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ARTIKELEN

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie vroegen in hoeverre de verdeling van de
verantwoordelijkheden voor de diverse voorstellen tussen de bewinds–
lieden van onderwijs een rol spelen bij het kiezen van de invalshoek nu
het voorgenomen beleid in meerdere stukken wordt uitgewerkt.

Uitgangspunt van elk ministerie is de eenheid in beleid, ongeacht of dit
naar buiten wordt gebracht door de minister of de staatssecretaris. De
keuze voor een bepaalde invalshoek duidt dan ook niet op een verschil
van inzichten tussen de betrokken bewindslieden. Het is veeleer een
uiting van een werkwijze, die gekozen wordt om dat beleid op de meest
verantwoorde en duidelijke wijze naar buiten te brengen. In dit geval
komen twee beleidslijnen samen. Aan de ene kant de handhaving van de

3U075F
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevehj Plantijnstraat
's-Gravenhage 1993 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 900, nr. 7



leerplicht als zodanig, aan de andere kant de voorbereiding op een
beroepskwalificatie.

De leden van de VVD fractie verzochten het kabinet aan te geven langs
welke lijnen in de toekomst wel over adequaat cijfermateriaal kan worden
beschikt.

De belangrijkste bron van gegevens over de uitvoering van de
Leerplichtwet 1969 is het artikel 25, tweede en derde lid. Op grond van
dit artikel dienen gemeenten en scholen jaarlijks aan de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen gegevens te verstrekken over respectie–
velijk de omvang en behandeling van het aan de gemeente opgegeven
schoolverzuim en over de omvang van het relatieve schoolverzuim aan
de afzonderlijke scholen en onderwijsinstellingen. De betrouwbaarheid
van de gegevens, die op grond van de Leerplichtwet worden verzameld
wordt, respectievelijk kan wel worden bevorderd door de volgende
maatregelen:

1. Scholen dienen een maal per jaar een opgave te doen aan de
minister over het (relatieve) schoolverzuim in het afgelopen schooljaar.
Onder de thans geldende wet moeten de gemeenten een cumulatie
maken van de meldingen van schoolverzuim door de scholen. Zoals
bekend houden veel scholen zich niet aan het voorschrift dat elk geval
van relatief schoolverzuim binnen drie dagen aan de gemeente dient te
worden gemeld, en zijn ook alle gemeenten niet even systematisch in het
bijhouden van het gemelde verzuim. Dit is onder de thans geldende
situatie de belangrijkste bron van onbetrouwbaarheid van gegevens over
het relatieve schoolverzuim. De wetswijziging voorziet erin, dat scholen
alleen het relatieve verzuim dat langer duurt dan 3 dagen aan de
gemeente melden.

2. De gegevens die op grond van deze artikelen worden gevraagd van
scholen en gemeenten zullen globaal van aard zijn, zodat de opgave kan
worden gedaan op een eenvoudig formulier. De opgave brengt dan voor
de scholen en de gemeenten een minimale belasting met zich mee.

3. Naar scholen en gemeenten die geen opgave doen of waarvan na
visuele controle de indruk bestaat dat de opgave niet correct is, zal
worden gerappeleerd.

Het resultaat van de opgaven zal jaarlijks worden gepubliceerd. Als
medium valt te denken aan Uitleg en het Onderwijsverslag.

De leden van de WD-fractie wilden nog eens scherp zien aangegeven
hoe de communicatielijnen tussen school en gemeente en tussen
gemeente en rijk komen te liggen en op grond waarvan het rijk meent de
uitvoering van de wet te kunnen volgen.

Op grond van de artikelen 18 en 21 van de Leerplichtwet is aan het
hoofd van een school de verplichting opgelegd burgemeester en
wethouders van de gemeente waar de leerling woon– of verblijfplaats
heeft in kennis te stellen van de in– en uitschrijvingen, van een door een
jongere gesloten leerovereenkomst als bedoeld in artikel 4c, eerste lid,
en van het relatieve schoolverzuim. Dat geschiedt door middel van
standaard-formulieren van kennisgevingen, die op grond van artikel 29
door ondergetekenden worden vastgesteld.

De communicatie tussen gemeente en rijk is geregeld in artikel 25,
tweede lid, van de wet: jaarlijks doen burgemeester en wethouders
opgave aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van het hen
gemelde verzuim en de afhandeling daarvan. Zoals reeds in paragraaf 9
van de memorie van toelichting is uiteengezet, krijgt het rijk op die wijze,
en door het ontvangen van de opgaven van de hoofden over de omvang
van het schoolverzuim op hun school of instelling, een overzicht van het
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schoolverzuim. Op grond van deze opgaven kunnen ondergetekenden
een landelijk beleid bepalen.

Voorts is er, door de verplichting op te nemen een schoolverzuimbeleid
te formuleren een communicatielijn met de inspectie gelegd over dit
onderwerp.

In antwoord op de vraag van de leden van de WD-fractie naar het
overleg met ouderorganisaties over de ouderbetrokkenheid bij de
naleving van de Leerplichtwet kan allereerst worden gewezen dat de
landelijke ouderorganisaties over de leerplichtwetswijziging via de artikel
3-procedure geraadpleegd. Voorts is in het Overlegorgaan Voortgezet
Onderwijs (OOVO) de notitie «Een goed voorbereide start» aan de orde
geweest. De OOVO-behandeling van de notitie Een goed voorbereide
start (februari en maart 1993) heeft ertoe geleid dat er apart met de
landelijke ouderorganisaties is gesproken over de mogelijkheden om
ouders bij het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten te
betrekken. De aanpak van schoolverzuim vormt daarin een onderdeel.

De belangrijkste resultaten van dit verkennende gesprek zijn ten
eerste, de gezamenlijke onderkenning van de belangrijke rol die ouders
ten aanzien van geregeld schoolbezoek kunnen spelen. Ten tweede, de
bereidheid van de landelijke ouderorganisaties om in de medezeggen–
schapscursussen extra aandacht te schenken aan de (voorgesteldej
wettelijke verplichting aan scholen om een verzuimbestrijdingsbeleid te
voeren. Daarin zou met name de wijze waarop ouders een rol in dit
schoolbeleid toebedeeld krijgen aandacht gegeven kunnen worden. Ten
derde, zijn er suggesties voor een verdere versterking van ouderpartici–
patie en voorlichting aan ouders gedaan, waarover is afgesproken, dat
deze na de Kamerbehandeling van de Leerplichtwet en de notitie Een
goed voorbereide start nader besproken worden met het oog op concre–
tisering van de uitvoering. Van belang hierbij is de rol die de voorge–
stelde nationale aanjager, die de vergroting van het draagvlak voor de
aanpak van voortijdig schoolverlaten als opdracht krijgt, daarbij kan
spelen.

Naar aanleiding van de vraag van de WD-fractieleden of er mogeli jk–
heden zijn die de regering kan aanzwengelen om tot een succesvolle
aanpak van «wittende ouders» te komen, kan worden geconstateerd dat
van een benadering waarin het bevorderen van goed geïnformeerd zijn
gecombineerd met een mentaliteitsverandering het meeste succes
verwacht mag worden. In voorbereiding is een voorlichtingsactie
waarmee ouders (en de school) geïnformeerd worden over (het waarom
van) de wijziging van de Leerplichtwet. Overwogen wordt confronterende
informatie op te nemen over de risico's van afglijden naar voortijdig
schoolverlaten, en de gevolgen daar weer van, wanneer het met geregeld
schoolbezoek niet zo nauw wordt genomen. Via de verplichting tot
formuleren van een verzuimbestrijdingsbeleid worden scholen aangezet
tot onder meer het bepalen van een - naar mag worden aangenomen
voorlichtende en kritische - houding ten opzichte van ouders die zich aan
het «witten» van schoolverzuim schuldig maken.

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 van de overdraagbaarheid van ervaringen belangrijk
is, of is het uitgesloten dat autonome scholen hiertoe zelf de mogelijk–
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heden en mankracht kunnen leveren om reden waarvan een boven–
schoolse, c.q. regionale aanpak in de rede ligt? Welke aanpak wordt in
dat geval voorgestaan?

Het kabinet veronderstelt dat de vraagsteilers met «spijbelbussen»
doelen op de opvangprojecten voor schoolverzuimers (ook wel «spijbel
opvangprojecten» genaamd).

De ervaringen van de projecten die zijn vastgelegd in enkele publi–
katies («Voorrang voor de omweg, nota over spijbelopvangprojecten», en
«De toekomst van de educatieve omweg, nota over de toekomst van
Spijbelopvangprojecten». Beide publikaties van het Landelijk Platform
Spijbelopvangprojecten, 1991). De in totaal 22 projecten die mede door
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden bekostigd
vangen jaarlijks ongeveer 1000 leerlingen op. Zeventig a tachtig procent
van deze leerlingen kan worden teruggeplaatst in het reguliere onderwijs
of (minder dan 10%) toegeleid naar de arbeidsmarkt. De verblijfsduur
van de leerlingen was gemiddeld een half jaar.

Deze resultaten, alsook het gegeven dat in deze projecten veel deskun–
digheid is opgebouwd in het omgaan met «moeilijk grijpbare schoolver–
laters,» zijn voor de kabinet reden om te zoeken naar een mogelijk
vervolg op deze projecten. Een optie hiervoor is een (nauwere)
inkadering van deze projecten in de onderwijsvoorrangsgebieden,
immers in het (concept) Landelijk Beleidskader Onderwijsvoorrangs–
beleid is bestrijding van het voortijdig schoolverlaten in de eerste fase
voortgezet onderwijs aangegeven als een van de doelstellingen van het
onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). In het OVB wordt uitgegaan van de
primaire verantwoordelijkheid van de school voor de leerling, onder
erkenning dat een bovenschoolse, regionale aanpak als aanvulling daarop
wenselijk is, als het gaat om de bestrijding van onderwijsachterstanden.
Een dergelijke aanpak is bij de bestrijding van voortijdig schoolverlaten
doelmatig omdat de (schaarse) deskundigheid in de regio kan worden
ingezet op die momenten en ten behoeve van die scholen en leerlingen
waar dat het hardst nodig is. De deskundigheid die in de regio wordt
verankerd kan ook worden overgedragen naar de scholen die in het
onderwijsvoorrangsgebied deelnemen. De autonomie van de scholen
vormt in dit geheel geen belangrijke belemmering. In de regel zijn
scholen op basis van vrijwilligheid bereid om in onderwijsvoorrangsge–
bieden samen te werken.

In verband met het voorgaande is advies gevraagd aan een werkgroep
met personen uit de spijbelopvangprojecten, de projecten ongediplo–
meerde schoolverlaters en het Landelijk Beraad Onderwijsvoorrangs–
beleid. Deze werkgroep studeert thans op de mogelijkheden van een
dergelijke inkadering, en de voorwaarden waaronder deze een maximale
kans op succes kan hebben. Het advies van deze werkgroep wordt in
september 1993 verwacht.

