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De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen' heeft, na
kennisneming van de memorie van antwoord, nog enkele vragen en
opmerkingen over dit wetsvoorstel. Zij acht de openbare behandeling
voldoende voorbereid indien de regering hierop tijdig zal hebben geant–
woord.

1 Samenstelling:
Leden: Hermes, (CDA), Beinema (CDA), Van
Leijenhorst (CDA), voorzitter, Niessen
(PvdA), Ginjaar-Maas (VVD), ondervoorzit–
ter, Van der Vlies (SGP), Franssen (VVD),
Jorritsma-Lebbink (VVD), Janmaat-Abee
(CDA), Leijnse (PvdA), Nuis (D66), De Cloe
(PvdA), Lilipaly (PvdA), Van Gelder (PvdA),
Frissen (CDA), Van de Camp (CDA), Tuinstra
(CDA), Netelenbos (PvdA), Versnel-Schmitz
(D66), Witteveen-Hevinga (PvdA), Huibers
(CDA), Quint-Maagdenberg (PvdA) en Sip–
kes (GroenLinks).
Plv leden: Boers-Wijnberg (CDA), G. H.
Terpstra (CDA), Reitsma (CDA), Akkerman
(PvdA), Kamp (VVD), Schutte (GPV), Dees
(WD), Korthals (VVD), Van der Hoeven
(CDA), Buurmeijer (PvdA), Ter Veer (D66),
Van Gijzel (PvdA), Huys (PvdA), Vermeend
(PvdA), Deetman (CDA), Lansink (CDA),
Roosen-van Pelt (CDA), Beijlen-Geerts
(PvdA), Groenman (D66), Leerling (RPF),
Van lersel (CDA), J. H. van den Berg (PvdA)
en Willems (GroenLinks).

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie dankten de regering voor de antwoorden
op de door hen gestelde vragen. Desalniettemin bleven er wat hen
betreft nog een aantal onduidelijkheden bestaan. Naast het gegeven dat
het hier een complexe problematiek betreft hadden zij ook de indruk dat
dit wellicht veroorzaakt wordt door het feit dat het voorgenomen beleid
in verschillende deelnota's en voorstellen wordt uitgewerkt. Zij dachten
daarbij onder andere - naast de wijziging van de Leerplichtwet - aan de
notitie «Een goed voorbereide start», de nota «Blijvend leren» en de
verdere uitwerking van de Rauwenhoff-voorstellen. Met name bij de
beantwoording van de vragen inzake de relatie tussen leerplicht en kwali–
ficatieplicht c.q. kwalificatienorm deed in hun ogen dit onderscheid zich
gevoelen, omdat de verschillende nota's hierbij een enigszins verschil–
lende invalshoek kiezen. In hoeverre speelt hierbij ook nog een rol dat de
verantwoordelijkheden voor de diverse voorstellen verdeeld zijn tussen
de beide bewindslieden, zo vroegen deze leden.

Overigens wilden deze leden in het algemeen graag herhalen dat de
aanscherping van de Leerplichtwet alsmede maatregelen om tot een
striktere naleving van de leerplicht en het tegengaan van ongeoorloofd
schoolverzuim te komen op hun instemming kunnen rekenen.

Ook waren zij de regering erkentelijk voor het feit dat de notitie Een
goed voorbereide start inmiddels - na overigens zeer lang wachten - is
verschenen en thans betrokken kan worden bij onderhavig wetsvoorstel.

De leden van de PvdA-fractie zegden de regering dank voor de
uitvoerige beantwoording van de door de leden van deze fractie gestelde
vragen. In de beantwoording troffen zij informatie aan over een aantal
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aspecten van het voorliggende wetsvoorstel die er nog niet was na de
memorie van toelichting.

Over enkele onderwerpen wilden zij desalniettemin nog vragen stelien
en opmerkingen maken.

Deze leden benadrukten het belang van het interne schoolbeleid voor
het bestrijden van langdurig verzuim. De autonome school zal dit beleid
moeten formuleren en uitvoeren en vervolgens evalueren opdat wijzi–
gingen of bijstellingen van beleid mogelijk zijn. Vooral de rol van de
medezeggenschapsraad en in het bijzonder de ouders is hierbij van groot
belang. Omdat dit beleid goed vorm te kunnen geven zal deskundigheid
binnen de school een noodzakelijke voorwaarde zijn.

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling van de
memorie van antwoord kennis genomen.

Het had hen pijnlijk getroffen daar waar in het voorliggende voorstel
gekomen wordt tot aanpassing en op sommige punten aanscherping van
de wet, de regering enkele malen meldt dat er geen cijfermatige
gegevens zijn om bepaalde beweringen te staven of te ontkennen c.q.
bepaalde voorstellen te onderbouwen. Zo zijn er geen betrouwbare
landelijke cijfers over de voortijdige schooluitval en over de mate waarin
ten onrechte zogeheten vakantieverlof wordt verleend.

De leden van de WD-fractie achtten het ontbreken van adequaat
cijfermateriaal een duidelijke tekortkoming.

Zij verzochten de regering in de nota naar aanleiding van het
eindverslag aan te geven langs welke lijnen in de toekomst wel over
adequaat cijfermateriaal kan worden beschikt. Ook al ligt het zwaar–
tepunt van de uitvoering van de wet bij de gemeenten, ook het rijk moet
de ontwikkelingen goed kunnen volgen om de verantwoordelijkheid
vanuit de wetgeving waar te kunnen maken nog daargelaten dat ook de
gemeenten naar alle waarschijnlijkheid tot een actiever beleid zouden
kunnen komen wanneer er meer cijfermatig inzicht ontstaat.

Daarom wilden de leden van de VVD-fractie nog eens scherp zien
aangegeven hoe na aanvaarding van het voorliggende voorstel de
communicatielijnen tussen school en gemeente en tussen gemeente en
rijk precies komen te liggen en op grond waarvan het rijk meent de
uitvoering van de wet dan goed te kunnen volgen.

De leden van de WD-fractie drongen eerder aan op het versterken van
de betrokkenheid van de ouders bij een goede naleving van de leerplicht.
De op deze vragen gegeven antwoorden vonden deze leden teleur–
stellend. Juist omdat betrokkenheid van ouders onder andere door
vergroting van medeverantwoordelijkheid van oudercommissie kan
worden versterkt vroegen zij of dit onderwerp wel eens besproken is
tijdens overleg met landelijke ouderorganisaties en wat daar het resultaat
van is (geweest)? De opmerking in de memorie dat er hoegenaamd geen
succesvolle aanpak is te bedenken tegen de zogenaamde «wittende
ouders» toont eens te meer aan dat het belangrijk is om op lokaal niveau
ouders en oudercommissies een plaats te geven in het verzuimpreventie–
beleid. Zijn hiertoe mogelijkheden die de regering kan aanzwengelen?

