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Regeling voor de structuur, de kwaliteit, de
financiering, de planning en de onderlinge
afstemming van voorzieningen en activiteiten
op het gebied van het cursorisch
beroepsonderwijs, alsmede overgangsrecht
(Wet op het cursorisch beroepsonderwijs)

Wijziging van de Wet op het voortgezet
onderwijs in verband met de herziening van de
regeling voor de avondscholen en
dag-avondscholen voor voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs en algemeen
voortgezet onderwijs (voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs)

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 27 april 1992

Na kennisneming van de memorie van antwoord inzake de onderhavige
wetsvoorstellen, restte de leden van de fractie van het CDA slechts de
volgende vraag.

De minister deelt mee dat er zijn inziens binnen de kaders van het
wetsvoorstel WCBO een bevredigende oplossing mogelijk is voor de
door deze leden gesignaleerde problematiek van de instituten voor
beroepsonderwijs aan doven. Deze leden vernemen gaarne welke deze
oplossing volgens de bewindsman is.

Zoals ook al uit de memorie van antwoord blijkt heeft de eerste onder–
getekende alle oog voor het door de leden van de CDA-fractie gesigna–
leerde probleem. Hij betreurt het dat dit probleem niet eerder bij hem
onder de aandacht was gebracht. Dan zou het immers mogelijk zijn
geweest in het invoeringsrecht van de WCBO (artikel II, titel F) voor deze
twee zeer specifieke situaties een voorziening op maat te treffen.

Nu dit niet het geval is, zijn op basis van het invoeringsrecht van de
WCBO de bedoelde instituten voor beroepsonderwijs aan doven
gehouden het onder hen ressorterende beroepsbegeleidend onderwijs
over te dragen aan hetzij aan een school voor b.b.o. hetzij een school
voor m.b.o. in de omgeving. Vervolgens kan deze b.b.o.-school of
m.b.o.-school met het instituut afspreken dat het onderwijs voor deze
leerlingen feitelijk verzorgd blijft aan het instituut. Mocht dit onverhoopt
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- ook na bemiddeling van de procescoördinatie - niet lukken dan is de
eerste ondergetekende bereid om, vooruitlopend op wijziging van de
wetgeving terzake, de op dit moment bestaande situatie te continueren.

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
P. Bukman

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
B. de Vries
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