Een goed voorbereide start (22 994)

In reactie op de vragen van de leden van de CDA-fractie waarom het
zolang heeft moeten duren voordat de notitie «Een goed voorbereide
start» is verschenen, welke (competentie-)problemen een rol hebben
gespeeld in het interdepartementaal overleg en op welke problemen men
is gestuit bij het overleg met derden zoals het CBA en sociale partners,
moet allereerst worden gewezen op de complexiteit van de problematiek.
Juist vanwege die complexiteit zijn bij de uitwerking van het beleid acht
departementen intensief betrokken geweest. Wil een nieuwe beleids–
impuls nauw aansluiten bij en richting geven aan lopend en reeds aange–
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kondigd beleid op deelterreinen, dan is een repeterend proces van
overleg en terugkoppeling noodzakelijk. Ook in een zeer coöperatieve
sfeer kost zoiets tijd.

De belangrijkste knelpunten die zich daarbij voordeden, betroffen het
vraagstuk van de bestuurlijke vormgeving van een regionale aanpak en
de financiële consequenties van het voorgestelde beleid.

Wat de bestuurlijke vormgeving betreft is een oplossing gezocht die
recht doet aan de fase waarin en de wijze waarop het decentralisatie–
beleid op de te onderscheiden beleidsterreinen zijn beslag krijgt. Zo is
het jeugdhulpverleningsbeleid in veel sterkere mate gedecentraiiseerd,
en daarmee buiten de directe invloedssfeer van het kabinet, dan het
onderwijsbeleid. Zo is er ook verschil tussen de decentralisatievorm–
geving van onderwijs (de autonome school) en binnenlands bestuur
(versterking van de gemeentelijke rol). Daarnaast bestaan mengvormen
van decentralisatie naar zowel gemeenten als naar autonome scholen.
De verkenning van de speelruimte voor nieuwe impulsen op rijksniveau
voor meer integraal beieid, dat wil voortbouwen op gunstige verworven–
heden, heeft bijzondere aandacht gevergd.

Ten aanzien van de financiering van het beleid speelden drie kwesties:
de financiering van nieuwe beleidsmaatregelen in een periode van bezui–
niging en decentralisatie, de aansturing van bestaande middelenstromen
die geheel of ten dele voor het voorkomen en/of bestrijden van voortijdig
schoolverlaten beschikbaar zijn, en de dekking van de structurele
meerkosten bij succesvol beleid.

Over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg, in vervolg op de
aanbiedingsbrieven bij de beleidsnotitie aan het CBA en de Stichting van
de Arbeid, zal de Kamer nader worden geïnformeerd.

Ook bij de totstandkoming van de notitie - waarin het actieprogramma
van het kabinet wordt gepresenteerd - heeft een informele consultatie
richting sociale partners plaatsgevonden. Dit met het oog op het feit dat
voor een succesvolle aanpak en een breed draagvlak voor een integrale
aanpak de medewerking van sociale partners onmisbaar is. Bij deze
consultatie werd het primaat van het onderwijs bij de aanpak onder–
streept en werd naar voren gebracht dat op het landelijk niveau weinig
ruimte is om tot concrete afspraken te komen.

Voor het antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie op
welke wijze de beschikbare zogenaamde Rauwenhoff-middelen voor het
voortijdig schoolverlatenbeleid worden aangewend, kan worden
verwezen naar de financiële notitie die als bijlage bij deze nota naar
aanleiding van het eindverslag is gevoegd. Samengevat, is de bijdrage uit
de Rauwenhoff-middelen aan de financiering van de maatregelen uit de
notitie «Een goed voorbereide start» (par. 5.3.2) respectievelijk:

1993: 5,8 miljoen
1994: 6 miljoen
1995: 5,8 miljoen
1996: 2 miljoen.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich wanhopig af welke
regelingen, subsidies, voorzieningen, projecten, experimenten, instanties
en samenwerkingsverbanden op dit terrein nog meer een rol spelen
naast randgroepjongerenprojecten en spijbelopvangprojecten, en wilden
tevens weten hoeveel budget hier in totaal mee is gemoeid.

Voor een overzicht van beschikbare geldstromen en voorzieningen op
onderwijsgebied kan worden gewezen op paragraaf C van het financieel
overzicht zoals dat ten behoeve van het OOVO is opgesteld. Daarin
worden 5 typen financieringsbronnen onderscheiden:
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1. De 4 additionele geldstromen die geheel op het voortijdig school–
verlaten zijn gericht, te weten de middelen behorend bij:

* de (Rauwenhoff-)regeling startkwalificaties voortijdig schoolverlaten,
* de randgroepjongerenprojecten,
* de spijbelopvangprojecten,
* de projecten «ongediplomeerd schoolverlaten».
Op de onderwijsbegroting is voor deze 4 geldstromen 27,3 miljoen

gulden op jaarbasis gereserveerd.
2. De additionele geldstromen op de onderwijsbegroting die ten dele

voor de aanpak van het voortijdig schoolverlaten kunnen worden
aangewend (o.a. de faciliteiten ten behoeve van het culturele minderhe
denbeleid).

3. De reguliere bekostiging van met name specifieke onderwijsvoorzie–
ningen worden benut: het vormingswerk, het IVBO en het VSO. De inzet
van de twee laatst genoemde geldstromen zal vooral benut kunnen
worden voor de onderscheiden groep «moeilijk lerende voortijdig school–
verlaters». De inzet van het vormingswerk zal - zoals aangegeven in de
Uit werkingsnotitie Vormingswerk - geheel worden gericht op het terug–
dringen van voortijdig schoolverlaten.

Behalve middelen op de onderwijsbegroting zijn ook andere
geldstromen aan te wenden door het onderwijsveld ten behoeve van de
aanpak van het voortijdig schoolverlaten.

4. De middelen - uit te drukken in een deel van de capaciteit - van
intermediaire voorzieningen (afdeling leerplichtzaken van gemeenten,
RBA-consulenten, regionale Adviesbureaus voor Opleiding en Beroep,
etc.).

5. De financiering door derden (bijvoorbeeld fondsen van bedrijfs–
takken en het Europees Sociaal Fonds). Tot deze geldstroom behoren
ook de innovatieprojecten van WVC (zie bijlage 3 van de notitie «Een
goed voorbereide start»).

De leden van de CDA-fractie stelden zich terughoudend op ten aanzien
van het voorstel van de regering om Regionale Meld– en Coördinatie–
punten (RMC's) tot stand te brengen. Zij konden niet inzien waarom
naast melding aan de leerplichtambtenaar in de gemeente nog een
regionale melding noodzakelijk is.

Zij vroegen zich af waarom niet overwogen is om door bundeling van
de bestaande middelen alsmede het ter beschikking stellen van de extra
middelen aan enerzijds de scholen en anderzijds de gemeenten, tot een
gerichte aanpak te komen.

Allereerst wordt ingegaan op het voorstel van bundeling van middelen.
Deze gedachte wordt door het kabinet onderschreven. Zoals aangegeven
in de notitie «Een goed voorbereide start» zal gefaseerd tot bundeling
van additionele faciliteitenstromen worden overgegaan. Gefaseerd,
omdat de bekostigingssystematieken niet toestaan op korte termijn
bestaande middelenstromen aan het onderwijs te onttrekken en onder
nieuwe condities gebundeld weerter beschikking te stellen. Waar
evenwel mogelijk gebeurt dit bundelen al wel. De huidige regelingen voor
randgroepjongerenprojecten en voor culturele minderheden in het
beroepsonderwijs zijn in een nieuw, gezamenlijk kader geplaatst, te
weten de regeling Startkwalificaties bijzondere doelgroepen (Uitlegrege–
lingen 28 april 1993).

Voorts wordt aan bestaande regelingen - naast een gerichtere inzet op
de aanpak van voortijdig schoolverlaten - tevens een samenwerkingseis
verbonden (vergelijk de onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid en de uitwer–
kingsnotitie vormingswerk). Voor een succesvolle aanpak is een
bundeling van krachten namelijk onmisbaar gebleken.
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Ten aanzien van de opvangprojecten in de eerste fase voortgezet
onderwijs (spijbelopvang– en ongediplomeerd schoolverlatersprojecten)
wordt op korte termijn een advies verwacht.

Wat de RMC's betreft het volgende. Het kabinet acht de cofinanciering
van regionale meld– en coördinatiepunten de spilmaatregel uit de notitie
«Een goed voorbereide start». Beoogd wordt met de RMC's in twee
functies te voorzien:

1. registratie en coördinatie;
bewerkstelligen dat individuele jongeren niet voortijdig - voor het

bereiken van een startkwalificatie - uit beeld verdwijnen;
2. trajectcoördinatie;
bewerkstelligen dat de instellingen in de regio sluitende afspraken

maken over het aanbod voor en de plaatsing en begeleiding van jongeren
op trajecten die voor deze jongeren tot het bereiken van een start kwalifi–
catie moet leiden.

Het RMC is niet belast met uitvoerende taken - zij registreert niet zelf
en vangt ook niet op - maar coördineert en stimuleert, opdat waar
lacunes zijn, afspraken worden gemaakt om hierin te voorzien. Dit geheel
van regionale afspraken wordt door het RMC gebundeld in een regionaal
actieplan. Tevens wordt door het RMC een effectrapportage opgeleverd,
die een op regionaal niveau geagregeerd overzicht van het voortijdig
schoolverlatersbestand bevat en inzicht geeft in de mate waarin resul–
taten zijn geboekt. Met de vervulling van deze coördinerende functies
kan in geconstateerde lacunes op school– en onderwijsoverstijgend vlak
worden voorzien.

Onderkend wordt dat wat het melden en bemiddelen betreft voor
leerplichtige voortijdig schoolverlaters reeds het een en ander wettelijk
geregeld is, en met onderhavig wetsvoorstel nader geregeld gaat
worden: het melden is de plicht van scholen, het registreren en zetten
van bepaalde vervolgstappen is de taak van de gemeente. Voor de reali–
satie van de nodige vervolgstappen zijn vervolgens zowel scholen als
andere instanties verantwoordelijk. Ook voor niet-leerplichtigen kan nauw
worden aangesloten bij de inzet van het 'leerplichtinstrumentarium'
(vooralsnog niet op basis van formele verplichtingen, maar op basis van
vrijwillige afspraken). In die zin wordt het pleidooi voor de rol van de
gemeente volledig onderschreven.

Toch is er niet door het kabinet voor gekozen de RMC-taak toe te
wijzen aan de (centrum)gemeente, maar de keuze van de positionering
van het RMC aan de regio zelf over te laten.

De volgende overwegingen hebben hiertoe geleid:

1. de doelgroep is breder

De RMC-functies beperken zich niet tot leerplichtige leerlingen.
Hierdoor is het niet op voorhand een gegeven dat zaken als registratie en
bemiddeling van niet-leerplichtige leerlingen per definitie aan de
gemeente toevalt.

2. de RMC-functie is breder

De functie van het RMC om met de betrokken instellingen tot goede
afspraken te komen over de verantwoordelijkheid voor een naadloos
sluitend aanbod van trajecten, alsmede over plaatsing en begeleiding van
jongeren hierop, moet van minstens even groot belang geacht worden
dan de RMC-functie ten aanzien van een sluitende registratie. Alleen een
sluitende registratie, waar vervolgens te weinig mee gedaan wordt, zal
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de aanmelding frustreren en ontmoedigt de scholen evenals andere
betrokkenen bij hun taakuitvoering ten aanzien van de aanpak van het
voortijdig schoolverlaten.