De leden van de WD-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de mededelingen over de zogenaamde spijbelbussen. Zij
wilden graag meer weten over de daarmee opgedane ervaringen.
Wanneer worden deze projecten geëvalueerd? Ligt het in het voornemen
om hieraan een vervolg te geven? Hoe moeten dit soort projecten
worden gezien tegen de achtergrond van de autonome schoolontwik–
keling in het kader waarvan de overdraagbaarheid van ervaringen
belangrijk is of is het uitgesloten dat autonome scholen hiertoe zelf de
mogelijkheden en mankracht kunnen leveren om reden waarvan een
bovenschoolse c.q. regionale aanpak in de rede ligt? Welke aanpak wordt
in dat geval voorgestaan?
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De leden van de fractie van Groen Links hadden met belangstelling
kennis genomen van de memorie van antwoord. Zij dankten de regering
voor de uitvoerige beantwoording. Op enkele punten wilden deze leden
nog terugkomen.

Een goed voorbereide start (22 994)

Hoewel de leden van de CDA-fractie de notitie «Een goed voorbereide
start» konden waarderen vanwege de gedegen analyse van de proble–
matiek, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, en de wijze waarop
een uiteenzetting wordt gegeven van bestaande maatregelen en voorzie–
ningen bleven zij na lezing toch met enkele vragen zitten.

Zo vroegen zij zich af waarom het zolang heeft moeten duren voordat
de notitie is verschenen, zeker ook gelet op het feit dat het aantal nieuwe
beleidsaanzetten toch beperkt is.

Welke (competentie-)problemen hebben een rol gespeeld in het inter–
departementale overleg en op welke problemen is men gestuit bij het
overleg met derden zoals het CBA en sociale partners, zo vroegen zij zich
af. Bovendien bleef bij hen het gevoel bestaan dat ondanks goede
intenties er ook op termijn sprake blijft van een grote mate van versnip–
permg en naast elkaar bestaan van vele regehngen, voorzieningen en
projecten.

Zo bleef het voor deze leden onduidelijk op welke wijze de beschikbare
zogenaamde Rauwenhoff-middelen voor dit doel worden aangewend.
Om welk bedrag gaat dit in totaal en hoe worden de volledige
Rauwenhoff-middelen op dit moment besteed? Daarnaast was het hen
niet helder welke positie bijvoorbeeld diverse randgroepjongerenpro–
jecten alsmede de spijbelopvangprojecten in de toekomst zullen
innemen. Welke regelingen, subsidies, voorzieningen, projecten, experi–
menten, instanties en samenwerkingsverbanden spelen op dit terrein nog
meer een rol, zo vroegen zij zich wanhopig af. Hoeveel budget is hier in
totaal mee gemoeid?

In de ogen van de leden van de CDA-fractie spelen bij het tegengaan
van ongeoorloofd schoolverzuim en het handhaven van de leerplicht
twee instanties een belangrijke rol. Op de allereerste plaats is dat de
school zelf. Deze leden deelden de opvatting van de regering dat de
school de eerst verantwoordelijke is voor de voortgang van het
leerproces van jongeren. Daarnaast is dat de gemeente, die wettelijk
gehouden is het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet uit te
oefenen. Versterking van de positie de leerplichtambtenaar binnen de
gemeente is dan ook een belangrijk instrument in het bestrijden van
achterstanden en het tegengaan van schoolverzuim, zo meenden deze
leden. Juist de leerplichtambtenaar moet een belangrijke spilfunctie
vervullen in verdere regionale netwerken.

Vanuit deze twee instanties, de school en de leerplichtambtenaar,
moet samenwerking gezocht worden met derden, zowel bovengemeen–
telijk (regionaal) als met jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk politie
en justitie en anderen. Ook het (zelfstandig) vormingswerk vervult een
belangrijke rol in de opvang van deze jongeren. Om deze reden waren de
leden van de CDA-fractie bijzonder terughoudend nu weer vanuit de
Rijksoverheid te bevorderen dat er een regionale infrastructuur wordt
opgebouwd door middel van de totstandkoming van Regionale Meld– en
Coördinatiepunten (RMC's). Hoewel deze leden goed nota hadden van de
opmerking van de regering dat het nadrukkelijk niet om nieuwe struc–
turen moet gaan was hun zorg op dit punt nog geenszins weggenomen.
Te meer daar hier ook weer een nationale aanjager en begeleidingsgroep
voor aangesteld zou moeten worden. Aan dit laatste hadden deze leden
dan ook geen behoefte.
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Daarnaast konden zij niet inzien waarom naast de melding aan de
leerplichtambtenaar in de gemeente nog een regionale melding noodza–
kelijk is. Tenzij uiteraard de gemeente voor een goede uitoefening van
deze taak tot de conclusie komt dat regionale samenwerking wenselijk is.
Waarom is derhalve niet overwogen door middel van een bundeling van
bestaande voorzieningen alsmede de extra hiervoor beschikbare
middelen ter beschikking te stellen aan enerzijds de scholen en ander–
zijds de gemeenten om tot een gerichte aanpak te komen, zo vroegen
deze leden zich af. Kan daarmee ook niet tegemoet gekomen worden aan
de menigmaal geuite zorg dat de zeer gewenste versterking van de
positie van de leerplichtambtenaar binnen de gemeente alsmede een
striktere daadwerkelijke uitoefening van het toezicht op de leerplicht
gepaard gaat met extra bestuurslasten en financiële gevolgen Deze
leden achtten het overleg met de VNG en met de Vereniging van
Leerplichtambtenaren op deze punten zeer belangrïjk. Welke resultaten
heeft dit tot nu toe opgeleverd?

Inzake de verhouding tussen inspectie en de leerplichtambtenaar
vroegen de leden van de CDA-fractie zich af of hetgeen de bewinds–
lieden antwoorden op gestelde vragen wel in overeenstemming is met de
huidige praktijk. Van verschillende kanten kregen deze leden de indruk
dat er nauwelijks contact is tussen de leerplichtambtenaar en de
inspectie. Zij vroegen op welke wijze dat bevorderd kan worden.

Nu besloten is om de notitie «Een goed voorbereide start» te betrekken
bij de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel, wilden de leden
van de PvdA-fractie een korte beschouwing wijden aan deze notitie.
Allereerst wensten deze leden op te merken, dat naar hun inzicht deze
notitie een voortreffelijke analyse bevatte over de vele facetten, die
samenhangen met het voortijdig schoolverlaten. Zij waardeerden het dat
prioriteit gegeven wordt aan de zogenaamde harde kern van de proble–
matiek, de jongeren, die zonder diploma l.b.o. of m.a.v.o. het onderwijs
verlaten.

Echter, het probleem van andere voortijdige onderwijsverlaters dient
ook met kracht te worden aangepakt, bijvoorbeeld de zeer grote groep
jongeren, die voortijdig het m.b.o. verlaat en vaak zonder startkwalificatie
in de zin van beginnend beroepsbeoefenaar. Zeker voor deze groep is
veel meer nazorg nodig dan veelal gebruikelijk. Vaak verdwijnen deze
jongeren helemaal «uit beeld». Nazorg bedoeld als doorverwijzing,
trajectbegeleiding, werkgarantie en mogelijke terugkeer naar een vorm
van onderwijs. De aan het woord zijnde leden erkenden dat dit aspect
niet thuis hoort in het kader van de behandeling van de wijziging van de
Leerplichtwet; het is echter wel een belangrijk punt in het kader van de
notitie Een goed voorbereide start.

