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EINDVERSLAG van de vaste Commissies voor Onderwijs 
en Wetenschappen en voor Sociale Zaken omtrent het 
ontwerp van wet houdende wijziging van de Leerplichtwet 
1969 en van de Arbeidswet 1919, zomede van enkele 
andere wetten. 

Algemeen verklaarde men zich in dit verslag te willen 
beperken tot enkele summiere opmerkingen over dit wets-
ontwerp. Men behield zich echter, in verband met de omstan-
digheid dat het wetsontwerp beoordeeld moet worden in het 
kader van de voorzieningen, aan de orde gesteld in de Nota 
inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jon-
geren (10 944), het recht voor bij de mondelinge behandeling 
enkele kritische opmerkingen te maken naar aanleiding van het 
ontwerp, de nota en de daarop betrekking hebbende stukken 
in onderling verband. 

Sommige leden verklaarden gaarne hun stem aan het onder-
havige wetsontwerp te zullen verlenen. 

Een aantal leden achtten het begin, dat na de totstand-
koming der wet wordt gemaakt met de invoering van een 
partiële leerplicht voor de werkende jongeren toe te juichen. 
Zij waren met de Regering van mening, dat de in dit wets-
ontwerp voorgestelde regeling van tijdelijke aard dient te zijn 
en dat zo spoedig mogelijk een nieuwe Leerplichtwet tot stand 
moet worden gebracht ten einde de positie van de werkende 
jongeren van 15. 16 en 17 jaar op korte termijn gelijkwaardig 
te doen zijn aan die van hun leeftijdgenoten, die voortgezet 
onderwijs volgen. 

Vele andere leden zagen het onderhavige wetsvoorstel als 
een stap van betekenis op de weg om te komen tot volledig 
dagonderwijs voor alle jongeren tot 18 jaar. Zij achtten de 
daartoe gekozen weg systematisch doelmatig. Zij betreurden 
het echter dat de Tweede Kamer het amendement van de heer 
Van der Lek (stuk nr. 7) had verworpen. 

Vastgesteld 20 april 1971. 
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') De heer De Gaay Fortman heeft wegens verblijf buitenslands niet 
aan de vaststelling van dit verslag kunnen medewerken. 
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