De oplevering van een actieprogramma en effectrapportage is een veel
bredere taak dan het toezicht op de Leerplichtwet. Het is noch per
definitie, noch vanuit de gegroeide praktijk zo, dat die trajectcoördina–
tietaak als vanzelfsprekend bij de gemeente terecht zou moeten komen:
het kan, maar het hoeft niet.

3. een bestuurlijke afweging

Het kabinet zet zich in voor een aanpak op regionaal niveau. Op dat
niveau zal voldoende beslisruimte moeten zijn om zo dicht mogelijk te
kunnen aansluiten bij lokale omstandigheden, bestaande verbanden en
lopende initiatieven. Vanuit deze optiek is het niet wenselijk van
rijkswege een uniforme blauwdruk van een regionaal meld– en coördina–
tiepunt voor iedere regio voor te schrijven. Op regionaal niveau kan het
beste worden bepaald waar het RMC wordt aangehaakt en waar en
waarvoor de additionele rijksbijdrage voor de vervulling van de
RMC functies wordt ingezet. Het kabinet heeft uitdrukkelijk de voorkeur
uitgesproken geen nieuwe instantie in het leven te roepen, maar het
RMC aan te haken bij een bestaande instantie.

Naar verwachting zijn er twee instanties prominent in beeld als het
gaat om aanhaking van een RMC: de (centrum)gemeente zelf en het
adviesbureau voor opleiding en beroep (AOB). Het AOB is namelijk een
bovenschoolse voorziening met veel expertise ten aanzien van de studie–
en beroepskeuzebegeleiding en verwijzing van leerplichtigen zowel als
niet-leerplichtigen naar het onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Tevens kan
ook het RBA worden genoemd, gezien de scharnierfunctie in de
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de belangrijke rol die ze vervullen
ten aanzien van de registratie, begeleiding en toeleiding van werkloze
voortijdig schoolverlaten de scharnierfunctie die ze vervullen.

De positionering van het met coördinerende taken belaste RMC laat
uiteraard onverlet dat bij de uitvoeringstaken (bijv. op het vlak van
registratie, intake, opvang) tot een goede taakverdeling tussen deze en
andere instanties kan worden gekomen, die nauw aansluit bij de formele
opdracht en expertise van deze instanties.

Wel is het zo, dat uit een oogpunt van een slagvaardige start in de
regio, de centrumgemeente in de regio een initiërende rol toebedeeld
krijgt. Daarenboven heeft de centrumgemeente een bewakende rol ten
aanzien van de instandhouding van het RMC en de oplevering van het
regionale actieprogramma en de regionale effectrapportage. De finan–
ciering van de additionele rijksbijdrage-RMC verloopt via de centrumge–
meenten.

Kortom:
- Wat de uitvoerende - en daarmee niet tot de RMC behorende -

taken ten aanzien van onder meer de registratie en teruggeleiding van
individuele voortijdig schoolverlaters betreft, heeft de gemeente c.q. de
leerplicht ambtenaar een prominente rol; deze is bij wet voorgeschreven
ten aanzien van leerplichtige voortijdig schoolverlaters.

- Wat de vervulling van de beide - coördinerende - RMC-functies en
de organisatorische aanhaking van het RMC betreft, ligt het voor de hand
dat in de nodige regio's de centrumgemeente hiermee wordt belast. Dat
kan, maar wordt niet voorgeschreven; ook andere opties zijn mogelijk.
De aanhaking zowel als de wijze van inzet van de middelen is afhankelijk
van het draagvlak in de regio.
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Het bestuurlijke uitgangspunt dat de regio beslist waar het RMC zal
worden aangehaakt sluit dus allerminst een centrale rol van de gemeente
uit.

- De centrumgemeente heeft in ieder geval een initiërende en
bewakende rol.

De leden van de CDA-fractie achtten in verband met de menigmaal
geuite zorg dat de gewenste versterking van de positie van de leerplicht–
ambtenaar binnen de gemeente, alsmede een striktere daadwerkelijke
uitoefening van het toezicht op de leerpiicht, gepaard gaat met extra
bestuurslasten en financiële gevolgen het overleg met de VNG en de
Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren zeer belangrijk. Welke
resultaten heeft dit tot nu toe opgeleverd? zo vroegen deze leden.

In het overleg met de VNG over het wetsvoorstel is overeenstemming
bereikt over het inzicht dat het wetsvoorstel per saldo geen nieuwe taken
en dus bestuurslasten met zich mee zal brengen. Met de Landelijke
Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA) is op dit punt geen
overeenstemming bereikt, in zoverre dat de LVLA stelt dat de taken die
volgens het wetsvoorstel sterk zouden worden ingeperkt, namelijk die
met betrekking tot de registratie en behandeling van het relatieve school–
verzuim gedurende de eerste drie dagen ook onder de wet die thans van
kracht is niet worden uitgevoerd. De LVLA is op grond van die
overweging van mening dat het wetsvoorstel wel een verzwaring van
bestuurslasten voor de gemeenten impliceert.

Inzake de verhouding tussen de 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 was tussen de leerplichtambtenaar en de
inspectie. Zij vroegen op welke wijze dat bevorderd kan worden.

De noodzaak, dan wel wenselijkheid van overleg tussen inspectie en
leerplichtambtenaar bestaat voornamelijk in het geval van verwijdering
van een leerling. Door de inspectie is toegezegd dat zij zal bevorderen
dat in de daarbij te volgen procedure door de inspecteur de school meer
consequent wordt gewezen op andere instanties die in dergelijke
gevallen een rol kunnen spelen, zoals de leerplichtambtenaar en de
jeugdhulpverlening. Verder kan het contact worden gestimuleerd doordat
de scholen een wettelijke taak krijgen in de verzuimbestrijding.

Mede naar aanleiding van het feit dat de notitie «Een goed voorbereide
start» slechts ondertekend is door de bewindslieden van 0 en W rees bij
de leden van de PvdA-fractie de vraag of de andere bewindslieden van
wier departement eveneens een wezenlijke bijdrage moet worden
geleverd, gegarandeerd hebben dat er adequate regelingen komen en
dat er afstemming plaatsvindt.

De notitie «Een goed voorbereide start» wordt door het kabinet
gedragen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een
aandeel in de financiering van de maatregelen heeft genomen.

Op andere beleidsterreinen bleek - zoals ook in het antwoord op de
betreffende vragen van de leden van de CDA-fractie is aangegeven - de
mogelijkheid van centrale sturing en garanties door het kabinet beperkt,
gelet op de decentralisatie van bevoegdheden en de tripartisering van
het arbeidsvoorzieningsinstrumentarium en de autonomie van betrokken
actoren. Het zwaartepunt van de afstemming dient op regionaal niveau
vorm te worden gegeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 900, nr. 7



Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te zamen met Onderwijs en
Wetenschappen en Economische Zaken trekken als overheidsgeleding in
het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening gezamenlijk op waar het
gaat om afspraken over de inzet van het arbeidsvoorzieningsinstrumen–
tarium. Gewezen kan worden op de aanbiedingsbrief bij de notitie «Een
goed voorbereide start». De medewerking van sociale partners en de
arbeidsvoorziening acht het kabinet van cruciaal belang. Met name
betreft dit de realisatie van voldoende praktijkplaatsen. Ook aan de
Stichting van de Arbeid is een aanbiedingsbrief verzonden. Het Kabinet
zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het bestuurlijk
overleg en de gemaakte afspraken.

De directe betrokkenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
ook bij de verdere uitvoering van het beleid, komt vooral tot uiting in de
inspanningen om de convenanten Sociale Vernieuwing zo aan te passen,
dat de (centrum)gemeente de initiërende en bewakende rol ten aanzien
van het tot stand brengen en in stand houden van regionale meld– en
coördinatiepunten kan vervullen.

Door de vergaande decentralisatie van het welzijns– en jeugdhulpverle–
ningsbeleid zijn de mogelijkheden voor WVC tot landelijke sturing
beperkt. Zoals in de notitie aangegeven, wordt via het innovatiebeleid
een aantal innovatieprojecten in het kader van de aanpak van voortijdig
schoolverlaten geplaatst. Een zelfde vorm van betrokkenheid geldt ook
voor het Ministerie van Justitie, waar het de criminaliteitspreventie
betreft.

De leden van de PvdA-fractie zetten vraagtekens bij het voorstel van
de Regionale Meld– en Coördinatiepunten, en vroegen of een versterkte
positie van de leerplichtambtenaar niet eerder tot het gewenste resultaat
zou leiden.

Het kabinet heeft gekozen voor zowel het een, de regionale meld– en
coördinatiepunten, als het ander, de versterkte positie van de leerplicht–
ambtenaar. In dit verband kan verwezen worden naar het antwoord op
een vraag van gelijke strekking van de leden van de fractie van het CDA.
Daarin is gewezen op de begrensde taak van de leerplichtambtenaar in
relatie tot de beoogde vervulling van de RMC-functies.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat het huidige voorstel tot
wetswijziging inderdaad een versterking van de positie van de leerplicht–
ambtenaar inhoudt, door de eis aan de gemeente een taakomschrijving
van de leerplichtambtenaar op te stellen en jaarlijks ten overstaan van de
gemeenteraad verantwoording over het gevoerde leerplichtbeleid af te
leggen.

Doelgroepenbeleid

De leden van de D66-fractie stelden in verband met de vele betrokken
instanties en de financiën die nodig zijn 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 de 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 aliemaal in een
keer uitvoerbaar zijn. Is er sprake van prioriteitsstelling?

De strekking van de vragen 1, 2 en 4 komen overeen met eerdere
vragen van de leden van de CDA-fractie. Kortheidshalve wordt naar het
antwoord op die vragen en naar de financiële bijlage bij deze Nota naar
aanleiding van het eindverslag verwezen.
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In aanvulling hierop kan ten aanzien van de vraag naar prioriteits–
stelling (vraag 4) worden opgemerkt dat de prioritering van de
incidentele, nieuwe maatregelen blijkt uit de planning van de financiering
(paragraaf 5.3.2 van de notitie). Zoals aangegeven wordt de RMC's een
spilfunktie in een effectieve aanpak toegedacht en heeft het tot stand
brengen hiervan hoge prioriteit. Daarvan afgeleid is het tevens van
belang een snelle start te maken met de aanpak, het verbreden van het
draagvlak, en het beschikbaar stellen van expertise, via de aanstelling
van een nationale aanjager en de bundeling van ervaringen.

Wat betreft de vraag ten aanzien van overeenstemming ten aanzien
van de aard van de maatregelen (vraag 3) kan het volgende worden
opgemerkt. In grote lijnen bestaat er brede consensus over achtereen–
volgens de analyse van de problematiek, de aanduiding van de belang–
rijkste lacunes, de algemene streefrichting evenals de uit te voeren acties
door de diverse betrokken partijen. Hoewel alle partijen het nut en de
noodzaak van een goed voorbereide start voor alle jongeren onder–
schrijven, wordt het doel nog onvoldoende gerealiseerd.