Zij konden het uitgangspunt onderschrijven, dat bij de aanpak aange–
sloten wordt bij de bestaande «infrastructuur» en dat er geen volstrekt
nieuwe aanpak voor in de plaats wordt gezet. Het volgen van dit
uitgangspunt schept wel zware verplichtingen voor alle participanten,
temeer daar de ondertekenaars van de notitie de ambitie hebben op 50%
van de prioritaire groep in een penode van zes jaar te bereiken en te
doen leiden naar een startkwalificatie. De leden van de PvdA-fractie
hadden waardering voor dit ambitieniveau, maar zij hadden ook hun zorg
of het noodzakelijke actieprogramma uitgevoerd kan worden. Die zorg
werd mede gevoed door de constatering dat deze als interdeparte–
mentaal opgevoerde beleidsnotitie slechts ondertekend is door de
bewindslieden van 0 en W. Hebben de andere bewindslieden van wier
departement eveneens een wezenlijke bijdrage moet worden geleverd,
gegarandeerd, dat die bijdrage ook geleverd wordt, zo vroegen deze
leden. Is gegarandeerd dat er adequate regelingen komen en dat er
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afstemming plaatsvindt? De leden van de PvdA-fractie vroegen de
bewindslieden of zij de zorgen van deze fractie op dit punt konden
wegnemen, middels een goed onderbouwd antwoord.

Veel van het gewenste succes is afhankelijk van de samenwerking op
lokaal en regionaal niveau. Samenwerking tussen en met scholen en
instellingen, gemeenten, arbeidsvoorziening, jeugdhulpverlening,
bedrijfsleven, jongerenwerk, justitie, begeleidingsinstituten. De
erkenning, dat de school het niet alleen af kan, dient zowel door de
scholen als door de overige betrokkenen in positieve zin benaderd te
worden. Her en der in den lande zijn goede experimenten verricht, die
anderen weer kunnen inspireren. Vaak hebben leerplichtambtenaren een
belangrijke rol vervuld, door er mede zorg voor te dragen dat (potentiële)
vroegtijdige schoolverlaters niet in de anonimiteit verdwenen. In dit
verband zetten de aan het woord zijnde leden vraagtekens bij het
voorstel van de regering om Regionale Meld– en Coördinatiepunten op te
richten. Zij vreesden dat een structuur om de structuur zou worden
opgericht. Zij waren van mening dat de Leerplichtwet voldoende
waarborgen biedt, zeker indien correct uitgevoerd, dat de gewenste
registratie, melding en doorverwijzing leiden tot hetzelfde resultaat, zoals
door de regering wordt nagestreefd en in de onderhavige wet
vastgelegd. Gelijke afspraken kunnen worden gemaakt voor
niet-leerplichtigen, die nog geen startkwalificatie-niveau hebben bereikt.
Overigens wezen de aan het woord zijnde leden in dit verband nog eens
naar wat zij hadden aangedragen over de partiële leerplicht.

Kortom, de leden van de PvdA-fractie vroegen de regering om het
oprichten van RMC's nog eens goed te overwegen. Zou een versterkte
positie van de leerplichtambtenaar niet eerder leiden tot het gewenste
resultaat, zo vroegen deze leden. Zij gaven daarbij nog het volgende in
overweging: voor het beschikbare bedrag kan in iedere RBA-regio een
RMC gevestigd worden, waarvoor globaal tussen de f 200 000 en
f 250 000 beschikbaar is. Zo'n bedrag nodigt al gauw uit tot het
oprichten van een nieuw structuurtje en tot onbedoelde competentie. Het
beschikbare bedrag zou ook gebruikt kunnen worden om de gemeenten
te stimuleren de werkzaamheden van de afdeling leerplicht te verbeteren.
Voor een gemeente met 100 000 inwoners zou globaal f 40 000
beschikbaar zijn. Dat achtten de aan het woord zijnde leden een aardige
stimulans, nu gemeenten een zwaardere verantwoordelijkheid en taak
krijgen.

Ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten worden tal
van maatregelen voorgesteld in de notitie «Een goed voorbereide start».
Op zichzelf een weg die de fractie van D66 kan steunen.

Bij het uitvoeren van deze maatregelen zijn vele instanties betrokken:
andere departementen dan Onderwijs en Wetenschappen, RBA's,
gemeenten etc. En dat niet alleen voor de voorbereiding en uitvoering
van de maatregelen, maar ook voor wat betreft de financiën die nodig
zijn om al deze maatregelen te realiseren. De notitie wekt op dit punt niet
de indruk dat er tussen alle betrokkenen hierover afspraken zijn gemaakt.

De leden van de fractie van D66 stelden in dat verband een aantal
vragen:

1. Wat zijn de totale kosten die met deze maatregelen gemoeid zijn?
2. Kan een overzicht worden gegeven van de maatregelen waarover

reeds financiële afspraken zijn gemaakt, zodat uitvoering wat dat betreft
niet belemmerd kan worden?

3. Bestaat er overeenstemming tussen de betrokkenen over de aard
van de maatregelen, bijvoorbeeld tussen de departementen?

4. Er worden zeer veel maatregelen genoemd, die niet allemaal in een
keer uitvoerbaar zijn. Is er sprake van prioriteitsstelling?
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Doelgroepenbeleid

Ten aanzien van het doelgroepenbeleid, een belangrijk facet bij het
ontwikkelen van beleid gericht op het voorkomen van voortijdig school–
verlaten door jongens en meisjes, autochtoon en allochtoon, is het van
groot belang kennis en inzicht over dit facet in een school te verankeren.
Speciale aandacht vroegen de leden van de PvdA-fractie hierbij voor het
emancipatie-aspect van allochtone meisjes. Zij zullen, ook indien zij op
jonge leeftijd trouwen, hun leerplicht behouden hetgeen op zich een
behoorlijke stap in de richting van een maatschappelijke kwalificatie
genoemd kan worden.

Uit onderzoeksresultaten komt zonneklaar naar voren hoe belangrijk de
deskundigheid en kennis van de leerkrachten, leerlingbegeleiders,
dekanen i.d. binnen de school is. Vooroordelen en onterechte waarde–
oordelen bij leerkrachten kunnen de basis leggen, al in het basison–
derwijs, voor verzuimgedrag dat tenslotte tot vroegtijdig schoolverlaten
leidt. De PvdA-fractie drong er bij de regering op aan niet al te optimis–
tisch te zijn, over de mate waarin in de scholen emancipatiebeleid, toch
van groot belang bij de problematiek van het afhaken op jonge leeftijd,
wortelgeschoten heeft. Het maatschappelijk belang om jongeren een
maatschappelijke startkwalificatie te geven naast een arbeidsidentiteit
vereist dat emancipatiebeleid doorwerkt in het gehele schoolbeleid dus
ook voor zover dit gericht is op het voeren van verzuimbeleid. Zij
verwachtten van de regering dat deze de in de onderwijsemancipatienota
genoemde instrumenten zou gebruiken om deze kwaliteitsverbetering te
helpen realiseren.

