel 34. De financiële gevolgen van het niet betalen van 
schoolgeld voor leerlingen van het derde jaar van scholen voor 
voortgezet onderwijs zijn niet genoemd, omdat nog niet vast-
staat, wanneer de leerplichtverlenging en daarmee de wijziging 
van de Schoolgeldwet zal ingaan. Gerekend naar het aantal 
leerlingen in 1965 en naar prijzen van dat jaar zou de opbrengst 
met ca. f 5,5 min. dalen. 

De ondergetekende wijst erop, dat artikel 34 eerst in werking 
treedt op het tijdstip waarop de leerplichtverlenging ingaat (ar-
tikel 31) . Wanneer dat tijdstip is aangebroken, zullen ook leer-
lingen die niet meer leerplichtig zijn en in het derde jaar van 
het voortgezet onderwijs zitten, geen schoolgeld behoeven te 
betalen. De koppeling van de schoolgeldverplichting aan leer-
jaren blijft gehandhaafd. 

Artikel 35. Het niet langer handhaven van artikel 88, eer-
ste lid onder a, der Arbeidswet 1919 zou in verband met het 
bepaalde in artikel 1, derde lid onder b, dier wet het niet ge-
wenste gevolg hebben, dat de Arbeidswet 1919 volledig van toe-
passing zou zijn op werkzaamheden in technische- en landbouw-
scholen, verricht door leraren en leerlingen. 

De staatssecretaris van onderwijs 
en wetenschappen, 

GROSHEIDE. 

De minister van sociale zaken 
en volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 

De minister van landbouw 
en visserij, 

P. L LARDINOIS. 