In de notitie «Een goed voorbereide start» wordt het actieprogramma
van het kabinet gepresenteerd. Hierover is volledige overeenstemming
bereikt tussen de betrokken departementen (zie ook de beantwoording
van de vraag van de leden van de PvdA-fractie over het interdeparte–
mentale karakter van de notitie). De overeenstemming strekt zich tevens
uit over de aangekondigde maatregelen om de benodigde samenhan–
gende inzet van andere betrokken partijen te realiseren.

De leden van de PvdA-fractie drongen er bij het kabinet op aan niet al
te optimistisch te zijn over de mate waarin in de scholen emancipatie–
beleid, toch van groot belang bij de problematiek van het afhaken op
jonge leeftijd, wortel geschoten 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 een
verzuimbeleid. Zij verwachtten van het kabinet dat deze de in de Onder–
wijsemancipatienota genoemde instrumenten zou gebruiken om deze
kwaliteitsverbetering te helpen realiseren. Of het uitemdelijk met alle
inspanningen van alle betrokkenen mogelijk zal blijken dat iedereen
zowel 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.

Het kabinet overschat de mate waarin het onderwijsemancipatiebeleid
is geworteld in de scholen zeker niet. Hierbij zij aangetekend dat naar de
indruk van het kabinet de problemen betreffende de onderwijsachter–
standen en onderwijsdeelname van allochtone meisjes - die zoveel
groter zijn dan die van autochtone meisjes - goed worden onderkend
door de scholen die met deze categorie leerlingen te maken hebben.

Het kabinet leest in de opmerkingen van de PvdA-fractie een onder–
steuning van de instrumenten die terzake zijn gepresenteerd in de nota
Onderwijsemancipatiebeleid. Het is de PvdA-fractie daar erkentelijk voor.
Of met de inzet van deze middelen en die welke in het kader van het
beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten in het algemeen, de
onderhavige doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, kan het kabinet
uiteraard niet voor honderd procent garanderen. Het kabinet is er wel van
overtuigd dat hiermee een flinke stap in de goede richting wordt gezet.
Door versterking van de monitorfunctie zal een gerichte bewaking van de
bereikte resultaten ten aanzien van deze doelgroep plaatsvinden. Hierbij
kan gewezen worden op de regionale effectenrapportages, de jaarver–
slagen en de rapporten in het kader van de specifieke faciliteitenrege–
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lingen. Overigens zal het kabinet over deze materie gaarne verder
overleggen als de nota Onderwijsemancipatiebeleid aan de orde is.

2. Leeftijd als criterium voor leerplicht

Door de CDA– en ook de VVD-fractie is gevraagd op welke wijze de
inspanningsverplichting voor het behalen van een minimumberoepskwali–
ficatie in de richting van jongeren minder vrijblijvend kan worden
gemaakt en op welke wijze hier vorm aan kan worden gegeven.

In de nota Blijven Leren wordt gesteld dat de thans voorliggende
voorstellen tot wijziging van de Leerplichtwet, waar het gaat om
aanpassing en verscherping van de huidige sancties, passen bij de
benadering die het kabinet met betrekking tot een kwalificatienorm voor
ogen staat en derhalve kunnen worden beschouwd als een noodzakelijke
stap op weg.

Met de leden van de CDA-fractie is het kabinet van mening dat het niet
wenselijk of haalbaar is om jongeren, die nog geen startkwalificatie
hebben behaald, tot in lengte van dagen in de klassituatie of in de
schoolbanken te willen houden. Wel zal op andere wijze aan alle betrok–
kenen (de jongere, de werkgever en de begeleidende instantie namens
de overheid) duidelijk moeten zijn dat het traject naar volledige en
stabiele maatschappelijke participatie nog moet worden voltooid. In
verband hiermee wordt in genoemde nota onder meer verwezen naar de
sluitende aanpak voor de jeugdwerkloosheid waaronder het Jeugdwerk
Garantieplan. Voorts zal dit onderwerp aan de orde komen in de inzet
van de overheid voor het meerjarenbeleidskader arbeidsvoorziening. Wat
betreft de voorstellen uit de nota Blijven Leren voor het introduceren van
een kwalificatienorm als een dwingender kader voor inspanningsverplich–
tingen wordt verwezen naar de bestuurlijke agenda zoals opgenomen in
die nota waarin een traject van advisering, discussie en onderzoek is
voorzien om tot nader operationele voorstellen te kunnen komen. Met de
Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid wordt nog overlegd
over aard en planning van de aan haar gevraagde advisering over de
voorstellen rond de kwalificatienorm. Voorts wijst de regering op de
oproep welke in par. 3.3.1 van Blijven Leren is gedaan aan alle betrokken
partijen om tot sluitende afspraken te komen over het beter realiseren
van de kwalificatienorm. Dit onderwerp is geagendeerd in de overleggen
met de Rauwenhoff-convenantspartners.

De leden van de PvdA-fractie hadden grote aarzelingen om de
tweedeling tussen partieel-leerplichtige leerlingen met en zonder een
leerovereenkomst in de nieuwe Leerplichtwet op te nemen. Zij vroegen
om een fundamentele beschouwing over de vraag of het mogelijk is om
door een partiële leerplicht van een jaar een dag per week jongeren een
garantie te bieden, dat zij goed worden voorbereid op het functioneren in
de samenleving van nu en morgen. Deze leden vroegen zich af of een
onderwijsleerroute van twee jaren voor deze groep jongeren niet veeleer
gewenst is. Tevens wensten zij inzicht in de financiële consequenties, zo
mogelijk ook met de variant waarbij ook voor partieel leerplichtigen
zonder leerovereenkomst de duur van het eerste jaar tot een dag beperkt
zou worden, met uitbreiding tot twee jaren partiële leerplicht.

Jongeren voor wie gedurende een jaar een partiële leerplicht voor een
dag per week geldt zijn jongeren met een leerovereenkomst in een
opleiding in het kader van het leerlingwezen. Deze opleidingen bestaan
uit een theoriecomponent van een dag per week in schoolverband en een
praktijkcomponent in het bedrijf gedurende de overige dagen van de
week. De praktijkcomponent vormt een wezenlijk onderdeel van de
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opleiding. De leerlingen die aan deze opleiding deelnemen worden
gedurende de hele week voorbereid op het functioneren in de
maatschappij. Een neveneffect van de bepaling dat partieel leerplichtigen
met een leerovereenkomst slechts een dag per week naar school hoeven
is dat dit jongeren stimuleert om een beroepsopleiding te volgen. Mede
in het kader van het beleid gericht op het behalen van een startkwalifi–
catie door ledere schoolverlater, beoordelen ondergetekenden dit neven–
effect als zeer positief.

Partieel leerplichtige jongeren die werken zonder leerovereenkomst
ontberen de begeleiding op de werkplek die leerlingen met een leerover–
eenkomst wel ontvangen. Daarom is voor deze laatste categorie partieel
leerplichtigen wel de verplichting om twee dagen per week naar een
onderwijsinstituut te gaan gehandhaafd.

Aan verlenging van de partiële leerplicht kleven een aantal bezwaren.
Partieel leerplichtigen zijn in het algemeen sterker op arbeid en inkomen
dan op onderwijs gericht. Uit onderzoek naar schoolverzuim (bijvoor–
beeld Weg-blijven, Een onderzoek naar schoolverzuim in het l.b.o.,
m.a.v.o. en h.a.v.o./v.w.o. in Zaanstad, Zaanstad april 1989) blijkt dat de
frequentie van schoolverzuim onder meer toeneemt met de leeftijd van
de jongere en met de hoogte van het leerjaar. Het verhogen van de
bovengrens van de leerplicht zal daarbij leiden tot verzwaring van repres–
sieve maatregelen en grote uitvoeringsproblemen. Ondergetekenden
hebben ook niet de verwachting dat het verlengen van de partiële
leerplicht met nog een jaar leren in schoolverband voor deze jongeren
zinvol zou zijn.

Zij menen dat, ook in het belang van de jongeren waarop deze vraag
betrekking heeft, verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
gedurende de leerplichtige jaren meer perspectief op het bereiken van
een startkwalificatie biedt dan het simpelweg verlengen van de leerplicht.

De maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zijn
vastgelegd in o.m. de nota's «Profiel van het voortgezet onderwijs», de
nota «Weer samen naar school», de notitie «Een goed voorbereide start»,
de Wet «Regeling Onderwijsvoorrangsgebieden», alsmede in de Wet
«Basisvorming».

Waar jongeren, ondanks verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs, toch de onderwijsdeelname dreigen te staken zonder een
startkwalificatie te hebben bereikt, kan wellicht beter dan door
simpelweg verlengen van de leerplicht, op andere wijze een inspannings–
verplichting worden opgelegd. In de onlangs verschenen discussienota
«Blijven leren» wordt nadere advisering, discussie en onderzoek terzake
aangekondigd. In dit verband zij ook verwezen naar het antwoord dat
ondergetekenden elders in deze nota naar aanleiding van het eindverslag
verstrekken op vragen van de fractieleden van de VVD en het CDA met
betrekking tot het denken over een minder vrijblijvende inspanningsver–
plichting voor individuele jongeren en een mogelijke relatie met het
eventuele latere recht op een uitkering.

Uit het bovenstaande moge blijken dat financiële overwegingen geen
motief vormden voor de beslissing om partieel leerplichtige leerlingen
met een leerovereenkomst met een onderwijsdeelname van èèn dag per
week aan de leerplicht laten voldoen. De financiële consequenties, indien
voor alle partieel leerplichtige jongeren een leerplicht van één dag per
week gedurende twee jaren zou gelden, zijn moeilijk in te schatten.
Vooral omdat niet vooraf bekend is in hoeverre verlenging van de totale
leerplichtige periode zal leiden tot een ander keuzegedrag van de
leeriingen (b.v. langer verblijf in het volledig dagonderwijs, dan wel juist
eerder doorstromen naar opleidingen in het kader van het leerlingwezen).
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Op basis van alleen al een inschatting van een vermindering van
uitstroom van 16- en 17-jarigen uit het leerlingwezen (ca. 10000
deelnemers van 9 uur per week) zouden f 35 mln. meerkosten kunnen
ontstaan.

Partieel leerplichtigen zonder leerovereenkomst verblijven thans hoofd–
zakelijk voor twee dagen per week in het vormingswerk voor jeugdigen.

Wijziging van de partiële leerplicht, van twee dagen per week
gedurende één jaar naar één dag per week gedurende twee jaar, zou
hier, bij gelijk blijvende deelnemersaantallen, behoudens een
overgangsjaar, geen extra kosten veroorzaken, maar evenmin baten
opleveren die elders kunnen worden ingezet.

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

Ondergetekenden delen de mening van de leden van de CDA-fractie
waar zij stellen dat het primaat van de verantwoordelijkheid van de
verplichting tot voor het geregeld schoolbezoek berust bij de ouders en
verzorgers. Zoals reeds uiteengezet in paragraaf 4 van de memorie van
toelichting en in paragraaf 3 van de memorie van antwoord, zijn er in de
praktijk leerplichtige jongeren, die zich op dit punt feitelijk aan de ouder–
lijke macht onttrekken. Juist voor deze categorie leerplichtige jongeren is
de sanctie van artikel 26, tweede lid, bedoeld. Het ligt voor de hand dat
eerst overgegaan wordt tot hantering van dit ultieme middel als het niet
mogelijk is de leerplichtige jongere tot een geregeld schoolbezoek te
bewegen.