Of het uiteindelijk met alle inspanningen van alle betrokkenen
mogelijke zal blijken dat iedereen zowel een beroepskwalificatie als een
persoonlijke en maatschappelijke kwalificatie zal behalen was ook voor
de leden van de PvdA-fractie een punt van grote zorg dat om antwoord
vraagt. Temeer omdat een verplichting tot het behalen hiervan een loze
verplichting zou kunnen blijken indien het instrument leerplicht daartoe
onvoldoende perspectief of zekerheid zou bieden. Het voornemen van de
regering hierover advies aan de WRR te vragen leek deze leden dan ook
een goede keuze.

2. Leeftijd als criterium voor leerplicht

De leden van de CDA-fractie verwezen wat dit onderwerp betreft in
eerste instantie naar hetgeen zij in de algemene inleiding hadden
gesteld

Zij hadden overigens met grote belangstelling kennis genomen van
hetgeen over een mogelijke kwalificatienorm in de nota Blijvend leren
was geschreven. De richting waarin de regering denkt sprak deze leden
zeer aan. Zij waren echter nog niet overtuigd door de argumentatie dat
voor het effectief realiseren van een dergelijke kwalificatieplicht de
Leerplichtwet zich niet goed zou lenen. Zij konden niet geheel inzien
waarom de leerplicht zijn doel voorbij zou schieten of waarom het straf–
rechtelijk karakter van de Leerplichtwet zich niet zou lenen voor een
dergelijke afbakening. Waar deze leden zich met name zorgen om maken
is de groep jongeren, die voor het behalen van een minimum-startkwalifi–
catie het onderwijs verlaat en de arbeidsmarkt betreedt om vervolgens
na enkele jaren weer aangewezen te zijn op het scholingsinstrumen–
tarium van het arbeidsbureau. Deze aanzienlijke groep is thans niet aan
te spreken op haar verantwoordelijkheid omdat men in de huidige
definiëring niet meer leerplichtig is. Het zou daarbij overigens een
misverstand zijn te veronderstellen dat het wenselijk of mogelijk zou zijn
deze groep tot in de lengte van jaren in de klassituatie of in de school–
banken te willen houden. Het moet in de ogen van deze leden gaan om
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een op de praktijk afgestemde minimumberoepskwalificatie, waarbij ook
sociale partners in onderlinge afspraken over scholingsbeleid een belang–
rijke rol kunnen spelen. Waar het deze leden vooral om te doen is, is dat
de huidige vnjblijvendheid ook in de richting van individuele jongeren op
dit punt wordt ingeperkt. Zij vroegen het kabinet op dit punt in een
nadere uiteenzetting uitvoerig in te gaan. Zij vroegen tenslotte wanneer
de adviesaanvraag aan de WRR op dit terrein tegemoet kan worden
gezien en wanneer de WRR zal adviseren, opdat dit nog meegenomen
kan worden in verdere gedachtenvorming.

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de vragen en de beantwoording omtrent de indringende
kwestie óf en hoe het behalen van een startkwalificatie gekoppeld moet
zijn aan de duur van de leerplicht of dat de leerplicht slechts het
criterium leeftijd kent. Zij waren overtuigd door het antwoord van de
regering, maar ook deze leden hielden het onbevredigende gevoel, dat
het formele karakter van de leerplicht niet per definitie leidt tot de door
alle betrokkenen gewenste en gegarandeerde startkwalificatie. In dit
verband wensten deze leden nog uitdrukkelijk het functioneren van de
partiële leerplicht onder de aandacht van de regering te brengen. Zij
herinnerden eraan dat met ingang van 1 oktober 1987 middels een
AMvB een fundamentele wijziging is aangebracht in de partiele
leerplicht. Immers vanaf die datum werd de partiële leerplicht voor
leerlingen met een leerovereenkomst teruggebracht tot één dag per
week, terwijl leerlingen zonder leerovereenkomst twee dagen per week
leerplichtig bleven. Bedoelde maatregel ondervond groot bezwaar bij een
meerderheid van de Tweede Kamer, maar omdat het geen wetswijziging
betrof, kon de toenmalige staatssecretaris de maatregel invoeren. Dat
deze maatregel tot problemen heeft geleid, mag bekend worden veron–
dersteld. De leden van de PvdA-fractie noemden in dit verband:

- De kwaliteit van het onderwijs aan partieel-leerplichtigen is onder
druk komen te staan; met name de goed functionerende twee-dagenpro–
gramma's door instellingen voor beroeps(begeleidend) onderwijs en
vormingsinstituten verdwenen, zodat motiverende, oriënterende en
nevenschakelingsprogramma's - juist bedoeld voor uitvallers - niet of
nauwelijks meer gegeven konden worden.

- Ongelijkheid in rechtspositie tussen jongeren van dezelfde leeftijd,
waardoor ook de positie op de arbeidsmarkt grote verschillen toonde.

- Het toezicht op de naleving van de partiële leerplicht werd
aanzienlijk bemoeilijkt; naast ontduiking is het daadwerkelijk naleven van
de leerovereenkomst moeilijk uitvoerbaar gebleken.

Tegen deze achtergrond hadden de leden van de PvdA-fractie grote
aarzelingen om de geforceerde tweedeling in de partiële leerplicht in de
nieuwe Leerplichtwet op te nemen. Zij nodigden de regering uit een
fundamentele beschouwing te wijden aan de vraag of het mogelijk is om
middels een partiële leerplicht van een jaar een dag per week jongeren
een garantie te bieden, dat zij goed worden voorbereid op het functio–
neren in de samenleving van nu en morgen, zoals immers het
uitgangspunt luidt van de regering blijkens de memorie van toelichting.
De vraag dringt zich op of een onderwijsleerroute van twee jaren voor
deze groep jongeren niet veeleer gewenst is.

De aan het woord zijnde leden waren er zich van bewust dat een
sluitende synchronisatie van de Leerplichtwet en een tot startkwalificatie
leidende opleidingstijd niet precies mogelijk is, maar de overtuigings–
kracht om deze differentiatie in de duur van de partiële leerplicht geheel
los te laten vonden zij onvoldoende. Zij verwachtten van de regering een
uitvoerige beschouwing ter zake. Zij wensten tevens inzicht in de finan–
ciële consequenties, zo mogelijk ook met de variant waarbij ook voor
partieel-leerplichtigen zonder leerovereenkomst de duur van het eerste
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jaar tot een dag beperkt zou worden, met uitbreiding tot 2 jaren partiele
leerplicht.

3. De aansprakelijkheid voor relatief schoolverzuim bij de
volledige en de partiële leerplicht

De leden van de CDA-fractie wilden, gelet op de beantwoording van de
gestelde vragen, ook van hun kant nog eens benadrukken dat zij het
leggen van de verantwoordelijkheid voor het geregeld bezoeken van de
school - in het uiterste geval - mede bij de leerplichtige jongeren vanaf
12 jaar geenszins zien als het begin van een nieuwe verhouding tussen
overheid en minderjarigen. Om die reden zagen deze leden niet direct de
relatie tussen onderhavig wetsvoorstel en de passages in de memorie
van antwoord over de jongere als rechtssubject, het recht om gehoord te
worden in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind
betreft en de verbetering van de positie van leerlingen in het onderwijs,
onder andere via het leerlingenstatuut.

In de ogen van deze leden dient gezocht te worden naar een zo
effectief mogelijk instrumentarium om tot een goede naleving van de
Leerplichtwet te komen. Het primaat van de verantwoordelijkheid van de
verplichting voor het geregeld schoolbezoek berust bij de ouders of
verzorgers. Alleen indien langs deze weg het gewenste effect niet kan
worden bereikt getuigt het in de ogen van deze leden van een realis–
tische inschatting van de feitelijke omstandigheden ook leerplichtige
jongeren zelf aansprakelijk te stellen, in het uiterste geval ook strafrech–
telijk.

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het antwoord op hun suggestie om een relatie te leggen
tussen de noodzaak te voldoen aan de leerplicht en een eventueel later
recht op een uitkering. Zij concludeerden hieruit met instemming dat ook
de regering wil onderzoeken hoe een dergelijke inspanningsverplichting
minder vrijblijvend kan worden ingevuld. Deze leden vroegen aan welke
andere vormgevingen wordt gedacht, op welke wijze hierover nader
overleg zal plaatsvinden en wanneer hierover een nadere invulling
tegemoet kan worden gezien.

De leden van de WD-fractie vonden het onthullend te moeten
vernemen dat er zo weinig gegevens zijn over de manier waarop het
Openbaar Ministerie met de handhaving van de Leerplichtwet omgaat. Zij
vonden het van belang te weten in hoeveel gevallen per jaar tot strafver–
volging wordt overgegaan en welke redenen er uiteindelijk toe leiden dat
vervolging wordt ingesteld, hoe de verschillen tussen de arrondisse–
menten zijn en hoe die zijn te verklaren en in hoeveel gevallen tot het
sepot wordt overgegaan en om welke redenen. Natuurlijk onderschreven
de leden van de VVD-fractie het belang van een goede evaluatie na enige
jaren, maar zij hadden er grote moeite mee een wetsvoorstel te behan–
delen waarbij over de inzet en het resultaat van justitiële kant zo weinig
te zeggen valt. De regering is op dit punt een duidelijker verklaring aan
de Kamer verschuldigd. Ook al namen de hier aan het woord zijnde leden
in ogenschouw dat bij de uitoefening van de wet de sociale kant het
zwaarste accent krijgt, kan dit toch niet betekenen dat de strafrechtelijke
kant ogenschijnlijk verwaarloosd wordt. Zij ontvingen hierover graag een
nadere verklaring.

De leden van de WD-fractie hadden met instemming kennis genomen
van de mededeling dat een nadere studie plaatsvindt over de te leggen
verbanden tussen het niet hebben nageleefd van de leerplicht, het
dientengevolge niet kunnen beschikken over een goede startkwalificatie
voor de arbeidsmarkt en het al dan niet met succes kunnen doen van een
beroep op een uitkering. Zij ontvingen graag voor de plenaire behan–
deling hieromtrent meer duidelijkheid
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4. De melding van relatief schoolverzuim door scholen aan
gemeenten

De leden van de CDA-fractie constateerden dat er op dit moment geen
meldingsvereiste bestaat in geval van schorsing en verwijdering. Zij
vroegen zich af op grond van welke overwegingen dat is en of er, gelet
op de problemen die zich op dat punt in de praktijk voordoen, niet
aanleiding is hiertoe over te gaan. Wat heeft het overleg met de
inspectie en de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren hierover
opgeleverd, zo vroegen zij zich af.

Zij achten het een belangrijke ontwikkeling als ook bij schorsing of
verwijdering zicht op bestaat welk vervolgtraject of alternatief zich
aandient. Met alleen verwijdering van school is immers niemand gediend,
zo meenden deze leden.

Eerder in de schriftelijke voorbereiding van de plenaire behandeling
van dit voorstel hadden de leden van de VVD-fractie ervoor gewaar–
schuwd dat de voorgestelde veranderingen in de school niet een
papieren tijger zullen worden.

Het ontbreekt nog steeds aan voldoende inzicht terzake van de vraag
of de scholen wel voldoende werk maken van het toezien op de naleving
van de leerplicht. Er zijn voorbeelden van scholen die het heel goed doen
en er zijn scholen die het minder goed doen. Is er voldoende informatie
voor scholen beschikbaar hoe zij een zo goed mogelijk verzuimregistra–
tiebeleid kunnen voeren en wordt getoetst, bijvoorbeeld door de
inspectie, of en in hoeverre hier de hand wordt gehouden ? Waar kunnen
de leden van de VVD-fractie informatie hieromtrent vinden om ook vanuit
het parlement hierop te kunnen letten? Wat heeft de regering gedaan
met de informatie die haar hieromtrent rechtstreeks dan wel indirect via
de gemeenten heeft bereikt of heeft deze informatie nauwelijks beleids–
relevantie (gehad)?

5. Gronden voor vrijstelling van de plicht tot het geregeld
volgen van het onderwijs

De leden van de CDA-fractie konden zich, zoals eerder gesteld, vinden
in de wenselijkheid van een grotere mate van uniforme toepassing van
vrijstelling, met name in relatie tot het vakantieverlof. Zij onderschreven
de argumenten, die daarvoor nog eens door de regering worden aange–
voerd. Wel behielden zij de indruk dat niet in alle gevallen theorie en
praktijk op elkaar af te stemmen zijn. In geval van heel specifieke
situaties, bijzondere jubilea, bijzondere beroepen en andere omstandig–
heden moet er, zo meenden deze leden, toch enige flexibiliteit mogelijk
zijn.

Zij bepleitten derhalve om in bijzondere omstandigheden het hoofd van
de school (wellicht in overleg met de leerplichtambtenaar) toch enige
beoordelingsruimte te geven.

Uit de verdere beantwoording maakten deze leden daarnaast op dat in
de nieuwe situatie ziekte van bloed– en aanverwanten of de verpleging of
verzorging daarvan kan vallen onder de «andere gewichtige omstandig–
heden» op grond waarvan eventueel vrijstelling gegeven kan worden.

6. Vervangende leerplicht

De leden van de CDA-fractie dankten de regering voor haar uitvoerige
beantwoording van de vragen op dit terrein. Zij maakten daaruit op dat
het haar, in overeenstemming met de wens van de leden van de
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CDA-fractie, ernst is te zoeken naar mogelijkheden binnen het onderwijs
voor diegenen, voor wie volledig dagonderwijs onvoldoende tegemoet
komt aan de wensen en mogelijkheden en voor wie derhalve een alter–
natief traject met meer nadruk op praktisch vaardigheden en een combi–
natie van werken en leren beter geschikt is.

Toch hadden deze leden de indruk dat de regering de gevolgen van de
door haar gekozen weg enigszins onderschat en ook te rooskleurig
voorstelt. Hoewel nadrukkelijk wordt beoogd een vervangend traject
alleen toe te staan als laatste redmiddel en voor een zeer beperkt deel
van de voortijdig schoolverlaters waren deze leden geenszins overtuigd
dat het gevaar van een nieuwe vluchtweg via de arbeidsmarkt voor een
steeds grotere groep daarmee voorkomen wordt. Daarnaast waren zij
zeer beducht voor de mogelijkheid deze leerlingen op deze leeftijd reeds
in te schrijven bij een instelling die zorg draagt voor onderwijs in het
kader van de partiële leerplicht (tweede fase voortgezet onderwijs, zoals
b.v. het leerlingwezen). Hoewel zij erkenden dat ook hier sprake is van
een school– en begeleidingscomponent, ligt in hun ogen het accent toch
in te sterke mate op de arbeidssituatie, getuige ook de noodzaak van een
leerarbeidsovereenkomst.