De leden van de WD-fractie spraken er hun verbazing over uit dat er
zo weinig gegevens beschikbaar 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 sepot
wordt overgaan en om welke redenen.

De leden van de VVD-fractie onderschreven het belang van een goede
evaluatie na enige jaren, maar zij hadden er grote moeite mee een
wetsvoorstel te behandelen 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.

In antwoord hierop merken ondergetekenden hierover op dat zij aan
hun ambtgenoot van Justitie de benodigde gegevens opgevraagd
hebben. Het verzamelen van deze gegevens zal evenwel de nodige tijd
vergen, ondergetekenden zullen deze gegevens dan ook zo spoedig
mogelijk na ontvangst daarvan aan de Tweede Kamer overleggen.

Ondergetekenden beschikken evenwel over enkele gegevens betref–
fende het laatstverstreken schooljaar waarover door de provincies
verslag is uit gebracht, het schooljaar 1991-1992. Het gaat in dit geval
om acht provincies, waarbij niet alle gemeenten hun opgaven hebben
verstrekt. Proces-verbaal werd in 292 gevallen opgemaakt, 144ten
aanzien van jongens en 148 maal ten aanzien van meisjes. Uit de
voorhanden zijnde gegevens valt evenwel niet op te maken in hoeveel
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gevallen is overgegaan tot vervolging, respectievelijk tot het doen van
een schikking.

Ondergetekenden delen evenwel niet het oordeel van de fractie van de
VVD dat een behandeling van dit wetsvoorstel zou moeten wachten op
het voorhanden zijn van deze gegevens.

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 om hiertoe over te gaan. Wat heeft het overleg met de
Inspectie en de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren hierover
opgeleverd, zo vroegen zij zich af.

In antwoord op deze vraag van de leden van de CDA-fractie wil het
kabinet een onderscheid maken tussen schorsen en verwijderen.

Wat betreft de schorsing van leerlingen wordt overwogen dat dit een
zaak is die primair de verantwoordelijkheid van de school betreft. De
leerling blijft immers in de school ingeschreven. In verband hiermee
wordt opgemerkt dat er althans voor het VO, wel een plicht tot melden
van schorsingen aan de inspectie bestaat. De inspectie maakt daar
echter in de regel pas werk van als het om herhaalde schorsing van
dezelfde leerling gaat. Dit kan namelijk worden opgevat als een signaal
voor een naderende verwijdering. Scholen passen een korte schorsing
soms toe als strafmaatregel voor relatief lichte overtredingen van
leerlingen.

Wat betreft verwijdering ligt de zaak gecompliceerder.
Bij meldmg van een verwijdermg beoogt de inspectie daarbij een

zorgvuldige procedure te volgen, waarin eerst met de schoolleiding
wordt overlegd of de overtreding die door de leerling is begaan wel een
voldoende grond is voor verwijdering. Indien het besluit tot verwijdering
dan niet wordt teruggedraaid, ziet de inspecteur toe, dat de leerling op
een andere school wordt geplaatst; eventueel bemiddelt de inspecteur
daarbij zelf. Doorgaans wenden de ouders zich in zulke gevallen ook tot
de inspecteur. De inspecteur adviseert de ouders en ziet toe dat hun
overwegingen ook in de besluitvorming over de verwijdering worden
betrokken. De inspecteur begeleidt tenslotte ook een eventueel beroep
dat de ouders insteüen bij het bevoegd gezag. De inspectie wil
bovendien bevorderen, dat scholen in deze gevallen meer consequent
worden verwezen naar de mogelijkheid van betrokkenheid van andere
instanties zoals de leerplichtambtenaar en de jeugdhulpverlening.

Verwijderingen worden door de gemeente gemeld door middel van de
normale procedure van mededeling van in– en uitschrijvingen. Bij nader
inzien wordt het zinvol geacht om vast te leggen dat verwijderingen
terstond moeten worden gemeld; daartoe is een nota van wijziging
ingediend. Indien het toezicht op de leerplicht in de desbetreffende regio
goed is geregeld, kan de leerplichtambtenaar zonodig bemiddelen ten
behoeve van een snelle inschakeling van jeugdhulpverlening. Tevens
wordt met de beschikbaarstelling van de additionele rijksbijdrag voor
RMC's een impuls gegeven aan de tot standkoming van regionale
netwerken, waarbij een sluitend geheel van afspraken wordt gereali–
seerd, zowel op het vlak van de herplaatsing in het onderwijs als bij
aanvullende acties op het vlak van de jeugdhulpverlening.

Tevens zullen de Leerplichtregeling en het formulier LE1/1985 worden
aangepast. Het formulier LE1 /1985 is bestemd voor melding van
uitschrijving van leerlingen uit de school aan de gemeente.
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In dit formulier zal bij de reden van uitschrijving expliciet de categorie
«verwijdering» worden vermeld. Het formulier dient volgens art. 18,
eerste lid, van de Leerplichtwet 1969 binnen 7 dagen aan de gemeente
te worden toegezonden.

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 de naleving van de leerplicht. Er zijn scholen die het heel goed doen,
er zijn scholen die het minder goed doen. Is er voldoende informatie voor
scholen beschikbaar hoe zij een zo goed mogelijk verzuimregistratie–
beleid kunnen voeren, en wordt getoetst, bijvoorbeeld door de inspectie,
of en in hoeverre hier de hand aan 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 kabinet gedaan met
de informatie die haar hieromtrent rechtstreeks, dan wel via de
gemeenten heeft bereikt of heeft deze informatie nauwelijks beleidsrele–
vantie gehad?

In antwoord op deze vragen van de VVD-fractie kan in de eerste plaats
worden gemeld dat er enkele jaren geleden door de Inspectie een
onderzoek is gedaan naar bestrijding van schoolverzuim in het voortgezet
onderwijs (Inspectierapporten 19894). Hieruit bleek dat vrijwel alle
scholen voor voortgezet onderwijs een of andere vorm van verzuimregis–
tratie hanteren.

Wat betreft de beschikbare informatie over de opzet van een
doelmatig systeem van verzuimregistratie en het beleid dat is gevoerd
om deze kennis te verspreiden, kan worden gewezen op de brochure
«Nee, niet aanwezig» (De Vries, Roede en Derriks: Amsterdam, SCO,
1987). In deze goed leesbare brochure worden de mogelijkheden voor
scholen om schoolverzuim te voorkomen en te bestrijden behandeld,
inclusief de opzet van een registratiesysteem voor schoolverzuim. Ze is
geschreven naar aanleidmg van de uitvoerige literatuurstudie van de
Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (De Vries m.m.v. de Jong:
Schoolverzuim en Schooluitval in het voortgezet onderwijs. Amsterdam,
SCO 1988) en is verzonden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs.

Verder kan in dit verband worden gewezen op het project Absentie–
registratiesysteem (ARS), dat van 1988 tot 1991 is uitgevoerd in de
gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Haarlem. Hierin is veel
ervaring opgedaan met verzuimregistratie op basis van geautomatiseerde
systemen. Inmiddels zijn er overigens verschillende systemen op de
markt ten behoeve van de automatisering van de schooladministratie.
Daarin is in de regel ook voorzien in een geautomatiseerde verzuimregis–
tratie.

De ondersteuning die bij dergelijke systemen wordt verzorgd, garan–
deert dat de kennis over de opzet van een doelmatig verzuimregistratie–
systeem voldoende in de scholen doordringt.

De inspectie toetst inderdaad of scholen een systeem voor verzuimre–
gistratie gebruiken. Deze toetsing komt automatisch aan de orde bij de
controle op de leerlingtelling. De bevindingen van de inspectie zijn hierbij
in overeenstemming met die van het voornoemde onderzoek. Kwanti–
tatief materiaal hierover is evenwel niet voor handen. Daarvoor zou
opnieuw onderzoek moeten worden gedaan.
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5. Gronden voor vrijstelling van de plicht tot geregeld volgen
van het onderwijs

De leden van de CDA-fractie bepleiten om in bijzondere omstandig–
heden, zoals heel specifieke situaties, bijzondere jubilea, of bijzondere
beroepen, enige beoordelingsruimte aan het hoofd te geven.

Reeds op grond van de huidige bepalingen heeft het hoofd voldoende
beoordelingsruimte om te bepalen wat hij in een concreet geval onder
andere gewichtige omstandigheden verstaat. Slechts de huidige
procedure waarbij het hoofd, onder goedkeuring van de ambtenaar in
wier ambtsgebied de school, resp. het instituut is gelegen, verlof wordt
verleend voor meer dan tien dagen per schooljaar wordt in het
wetsvoorstel veranderd. Daarnaast is in artikel 13a het beroep op
vrijstelling wegens vakantie als aparte grond opgenomen. In die gevallen
dat de tien dagen termijn wordt overschreden is niet langer het hoofd
maar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de jongere, het
hoofd gehoord, degene die een verzoek om verlof beoordeelt.

De leden van de CDA-fractie concludeerden voorts dat bij ziekte van
bloed– en aanverwanten op grond van «andere gewichtige omstandig–
heden» een beroep kan worden gedaan op de wet om vrijstelling te
krijgen om voor de verpleging of de verzorging van de zieke door de
leerplichtige te laten geschieden.

Deze conclusie, dat in deze gevallen een beroep op vrijstelling gedaan
kan worden is te algemeen. Wellicht kan dit in individuele gevallen, als er
werkelijk geen enkele andere mogelijkheid is, aanleiding tot vrijstelling
van de leerplicht zijn. Het is echter aan degene die een beslissing op het
verzoek neemt, het hoofd of de leerplichtambtenaar, die beoordeelt of
aan het verzoek gevolg gegeven kan worden. Daarbij is enige prudentie
noodzakelijk.

6. Vervangende leerpiicht

De leden van de CDA-fractie hadden de indruk dat de regering de
gevolgen van de invoering van de mogelijkheid tot vervangende
leerplicht enigszins onderschat en ook te rooskleurig inziet. Gevraagd
werd om een nadere reactie op haar voorstel te zoeken naar trajecten
waarin nadruk op praktische vaardigheden en een combinatie van leren
en werken wordt gezocht voor de betreffende groep leerlingen, welke
blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de school in de eerste
fase voortgezet onderwijs.

Het kabinet schat het door de leden van de CDA-fractie ingeschatte
gevaarlijke gevolg van de vervangende leerplicht, dat het een nieuwe
vluchtweg wordt, inderdaad anders in. Dit is niet alleen terug te voeren
op de in vergelijking met het oude artikel 3, derde lid, veel striktere
procedurevoorschriften voor toestemming tot vervangende leerplicht
alsook voortgangsbewaking gericht op terugplaatsing naar voor deze
jongeren reguliere trajecten.

Dat de vervangende leerplicht een ultimum remedium zal kunnen
blijven, is mede ingegeven door de verruiming van mogelijkheden voor
scholen eerste fase voortgezet onderwijs om de door de leden van de
CDA-fractie bepleite aangepaste trajecten aan te bieden. Evenzeer wordt
de bijdrage van sociale partners hieraan onderschreven. In dit verband
kan worden gewezen op de passage betreffende het praktijkleren in de
aanbiedingsbrief bij de notitie «Een goed voorbereide start» aan het CBA
en aan de Stichting van de Arbeid. Hierin wordt ondermeer het volgende
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gesteld: « Praktijkleren vereist derhalve niet noodzakelijk een
volwaardig dienstverband. Praktijkleren kan vele vormen hebben, zoals
stages, praktijksimulaties en praktijkvervangende trainingsplaatsen,
werkervaringsplaatsen, gemeenschappelijke praktijkopleidingsplaatsen
(GOA's) en leerarbeidsovereenkomsten». Aangegeven wordt dat waar
nog geen sprake kan zijn van een werknemersstatus andere vormen van
praktijkleren in aanmerking kunnen komen.

Het gaat hier derhalve om ook die vormen van praktijkleren die ook in
geval van een volledige leerlingstatus als didactische werkvorm kunnen
worden toegepast. In de praktijk zijn verschillende voorbeelden van
leer-«werk» combinaties te vinden, bijvoorbeeld in het (I)VBO en in
regionale «vrijhaven»-projecten. Zoals in de memorie van antwoord is
aangegeven worden de voorwaarden verstrekt waaronder ook scholen in
de eerste fase VO meer praktische trajecten kunnen aanbieden

Daar waar in weerwil van de nieuwe mogelijkheden in de eerste fase
VO - waaronder de in de notitie «Een goed voorbereide start» aangekon–
digde maatregelen - een langer verblijf van een leerling in het volledig
dagonderwijs niet langer mogelijk is, kan middels de vervangende
leerplicht een meer adequaat aanbod in het deeltijdonderwijs worden
vormgegeven. De strikte procedurevoorschriften dienen te waarborgen
dat deze mogelijkheid alleen wordt geboden aan jongeren waarbij dit
strikt noodzakelijk is.

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering de mogelijkheden te
bekijken van alternatieven voor de systematiek bij de vervangende
leerplicht, dat jongeren dienen te worden uitgeschreven bij de school
voor eerste fase voortgezet onderwijs, omdat dit de terugkeer naar
voltijd onderwijs eerder belemmert dan bevordert.

Vooropgesteld moet worden dat de primaire inzet ten aanzien van de
betreffende jongere zal moeten zijn, binnen het volletijd onderwijs in de
eerste fase VO een passend traject te vinden. Die jongere waarvoor dit in
weerwil van alle inspanningen in het geheel niet meer lukt, maar
waarvoor zich wel meer adequate mogelijkheden voordoen binnen het
deeltijdonderwijs, zal daar dienen te worden ingeschreven. Ingeschreven
leerlingen vormen immers de bekostigingsgrondslag voor de onderwijsin–
stellingen.

In de notitie «Een goed voorbereide start» wordt bij de co-financiering
van de regionale aanpak een regioplan, waarln de verantwoordelijkheid
van ieder der betrokken partners dient te worden gespecificeerd, als
voorwaarde gesteld. Op deze wijze wordt het nemen van verantwoorde–
lijkheid voor tussentijdse plaatsing en opname, opdat geen enkele
jongere binnen de regio buiten de boot valt, en daarbij behorende
afspraken over inzet van beschikbare middelen (waaronder de reguliere
bekostiging!) gestimuleerd.

De notitie «Een goed voorbereide start» geeft een overzicht van de
diverse maatregelen gericht op intensivering van de inspanningen binnen
de eerste fase VO (zie ook het antwoord op de betreffende vraag van de
leden van de CDA-fractie) zowel als op samenwerking ten aanzien van de
doorgeleiding naar een vervolgopleiding van de prioritaire groep
voortijdig schoolverlaters, welke voortijdig uitvalt uit de eerste fase VO.
In dit verband is ondermeer vermeldenswaard de aangekondigde
projecten vormingswerk v.b.o./m.a.v.o., waardoor de specifieke expertise
van het vormingswerk kan worden ingezet ter versterking van een meer
op preventie gerichte aanpak.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het in de bedoeling ligt dat de
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14-jarige die onder de vervangende leerplicht komt te vallen een
leerovereenkomst kan sluiten. Zij waren bevreesd dat de jongere in dat
geval de school of instelling slechts gedurende één dag per week
bezoekt.

Een 14-jarige kan deelnemen aan een samenhangend programma van
vormingswerk en beroepsbegeleidend onderwijs aan een scholenge–
meenschap waarvan een vormingsinstituut en opleidingen in het kader
van het leerlingwezen deel uitmaken.

Voor partieel leerplichtigen is in de WCBO een uitzondering gemaakt
voor het deelnemen aan het beroepsbegeleidend onderwijs zonder
leerovereenkomst. Het ligt voor de hand deze bepalmg uit te breiden tot
de categorie leerlingen die vervangende leerplicht vervult.

Instroom in een leerlingwezenopleiding is echter eerst mogelijk
wanneer de leerling het vereiste instroomniveau heeft bereikt, te weten:
een diploma l.b.o., een diploma m.a.v.o., of 3 jaar h.a.v.o. of v.w.o., dan
wel wanneer het bevoegd gezag van de school van oordeel is dat de
leerling via schakelende programma's naar het gewenste instroomniveau
is gebracht.

De praktijkcomponent van de opleiding zal voor een 14-jarige, in
verband met het verbod op arbeid, geen leerovereenkomst in samenhang
met een arbeidsovereenkomst kunnen zijn. Het voorstel tot vervangende
leerplicht heeft ook niet de bedoeling om jongeren van 14-jaar beroeps–
arbeid te laten verrichten. Praktijkleren kan plaatsvinden in de vorm van
stages, praktijksimulaties, en praktijkvervangende trainingsplaatsen,
werkervaringsplaatsen en, gemeenschappelijke praktijkopleidings–
plaatsen (GOA's).

De vrees dat voor een 14-jarige een, mogelijk buitenschoolse, praktijk–
ervaringsplaats, al dan niet geformaliseerd in een «leerovereenkomst»,
de betrokken leerling de mogelijkheid zou bieden om het schoolbezoek te
beperken tot één dag per week, wordt niet gedeeld door ondergete–
kenden. Het feit dat een leerling aan zijn of haar vervangende leerplicht
kan voldoen aan een instelling voor partiële leerplicht maakt van deze
leerling geen partieel leerplichtige. De bepaling, dat een leerling met een
leerovereenkomst kan volstaan met een schoolbezoek van een dag per
week, is dan ook niet van toepassing op leerlingen met een vervangende
leerplicht.

Voor de leerling met vervangende leerplicht wordt de aard en omvang
van het schoolbezoek vastgelegd in het plan van aanpak.

De leden van de WD-fractie vonden het benadrukken van de positieve
aspecten die mochten worden verwacht van de wijzigingen in de eerste
fase van het voortgezet onderwijs enigszins kunstmatig, aangezien er bij
de behandeling van de voorstellen tot invoering van de basisvorming 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 de leerlingen die tot de potentiële
spijbelaars kunnen worden gerekend. Zij dachten hierbij aan het aantal
vakken dat leerlingen op enig moment eerder dan aan het eind van het
tweede jaar mochten laten vallen en aan het moment met de combinatie–
variant mag worden begonnen. Worden de mogelijkheden (voor het
voortgezet onderwijs om flexibeler met het curriculum om te kunnen
springen) 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 lage kant zijn geschat. De twijfel over
de getallen geeft mede voeding aan de gedachte dat het nog maar de
vraag is of de bedrijfsplaatsen wel beschikbaar zullen komen. Welke
zekerheid of garanties heeft het kabinet dienaangaande?
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De twijfels van de leden van de VVD-fractie over de vraag of in de
basisvorming voldoende flexibiliteit is ingebracht om aan de mogelijk–
heden en verlangens van potentiële spijbelaars tegemoet te komen,
worden door de kabinet niet gedeeld Behalve op de mogelijkheden die
door deze leden zijn genoemd, kan ook worden gewezen op de intro–
ductie van het zogenaamde TVS-model (Toepassing, Vaardigheid en
Samenhang) in de basisvorming. Met dit model moet het mogelijk
geacht worden om ook binnen het curriculum van de basisvorming aan
de mogelijkheden van potentiële voortijdige schoolverlaters tegemoet te
komen.

Overigens kan ook worden verwezen naar de mogelijkheden die in het
nieuwe Inrichtingsbesluit Voortgezet Onderwijs worden geschapen om in
de eerste fase voortgezet onderwijs vormen van praktijkleren mogelijk te
maken, met name in de leerjaren 3 en 4 van het voorbereidend beroeps–
onderwijs. Hiernaar is ook verwezen in het antwoord op een vraag van de
leden van het CDA over de vervangende leerplicht.

Het kabinet is ook optimistisch over de mogelijkheid om voor jongeren
voor wie vervangende leerplicht van toepassing is voldoende
leer-werkplaatsen te vinden. In dit verband kan worden verwezen naar
een rapport van de Landelijke Werkgroep Oriëntatie Stages van de
C.O.A.'s, waaruit blijkt dat het tot nog toe steeds mogelijk is gebleken
om te voldoen aan toenemende vraag voor stageplaatsen.

Voorts is naar aanleiding van de notitie «Een goed voorbereide start»
overleg gevoerd met de Stichting van de Arbeid en het CBA. Vanwege
de noodzaak om te komen tot afspraken met de sociale partners over het
ter beschikking stellen van praktijkplaatsen. Over het hier bedoelde
overleg zal de Kamer nader worden geïnformeerd.

De leden van de VVD-fractie vroegen zich af of het de bedoeling van
de regering is dat samenwerkende onderwijsinstellingen in een regio zelf
zogenaamde regionale leerwerkplaatsen in het leven gaan roepen, en zo
er financiële consequenties uit voort vloeien, hoe deze dan zijn verdis–
conteerd?

Leerlingen die in aanmerking komen voor vervangende leerplicht zijn
veelal te typeren als «moeilijk grijpbare» voortijdig schoolverlaters. In de
notitie «Een goed voorbereide start» heeft het kabinet aangegeven dat
voor een adequate opvang van deze groep en grotere variatie in aanbod
(zowel wat betreft leren op school als leren buiten de schoolmuren c.q.
op de werkvloer) noodzakelijk is, evenals een intensieve samenwerking
met andere instellingen en instanties om dat aanbod gestalte te geven.
Het «praktijkleren» kan diverse vormen aannemen en is onder meer
afhankelijk van de leeftijd van de doelgroep en de mate waarin instanties
zich hebben verbonden een bijdrage aan het leer/«werk»traject te
leveren. Met de in de notitie aangegeven co-financiering van de RMC's
wordt een extra impuls gegeven acn de coördinatie van inspanningen om
een voldoende en zo naadloos mogelijk op elkaar afgestemd traject–
aanbod te realiseren. Het regionaal actieplan maakt de afspraken ter zake
zichtbaar, en aldus de inzet van scholen, werkgevers, RBA, gemeenten
en andere relevante instanties. De regionale effectrapportage maakt de
bereikte resultaten zichtbaar. Het is aan kortom aan de betrokken partijen
in de regio om - gegeven de reeds in de regio beschikbare middelen -
tot een zo efficiënt mogelijke inzet te komen, die tevens garanties biedt
dat geen leerplichtige leerling van een trajectplaatsing verstoken blijft.
De keuze voor regionale leerwerkplaatsen is daarbij een mogelijke optie.
Over de financiële consequenties zal men onderling afspraken dienen te
maken, met dien verstande, dat voor leerlingen die aan een onderwijsin–
stelling staan ingeschreven conform de voor dat onderwijstype geldende
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bekostigingsprocedures de reguliere bekostiging van het rijk tegemoet
gezien kan worden.