Het is zeer de vraag of een plan van aanpak, zoals voorgesteld vanuit
de instelling van bijvoorbeeld beroepsbegeleidend onderwijs, daaraan
vervolgens voldoende tegemoet kan komen, zo meenden deze leden.

De bezwaren die door de sociale partners zijn geuit tegen deze
voorstellen om naast de bestaande reguliere leer-arbeidsovereenkomsten
ook voor deze categorie extra leerwerkplaatsen te creëren, versterkten de
leden van de CDA-fractie in hun terughoudendheid ten opzichte van
gedane voorstellen. Dat laat echter onverlet dat gezocht moet worden
naar een manier waarop voor deze groep inderdaad trajecten worden
ontwikkeld met meer nadruk op praktische vaardigheden en een combi–
natie van werken en leren. Ook daarbij zouden in de ogen van deze leden
sociale partners een belangrijke bijdrage kunnen en moeten leveren. Ze
dachten daarbij bijvoorbeeld aan verschillende vormen van stages of
leren in de praktijk.

Een en ander moet in de ogen van deze leden echter blijven vallen
onder de verantwoordelijkheid van de school in de eerste fase voortgezet
onderwijs. Zij vroegen de regering om een nadere reactie op hetgeen zij
hier voorstelden.

In de memorie van antwoord wordt ingegaan op de alternatieve
scholingstrajecten die jongeren van 14/15 jaar kunnen worden aange–
boden. De leden van de PvdA-fractie meenden begrepen te hebben dat
deze leer/werkroutes worden uitgestippeld door een instelling voor
tweede fase voortgezet onderwijs. De school voor eerste fase voortgezet
onderwijs, waaraan de leerling ingeschreven staat, adviseert en
bemiddelt. Is het niet zo dat bij handhaving van inschrijving van de
betrokken jongere bij de school voor eerste fase voortgezet onderwijs de
terugkeer naar volledig dagonderwijs soepeler kan verlopen en dit ook
meer tot de gewenste en na te streven mogelijkheden blijft behoren? Is
niet het uitschrijven bij dit type onderwijs een handeling die terugkeer
naar voltijd onderwijs eerder belemmert dan bevordert? Zij zeiden te
begrijpen dat deze wens slechts gehonoreerd zou kunnen worden indien
een oplossing kan worden gevonden voor de financiering van het
leer/werk-traject door de school waar de leerling ingeschreven blijft. Zij
vroegen de regering hier de mogelijkheden van te bekijken.

Maar, zo stelden deze leden, dienen scholen niet hun verantwoorde–
lijkheid voor deze leerplichtigen te behouden ook ingeval van een alter–
natief programma? Een leer/werk-programma leek hen het beste tot
stand te kunnen komen binnen een onderwijsinstituut, in overleg met
deskundigen uit de tweede fase voortgezet onderwijs of anderen zoals
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bijvoorbeeld medewerkers uit het vormingswerk. Juist om dit te bevor–
deren leek het hen wenselijk, kijkend naar de uitkomsten van vele
projecten, vertrouwen te hebben in initiatieven die op veel plaatsen al tot
samenwerkingsverbanden van meerdere instellingen en instantie hebben
geleid. De rol van gemeenten kan hierbij van groot belang zijn, zo was
hen gebleken.

De leden van de PvdA-fractie zeiden er aan te hechten dat
14/15-jarigen werkervaring opdoen in een schoolse sfeer. Zij meenden
dat voor deze leeftijdscategorie in bedrijven onvoldoende pedagogisch
verantwoorde voorwaarden kunnen worden geschapen. Bedrijven zijn
geen onderwijs– of opvoedingsinstelling. Wel kan uiteraard de
medewerking van bedrijven gevraagd worden bij het binnen een onder–
wijsinstelling uit te voeren leer/werkprogramma.

In sommige gevallen zou dit zelfs kunnen leiden tot het verrichten van
activiteiten binnen een bedrijf. Echter ook dan, zo zeiden de aan het
woord zijnde leden, is begeleiding vanuit de verantwoordelijke school of
instelling een noodzakelijk aspect van die werkactiviteiten.

Omdat zij het kwalificatieperspectief dat moet vastzitten aan het alter–
natieve traject van de vervangende leerplicht uiterst belangrijk achtten,
meenden de leden van de PvdA-fractie dat het bedrijfsleven op een
dergelijke medewerking moet kunnen worden aangesproken. Dat in de
praktijk de «werk»activiteiten uit de leer/werkroute niet of niet allemaal
binnen het schoolgebouw van een instelling voor de eerste fase van het
voortgezet onderwijs plaats behoeven te vinden leek hen vanzelf–
sprekend. Binnen een gemeente of regio kan van de mogelijkheden die
er in deze zijn gebruik gemaakt worden. Hiertoe dienen onder meer de
samenwerkingsverbanden, zo stelden zij. En juist om dit soort onderwijs–
beleid gestalte te geven is gemeentelijk beleid in verband met het
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, voorgesteld in het onderhavig
wetsvoorstel zo'n goede zaak. Bovendien zal de uitkomst van een
onderzoek naar de relatie onderwijs-jeugdhulpverlening, te verwachten in
juni 1993, ook een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van
preventief en curatief beleid ten aanzien van de naleving van de
leerplicht, zo stelden de leden van de PvdA-fractie. Wel leek het hen van
belang, in verband met een goede samenwerking van verschillende
instellingen, elk vanuit een eigen deskundigheid en taak, dat helderheid
over de taakverdeling gegeven wordt. Welzijnsinstellingen kunnen
elkaars concurrent zijn binnen een regio waardoor goede samenwerking
gehinderd wordt. Het leek hen niet overdreven te stellen dat vaak de op
zich goede deregulering en decentralisering problemen opleverden bij de
noodzakelijke samenwerking in de regio, noodzakelijk voor een effectief
beleid ten aanzien van voortijdig schoolverlaten.

Instellingen moeten op hun eigen taakstelling aangesproken en
afgerekend worden omdat instellingen op het uitvoeren van kerntaken
worden afgerekend.

In verband met voorafgaande beschouwing vroegen deze leden naar
de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met 15-jarigen, die een
ontheffing kregen beroepsarbeid te verrichten. Welke leerroutes hebben
deze jongeren gevolgd? Is er ook een aantal teruggekeerd naar het
volledig dagonderwijs? Hoe hebben de randgroepprojecten hierop
ingespeeld?