De leden van de VVD-fractie wilden nog eens scherp zien aangegeven
hoe de procedure nu precies zal lopen bij het in aanmerking laten komen
van een leerling voor plaatsing in een leer-werkplaats. Wie is in die
procedure waar verantwoordelijk voor?

Het kabinet veronderstelt dat de leden van de WD-fractie hiermee
doelen op de procedure voor toepassing van vervangende leerplicht.
Immers plaatsing in een leer-werkplaats kan ook geschieden bij niet of
partieel leerplichtige jongeren (bijvoorbeeld in het kader van een
randgroepjongeren project), of bij leerplichtige jongeren die tijdelijk zijn
ondergebracht in en spijbelopvangproject. Vanaf 1 augustus 1993
kunnen jongeren die staan ingeschreven in een doorstroomprogramma in
het kader van het v.b.o. eveneens in aanmerking komen voor een
leer-werkplaats. In deze gevallen wordt de procedure op lokaal niveau
bepaald

De toepassing van de vervangende leerplicht zou als volgt kunnen
verlopen.

Voorafgaand aan de officiële procedure zal de directeur van de school
voor eerste fase voortgezet onderwijs waarin de jongere is ingeschreven,
meestal na overleg met regionale instellingen die zich bezig houden met
de problemen van deze jongere en met de ouders, concluderen dat
pogingen om de schoolloopbaan aan deze school voort te zetten niet
zinvol zijn, terwijl ook van een verwijzing naar andere scholen in de regio
geen heil meer is te verwachten. In deze fase kan uiteraard ook de
leerplichtambtenaar al betrokken zijn. De directeur van de eerste fase
school neemt dan contact op met een onderwijsinstituut dat, in overleg
met alle betrokkenen, een plan van aanpak voor vervangende leerplicht
opstelt. Daarna volgt de formele procedure, die de volgende stappen
kent:

(1) De ouders of verzorgers van de desbetreffende jongere vragen bij
B en W goedkeuring dat de jongere wordt ingeschreven in een instelling
voor partiële leerplicht. De jongere moet tenminste de leeftijd van 14
jaar hebben bereikt (Art. 3a, eerste lid).

(2) De ouders of verzorgers leggen bij hun aanvraag een plan van
aanpak voor van de instelling waarin de jongere zou worden
ingeschreven (tweede lid).

(3) B en W (of voor hen de leerplichtambtenaar) horen de ouders/
verzorgers, de jongere, de directeuren van de school en van de instelling
waar de jongere het laatst is ingeschreven, respectievelijk zou worden
ingeschreven, alsmede andere instellingen die zich met de problemen
van de jongere hebben bezig gehouden. Hij gaat daarbij na of al het
mogelijke is gedaan om de jongere een leerweg binnen de eerste fase
voortgezet onderwijs te laten vervolgen, en of een inschrijving in een
instelling voor partiële leerplicht een oplossing is voor zijn problemen
met het onderwijs (derde lid).

(4) B en W (of voor hen de leerplichtambtenaar) geven hun beslissing
binnen 8 weken na indiening van het verzoek (vierde lid).

(5) Toekenning kan voor maximaal een schooljaar duren. Als de
jongere na dat jaar nog volledig leerplichtig is, kunnen B en W (of voor
hen de leerplichtambtenaar) beslissen tot een verlenging. De directeur
van de instelling die voor de uitvoering van de vervangende leerplicht
verantwoordelijk is geweest dient daarvoor een evaluatieverslag aan B en
W te overleggen, waaruit blijkt dat de jongere nog niet terug kan worden
geplaatst naar het volledig dagonderwijs, en dat voortzetting van de
vervangende leerplicht bijdraagt aan de ontwikkeling van de jongere
(vijfde lid).
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De verantwoordelijkheden zijn dus als volgt verdeeld.
- Indienen van het verzoek, met plan van aanpak: ouders/verzorgers

van de jongere.
- Opstellen plan van aanpak: directeur instelling die dit plan zou

moeten uitvoeren (in de M.v.T is aangegeven dat de directeur van de
school waarin de leerling het laatst stond ingeschreven hierbij
behulpzaam zou kunnen zijn).

- Uiteindelijke beslissing over toepassing van de vervangende
leerplicht: B en W (de leerplichtambtenaar), gehoord de personen of
instellingen genoemd in art. 3a derde lid.

- Opstelling evaluatieverslag t.b.v. van eventuele voortzetting van de
vervangende leerplicht na maximaal 1 jaar: directeur van de instelling die
de vervangende leerplicht uitvoert.

- Beslissing over voortzetting van vervangende leerplicht, dan wel
terugplaatsing naar het eerste fase voortgezet onderwijs: B en W
(leerplichtambtenaar).

7. Positie van de leerplichtambtenaar in het gemeentelijk
bestuursapparaat

De leden van de CDA-fractie beschouwden het als een gemis dat
leerplichtambtenaren nauwelijks in regionale netwerken betrokken zijn.
Zij vroegen de regering hoe zij tegen deze problematiek aankijkt, en wat
haar houding is tegenover het creëren van een nieuwe regionale infra–
structuur, alsmede de problematiek van de bestuurslasten en financiële
gevolgen, zoals in een reactie van leerplichtambtenaren op de notitie
«Een goed voorbereide start» weergegeven.

Wat betreft het ontbreken van leerplichtambtenaren in de regionale
netwerken, is er sprake van een misverstand.

In de notitie «Een goed voorbereide start» is bij de keuze voor een
regionale aanpak een onmisbare rol weggelegd voor gemeenten, zowel
in initiërende als coördinerende en uitvoerende zin. Gelet op de vele
«petten» van de gemeente is in de notitie de uitsplitsing naar gemeente–
lijke taken niet steeds gemaakt. Mogelijkerwijs heeft hierdoor de
opvatting postgevat dat de leerplichtambtenaar vergeten zou zijn. Eerder,
naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie over de
noodzaak van RMC's, is reeds uitvoerig ingegaan op de onmisbare rol die
een verbeterd leerplichtinstrumentarium kan spelen in het signaleren en
aanpakken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Nogmaals zij
benadrukt dat met de beoogde regionale aanpak en het initiëren van een
RMC niet een nieuwe infrastructuur wordt gecreëerd, maar dat nauw
dient te worden aangesloten bij bestaande uitvoerings–, samenwerkings–
en coördinatiestructuren.

De bedoeling is dat een betere afstemming tot stand wordt gebracht
op grensvlakken van bestaande verbanden zoals bijvoorbeeld die in het
kader van onderwijsvoorrangsbeleid, sociale vernieuwing, de werk–
groepen uitvoering leerplicht, de netwerken onderwijs-jeugdhulpver–
lening, de platformen onderwijs-arbeid, de samenwerkingsprojecten voor
doelgroepen, etc. Hierbij dient ondermeer gewaarborgd te worden dat
jongeren niet uit beeld verdwijnen en/of tussen deze circuits gaan
zwerven, zonder dat hun perspectief op een kwalificatie noemenswaard
dichterbij komt. (Hierbij is ten aanzien van leerplichtige voortijdig school–
verlaters een belangrijke en onmisbare rol weggelegd voor de leerplicht–
ambtenaar).

Het lijkt niet teveel gezegd dat op het vlak van zowel uitvoering,
samenwerking als coördinatie efficiency-winst te behalen valt, waarvan
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opbrengsten benut kunnen worden ter verbetering van de regionale
aanpak. Natuurlijk is een extra inspanning nodig om tot deze geschetste
opbrengst te komen. Om die reden heeft het kabinet gekozen voor een
investering in het tot stand brengen van meer afstemming tussen op zich
reeds waardevolle en noodzakelijke regionale samenwerkingsverbanden
en structuren.

De leden van de PvdA-fractie verwezen naar een brief van de Lande–
lijke Vereniging van Leerplichtambtenaren van 11 mei 1993, waarin
gesteld zou zijn dat er van contact tussen de inspectie en de leerplicht–
ambtenaar in het geval van schorsing en verwijdering nauwelijks sprake
zou zijn. Gezien het belang van deze communicatie leek het hen een
goede zaak als het kabinet nader zou ingaan op de bestaande situatie.
Wat gebeurt er thans en welke gegevens heeft het kabinet 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.

In antwoord op de vraag naar de communicatie tussen leerplichtamb–
tenaren en inspectie wordt verwezen naar het antwoord op een verge–
lijkbare vraag van de leden van de CDA-fractie onder het hoofd «Een
goed voorbereide start». Er zijn geen gegevens over, of er in grote
gemeenten een beter contact is tussen leerplichtambtenaar en inspectie
dan in kleine gemeenten. Dit lijkt wel een plausibele veronderstelling,
mede gelet op het feit dat in de regel het toezicht op de leerplicht in
grote gemeenten beter ontwikkeld is dan in kleine gemeenten.

De leden van de CDA-fractie vinden het een juist voorstel om, wil een
leerplichtambtenaar als bemiddelaar en schakelpersoon zijn rol goed
vervullen, schorsing en verwijderingen door de scholen ook bij de
gemeente te melden.

Voor beantwoording van deze vraag verwijzen ondergetekenden naar
antwoord dat zij hebben gegeven op een eerder door deze fractie
gestelde vraag over het meldingsvereiste bij schorsing en verwijdering.

De leden van de VVD-fractie onderschreven het grote belang van een
goede samenwerking tussen leerplichtambtenaren, de onderwijsin–
spectie, de jeugdhulpverlening en politie en justitie. Naar de mening van
deze leden was er veel voor te zeggen om tussen deze instellingen een
zogeheten vierhoeksoverleg tenminste een zwaarder accent te geven dan
in het wetsvoorstel thans wordt gedaan. Is het kabinet bereid hierover na
te denken en aan te geven hoe een en ander zou kunnen? zo vroegen
deze leden, en kunnen overigens voorbeelden van goede samenwerking,
waarvan in de memorie gewag wordt gemaakt, worden gegeven?

Regionaal overleg over uitvoering van de leerplicht krijgt doorgaans
gestalte in een Werkgroep Uitvoering Leerplicht (WUL). In een dergelijke
werkgroep nemen doorgaans meer instellingen of personen deel dan de
vier die door de leden van de VVD-fractie zijn genoemd. Als voorbeeld
wordt gewezen op de situatie in Zeeland, die tevens geldt als een
voorbeeld van een goed functionerend overleg.

In de provincie Zeeland zijn drie van deze werkgroepen. In deze
werkgroepen nemen deel:

- gemeentelijke leerplichtambtenaren;
- leerlingbegeleiders/docenten van scholen voor voortgezet (speciaal)

onderwijs;
- psychologen betrokken bij de ontheffing van de leerplicht
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- vormingsinstituten en scholen betrokken bij de opvang van
voortijdige schoolverlaters;

- het Samenwerkingsverband Keuzebegeleiding en
Onderwijs-Arbeidscontacten (SKOA), dit is het AÖB voor Zeeland;

- de afdeling Voortgezet Onderwijs van de Provinciale Onderwijsraad
Zeeland;

- mstellmgen voor jeugdhulpverfening zoals RIAGG en maatschap–
pelijk werk.