Verder vroegen de leden van de PvdA-fractie of het in de bedoeling
ligt, dat de 14-jarige die onder de vervangende leerplicht komt te vallen
een leerovereenkomst kan sluiten. Zij hadden daar grote aarzelingen bij,
temeer daar zo'n jongere dan mogelijk slechts een dag per week een
school of instelling bezoekt. Een minimum van twee dagen leek hen
absoluut gewenst.
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De voorstellen van de reaerina OD het ount van de vervangende
leerplicht hadden in principe de instemming van de leden van de
VVD-fractie, omdat deze duidelijk als een uiterste vangnet worden
gezien. Deze leden vonden het benadrukken door de regering van de
positieve effecten die worden verwacht van de wijzigingen in de eerste
fase van het voortgezet onderwijs enigszins kunstmatig aangezien bij de
parlementaire behandeling van de voorstellen tot invoering van basis–
vorming met name door de leden van de VVD-fractie gewezen was op
het door de formulering van de wettekst onvoldoende flexibel kunnen
inspelen op mogelijkheden en verlangens van leerlingen die tot de poten–
tiële spijbelaars mogen worden gerekend Zij dachten hierbij aan het
aantal vakken dat leerlingen op enig moment eerder dan aan het eind van
het tweede jaar mogen laten vallen en aan het moment waarop met de
combinatievariant mag worden begonnen. Kortom, de leden van de
VVD-fractie waren van oordeel dat in de eerste fase van het voortgezet
onderwijs flexibeler met het curriculum moet kunnen worden
omgesprongen om meer leerlingen binnenboord te houden. Worden die
mogelijkheden niet geboden dan zal het aantal van enige honderden
leerlingen die naar verwachting per jaar van de vervangende leerplicht
gebruik zullen gaan maken aan de te lage kant zijn geschat De twijfel
over de getallen nu geeft mede voeding aan de gedachte dat het nog
maar de vraag is of de bedrijfsplaatsen wel beschikbaar zullen komen.
De leden van de VVD-fractie betwijfelden dit sterk. Welke zekerheid of
garanties heeft de regering dienaangaande? Indachtig de actuele
discussie over de uitbreiding van de Jeugdwerkgarantiewet naar de
marktsector om de aantallen jongeren, die in de toekomst niet meer voor
bijstandsverlening in aanmerking komen, te kunnen laten vallen onder de
JWG, koesterden de leden van de VVD-fractie sterke twijfels of, zo de
uitbreiding van de JWG gerealiseerd kan worden, de bedrijfsplaatsen wel
beschikbaar zullen komen. Worden velen niet met een dode mus verblijd,
zo vroegen zij zich af. Indien het de bedoeling van de regering is dat
samenwerkende onderwijsinstellingen in een regio zelf zogenaamde
regionale leerwerkplaatsen in het leven gaan roepen dan zal dit onge–
twijfeld financiële consequenties hebben. Zijn die verdisconteerd? Zo ja,
waaruit blijkt dit dan? Zo neen, waarom niet?

Ook de relatie met het kort middelbaar beroepsonderwijs dat tot op
heden heeft gediend om het gat in de mammoetwet te dichten moet van
meet af aan helder zijn. Zij verwezen hierbij ook naar de discussie over
de SVM-wet in de Tweede Kamer, meer in het bijzonder over de oriën–
tatie en schakeling. Kortom, de onderlinge verbanden tussen de
verschillend typen opleidingen is nog niet duidelijk genoeg om reden
waarvan zij om die nadere duidelijkheid vroegen.

De leden van de WD-fractie wilden ook nog eens scherp zien aange–
geven hoe de procedure nu precies zal lopen bij het in aanmerking laten
komen van een leerling voor plaatsing in een leerwerkplaats. Wie is in die
procedure waar verantwoordelijk voor?

7. Positie van de leerplichtambtenaar in het gemeentelijk
bestuursapparaat

Voor hun opvattingen op dit gebied verwezen de leden van de
CDA-fractie naar hetgeen zij in de algemene inleiding hebben gesteld in
reactie op de notitie Een goed voorbereide start. Een aanzienlijke
versterking voor de positie van de leerplichtambtenaar binnen de
gemeente is in hun ogen een belangrijk instrument in het bestrijden van
achterstanden en het tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim.

Het viel hen op dat op dit moment leerplichtambtenaren niet of nauwe–
lijks in regionale netwerken betrokken zijn. Zij beschouwden dit, gelet
ook op hetgeen zij in reactie op de notitie hadden gesteld, als een ernstig
gemis. Zij vroegen de regering hoe zij tegen deze problematiek aankijkt.
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Ook inzake hun houding tegenover het creëren van een (nieuwe)
regionale infrastructuur, alsmede de problematiek van de bestuurslasten
en financiële gevolgen verwezen zij naar hun reactie op bovengenoemde
notitie.

Gezien de belangrijke rol van de gemeentelijke overheid bij het ontwik–
kelen van beleid ter handhaving van de Leerplichtwet wilden de leden
van de PvdA-fractie terugkomen op de rol van de leerplichtambtenaar.
Uit een reactie van de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren van
11 mei 1993 valt te lezen dat de rol van de onderwijsinspectie bij
schorsing en verwijdering in de geldende situatie marginaal is. En van
contact tussen de inspectie en de leerplichtambtenaar zou volgens deze
vereniging nauwelijks sprake zijn. Gezien het belang van deze communi–
catie leek het hen een goede zaak als de regering nader zou ingaan op
de bestaande situatie. Wat gebeurt er i.d. en welke gegevens heeft de
regering ter beschikking over deze communicatie. Bovendien wilden zij
weten of bekend is of de onderwijsinspectie in grote gemeenten, waar
relatief meer vroegtijdig schoolverlaten optreedt wel communiceert met
de afdeling leerplichtzaken. Indien de leerplichtambtenaar als bemid–
delaar en schakelpersoon zijn rol goed wil vervullen leek hen het idee van
de CDA-fractie om schorsingen en verwijderingen door scholen bij de
gemeente te doen melden een juist voorstel.

De leden van de VVD-fractie wilden stilstaan bij de taak en positie van
de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
wet. In kleine gemeenten met alleen basisonderwijs en korte overzichte–
lijke communicatielijnen zal controle op de naleving van de Leerplichtwet
geen noemenswaardige problemen hoeven op te leveren. In grotere
gemeenten kunnen die problemen wel ontstaan indien de belangstelling
voor een goede uitvoering te wensen overlaat en de deskundigheid
onvoldoende aanwezig is. De regering, zo blijkt uit de memorie van
antwoord, kiest de gemeente als zwaartepunt voor de uitvoering van de
wet, maar doe een dringend beroep op de gemeenten om regionaal
samen te werken. Aan de andere kant kiest de regering in de notitie Een
goed voorbereide start uitdrukkelijk voor de regio als aanhaakspunt,
waarbij de centrumgemeente wordt aangewezen als adres waar finan–
ciële middelen naar toe gaan. Tegelijkertijd wordt elders in de memorie
van antwoord de nadruk gelegd op het belang van een intensieve(re)
samenwerking tussen leerplichtambtenaren, de onderwijsinspectie, de
jeugdhulpverlening en politie/justitie. De leden van de VVD-fractie onder–
schreven het grote belang van een goede samenwerking tussen deze
instituties. Waar bij de uitvoering van de politiewet het driehoeksoverleg
burgemeester, korpschef en Officier Justitie geïnstitutionaliseerd is, is er
veel voor te zeggen bij het geven van een nieuwe impuls aan de
uitvoering van de Leerplichtwet een zogeheten vierhoeksoverleg ten
minste een zwaarder accent te geven dan in het wetsvoorstel thans
wordt gedaan. Is de regering bereid hierover na te denken en aan te
geven hoe een en ander zou kunnen? Kunnen overigens voorbeelden van
goede samenwerking, waarvan in de memorie gewag wordt gemaakt,
worden gegeven?

De positie van en de verhouding tussen gemeenten, centrumge–
meente, regio en het overleg tussen betrokkenen in hun onderlinge
samenhang hebben in het wetsvoorstel nog geen echt bevredigende
vertaling gekregen. Zij verzochten de regering hier nog eens goed naar te
kijken. Niemand kan het zich meer veroorloven alleen en los van de ander
te opereren, terwijl ook de instrumentatie veelal in de regio is te vinden.
Te denken is bijvoorbeeld aan het vinden van werkplaatsen in het kader
van de vervangende leerplicht. Zonder dat de hier aan het woord zijnde
leden de lokale autonomie geweld wilden aandoen drongen zij aan op het
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sterker inbedden daarvan in een regionale aanpak als tot op heden in het
wetsvoorstel is te zien.

Er is meer reden om de onderlinge samenhang en afstemming te
bepleiten, omdat de leden van de WD-fractie in tegenstelling tot
hetgeen op sommige plaatsen in de memorie wordt gemeld minder
positieve geluiden hebben vernomen over de contacten en de
afstemming tussen de leerplichtambtenaren en de inspectie. De
inspectie zou dit afhouden. Omdat een goed contact, ook tussen
inspectie en leerplichtambtenaren, zo belangrijk is verzochten de hier aan
het woord zijnde leden een en ander nog eens goed bij betrokkenen na
te gaan en te werken aan verbetering van deze contacten.

De leden van de fractie van Groen Links wilden terugkomen op de
verhouding tussen school en leerplichtambtenaar, en op de verschillende
verantwoordelijkheden van beide actoren op het gebied van het school–
verzuim. De hier aan het woord zijnde leden hadden in het voorlopig
verslag enkele suggesties gedaan om de relatie tussen scholen en
leerplichtambtenaren te intensiveren, en daarmee de positie van beide
actoren te versterken. Immers, zowel de school als de leerplichtamb–
tenaar staan midden in de dagelijkse praktijk. De school heeft naast de in
dit wetsvoorstel geregelde curatieve taak ook een duidelijke preventieve
verantwoordelijkheid, en de leerplichtambtenaar heeft door zijn betrok–
kenheid bij verschillende scholen in de gemeente deskundigheid in huis,
die wellicht verder gaat dan de formeel curatieve taak die hij/zij heeft. De
leden van de fractie van Groen Links vroegen zich om die reden af of van
die deskundigheid niet beter gebruik zou kunnen worden gemaakt als de
school haar spijbelbeleid aan de leerplichtambtenaar doet toekomen, en
als de leerplichtambtenaar een adviserende functie krijgt ten aanzien van
dit beleid. Het gaat deze leden daarbij niet om het afleggen van verant–
woording door de school of het medebepalen van het schoolbeleid door
de leerplichtambtenaar, maar om het versterken van de banden,
waardoor ook met name het preventieve beleid kan worden verbeterd.

De leden van de fractie van Groen Links waren blij met de versterking
van de positie van de leerplichtambtenaar in voorliggend wetsvoorstel.
Deze leden hadden de indruk dat in sommige situaties de politieke
belangstelling voor het leerplichtambt uiterst gering is, en daarmee
gemeentelijk beleid veelal ontbreekt, met name waar het gaat om
preventief beleid. Zij beseften dat politieke back-up van de leerplicht–
ambtenaar primair een gemeentelijke zorg zou moeten zijn, maar stelden
dat voldoende wettelijke verankering wellicht de steun kan zijn die nodig
is om die politieke back-up tot stand te brengen. De hier aan het woord
zijnde leden vroegen de regering of deze de indruk had dat in
voorliggend wetsvoorstel die wettelijke basis voldoende gewaarborgd is.

8. Bestuurslasten en financiële consequenties

In het verlengde van de constatering dat er een gebrek is aan cijfer–
matig inzicht moet worden opgemerkt dat er weinig kennis ten departe–
mente is over de financiële kant van de uitvoering van de Leerplichtwet.
Op een verzoek van de leden van de VVD-fractie in hun bijdrage aan het
voorlopig verslag om ook hierover meer inzicht te verkrijgen door
onderzoek te verrichten antwoordde de regering negatief. Afgezien van
de beoordeling van de inhoudelijke uitvoering van de Leerplichtwet door
de gemeenten wordt regelmatig de klacht gehoord dat bij de invoering
van de wet in 1969 niet is aangegeven welke financiële lasten de
invoering van deze wet voor de gemeenten meebracht. Nu is die consta–
tering op zich zelf geen reden om de wet niet goed uit te voeren, maar
omdat er niet bepaald tevredenheid heerst over de uitvoering van de wet
en er door de in het onderhavige wetsvoorstel geboden aanvullende
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instrumenten op wordt vertrouwd dat de gemeenten meer werk van de
uitvoering van de Leerplichtwet zullen maken is er alle aanleiding de
financiële kant van de uitvoering van de wet goed tegen het licht te
houden. Daarom drongen de leden van de VVD-fractie er alsnog ten
sterkste op aan een dergelijk onderzoek te houden en de Kamer in de
nota naar aanleiding van het eindverslag te schetsen hoe een dergelijk
onderzoek zal worden geëntameerd.

De leden van de fractie van D66 vroegen of er overleg is geweest met
de VNG over de uitvoering van de (nieuwe) Leerplichtwet en met name
over de daarmee samenhangende financiële consequenties. Zo ja, deelt
de VNG de mening dat er geen noemenswaardige extra financiële lasten
gemoeid zijn met dit wetsvoorstel?

ARTIKELEN

Artikel 3a:

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af of ten behoeve van het
realiseren van een alternatieve invullmg van de leerplicht de uitschrijving
als leerling van een school wel wenselijk is gezien de terugkeermogelijk–
heden naar het reguliere schooltraject en de verantwoordelijkheid van de
school.

Artikel 3a, lid 2:

Dit lid schijnt geheel toegeschreven op volledig leerplichtigen en geen
rekening te houden met de partieel-leerplichtigen. Immers 10 dagen
vrijstelling zou een kwart van de totale onderwijstijd zijn in een jaar. Dat
kan toch niet de bedoeling van de wetgever zijn, vroegen de leden van
de PvdA-fractie.

Artikel21, Iid2:

Is bij de formulering van dit artikel onderkend wat dit voor de partiële
leerplicht betekent?

Immers een achtste lestijd binnen vier weken is een halve dag of vier
lessen. Is het de bedoeling dat iemand die in vier weken vier keer een les
verzuimt, gemeld wordt aan burgemeester en wethouders?

De voorzitter van de commissie,
Van Leijenhorst

De griffier van de commissie,
Roovers
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