De WUL hebben tot taak het bevorderen van:
- registratie van verzuim en alles wat daarmee samenhangt;
- preventie van schoolverzuim;
- informatie-uitwisseling tussen scholen, projecten en instellingen;
- onderlinge afstemming van het uitvoeringsbeleid Leerplichtwet in

verschillende gemeenten.

Opgemerkt werd dat de WUL in de loop der tijd minder frequent zijn
gaan vergaderen, maar wel steeds het kader blijven vormen voor
bilateraal overleg tussen de deelnemers.

Uit het voorbeeld wordt tevens duidelijk dat er een groot aantal
instanties is dat bemoeienis kan hebben met de uitvoering van de
leerplicht. Per regio kan dit sterk verschillen. Het komt het kabinet niet
juist voor om voor een dergelijke ingewikkelde situatie een regeling bij
wet op te leggen. Per regio zal moeten worden bezien wie er in welke
mate betrokken moet worden bij het overleg. Aan deze onderwerpen zal
wel aandacht worden besteed in voorlichting die wordt gegeven over het
wetsvoorstel als dat van kracht is geworden. Deze voorlichting zal
worden verzorgd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
alsook door de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren. Aan
deze vereniging worden in verband met het voorliggende wetsvoorstel
middelen ter beschikking gesteld voor voorlichting en deskundigheidsbe–
vordering ten behoeve van de eigen leden. Voorts zou overwogen kunnen
worden om in het project met betrekking tot de ontwikkeling van
netwerken voor samenwerking tussen leerlingbegeleiding en jeugdhulp–
verlening, waarvan in de memorie van antwoord gewag is gemaakt, niet
alleen de politie, maar ook de leerplichtambtenaar te betrekken.

De leden van de VVD-fractie pleitten des te meer voor onderlinge
samenhang en afstemming omdat zij minder positieve geluiden hadden
vernomen over de afstemming en de contacten tussen leerplichtambte–
naren en de inspectie. De inspectie zou dit afhouden.

In reactie op deze opmerking wordt in de eerste plaats verwezen naar
het antwoord op een vraag van gelijke strekking van de leden van de
CDA-fractie onder het hoofd «Een goed voorbereide start». Van de zijde
van de inspectie zal dit niet worden afgehouden.

De leden van de fractie van Groen Links zien de leerplichtambtenaar
als adviseur van de school bij opstellen van een spijbelbeleid van die
school.

Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de school, ook op
het gebied van de bestrijding van het schoolverzuim, is het zeer wel
denkbaar dat een school bij het opstellen van het schoolwerkplan ten
aanzien van de invulling van het punt «wijze waarop schoolverzuim wordt
voorkomen en de maatregelen die bij schoolverzuim worden genomen»
een deskundig advies vraagt aan de leerplichtambtenaar. De vraag of
een leerplichtambtenaar daadwerkelijk als zodanig kan en mag optreden
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is mede afhankelijk van de taakomschrijving die de gemeente voor deze
functie vaststelt en van de behoeften en de wensen van de scholen in dit
verband.

De leden van de fractie van Groen Links waren blij met de versterking
van de positie van de leerplichtambtenaar in het wetsvoorstel. Daarbij
vroegen zij zich af of de Leerplichtwet nu voldoende wettelijke basis
geeft voor leerplichtambtenaar om gemeente te adviseren omtrent het
voeren van een preventief beleid op dit terrein.

Ondergetekenden zijn van oordeel dat door de wijziging van artikel 25,
eerste lid, waarbij aan burgemeester en wethouders een verplichting
wordt opgelegd verslag uit te brengen over het in het laatst afgesloten
school– of cursusjaar in de gemeente gevoerde leerplichtbeleid, alsmede
door de aan burgemeester en wethouders opgelegde verplichting een
instructie voor leerplichtambtenaren op te stellen (artikel 16), voldoende
waarborgen zijn geschapen voor een meer optimaal functioneren van de
leerplichtambtenaar. Het is nu aan de gemeente en de scholen om een
preventief beleid te ontwikkeien.

8. Bestuurslasten en financiële consequenties

Onder verwijzing naar het feit dat er niet bepaald tevredenheid heerst
over de uitvoering door gemeenten van de Leerplichtwet 1969 en omdat
erop wordt vertrouwd dat door de in het onderhavige wetsvoorstel
geboden aanvullende instrumenten de gemeenten meer werk zouden
maken van de uitvoering van de leerplicht, was er naar het oordeel van
de leden van de VVD fractie alle aanleiding om de financiële kant van de
uitvoering van de wet goed tegen het licht te houden. Daarom drongen
deze leden 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.

In de memorie van antwoord is beargumenteerd dat een onderzoek
naar de kosten die de gemeenten maken voor de uitvoering van de
Leerplichtwet niet zinvol is voor de beoordeling van de vraag of het
onderhavige wetsvoorstel eventueel extra bestuurs– en financiële lasten
met zich meebrengt. Een onderzoek naar de kosten die gemeenten
zouden moeten maken voor een goede uitvoering van de wet, zou onher–
roepelijk de vraag opwerpen naar de normen met betrekking tot de wijze
waarop gemeenten aan de te onderscheiden aspecten van deze taak
inhoud geven, en dat is een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf.

Voor de beantwoording van een vraag van de fractie van D66 over het
overleg met de VNG verwijzen ondergetekenden naar het antwoord op
een soortgelijke vraag van de CDA-fractie.

ARTIKELEN

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af of ten behoeve van het
realiseren van een alternatieve invulling 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.

De uitschrijving als leerling aan een school van een jongere, die in
aanmerking komt voor een alternatief programma in het kader van de
vervangende leerplicht, geschiedt gelijktijdig met de inschrijving van
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deze jongere aan een instelling overeenkomstig § 2a van de
Leerplichtwet, waarbij door de betrokken instelling een begeleidingspro–
gramma ten behoeve van de jongere is opgesteld. Mocht de jongere na
verloop van tijd weer in het reguliere onderwijs kunnen en willen terug–
keren, dan kan hij alsnog bij een school als leerling worden ingeschreven.
Ondergetekenden zijn niet van mening dat aan deze jongere een recht op
terugkeer in zijn oude school gegeven moet worden.

Artikel 3a, tweede lid, schijnt geheel toegeschreven te zijn op volledig
leerplichtigen en geen rekening te houden met partieel leerplichtigen.
Immers 10 dagen vrijstelling zou een kwart van de totale onderwijstijd
zijn in een jaar, vroegen de leden van de PvdA-fractie.

De jongere aan wie het toegestaan wordt een aangepast programma
aan een instelling te volgen, doet dit omdat hij niet geschikt is volledig
dagonderwijs aan een school te volgen. Deze jongere is op dat moment
geheel leerplichtig. Het ten behoeve van hem opgestelde programma
strekt zich dan ook uit over de gehele schoolweek. In dit verband
verwijzen ondergetekenden naar de eerdere beantwoording op een vraag
van de PvdA-fractie.

Is, aldus de leden van de PvdA-fractie, bij de formulering van artikel
21, tweede lid, onderkend wat dit voor de partiële leerplicht betekent?
Immers een achtste lestijd binnen vier weken is een halve dag of vier
lessen.

Ondergetekenden gaan ervan uit dat de jongere op wie een partiële
leerplicht rust, onderwijs geniet op drie, eventueel twee dagen. In dat
kader is het door de PvdA-fractie gegeven rekenvoorbeeld onjuist.
Uitgaande van drie lesdagen per week van zeven lesuren komt 1/8 lestijd
binnen vier weken uit op ruim tien lesuren, of te wel anderhalve dag. Bij
twee dagen zijn dat zeven lesuren of een lesdag.

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

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

van het beleidskader «Een goed voorbereide start; voortijdig schoolver–
laten»

Inleiding

- In de notitie «Een goed voorbereide start» wordt in paragraaf 5.3.
een uiteenzetting gegeven van de financiële middelen.

- Ter beantwoording van vragen van het OOVO - bij de behandeling
van de beleidsnotitie in eerste termijn - is een nadere schriftelijke
toelichting opgesteld (OOVO-93.021). Hierin wordt een drietal financie–
ringsvraagstukken uiteengezet, te weten: reeds beschikbare middelen,
extra incidentele middelen en mogelijke financiële effecten van succesvol
beleid.

- Bij de behandeling in tweede termijn bleef op een aantal punten
onduidelijkheid bestaan. Met name de inzet van de «Rauwenhoff»-
middelen blijkt tot verwarring te leiden. Er is behoefte aan een overzicht
van aan te wenden geldstromen en bedragen.

Toegezegd is een nader financieel overzicht.

Drieslag

Voor een goed begrip dient een helder onderscheid te worden gehan–
teerd tussen:

A. de kostenposten
B. de dekking van de kosten van incidentele maatregelen door de rijks–

overheid
C. de beschikbare middelen voor uitvoerende instellingen bij de

regionale aanpak.

A. Kostenposten

In deze notitie komen twee kostenposten aan de orde:
1. de incidentele kosten, welke gemoeid zijn met de realisatie van de

zes randvoorwaardelijke maatregelen
2. de additionele kosten ten aanzien van bijzondere doelgroepen

Wat de structurele meerkosten betreft kan worden volstaan met een
verwijzing naar de eerder aangereikte schriftelijke toelichting
(OOVO-93.021).

Alleen van de incidentele kosten kan de omvang van het bedrag dat
hiermee gemoeid zal zijn, worden vastgesteld. Zoals vermeld in par.
5.3.2. van de beleidsnotitie is hier in het tijdvak '93-'96 in totaal 38,4
miljoen gulden mee gemoeid. (De kosten zowel als de middelen voor
onderzoek op het onderhavige beleidsterrein blijven in dit financiële
overzicht buiten beschouwing.)

Tot de additionele kosten behoren de kosten voor doepgroepspecifieke
faciliteitenregelingen. Waaronder de kosten voor een nieuwe regeling
voor het secundair beroepsonderwijs, welke specifiek bestemd is voor
het bestrijden van voortijdig schoolverlaten.

B. Dekking van incidentele maatregelen

Onderstaand overzicht omvat de dekking van de in de notitie vermelde
zes incidentele maatregelen, te weten de bijdragen t.b.v.: RMC's,
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beperkte opleidingstrajecten, leerlingvolgsysteem, monitorsysteem,
landelijke aanjager en expertisebundeling.

'93 '94 '95 '96 Totaal

Incidentele maatregelen
- dekking SZW
- dekking O&W

3,00
7,75

3,00
7,35

3,0
7.3

3,0
4,0

12,0
26,4

Totaal 10,75 10,35 10,3 7,0 38,4

De dekking van O&W vindt plaats uit:
- een deel van de jaarlijks in te zetten «Rauwenhoff»-middelen-vsv (zie

onderstaand overzicht)
- overige vrijgemaakte middelen (deze middelen zijn niet onttrokken

aan de beschikbare budgetten voor de additionele faciliteitenregelingen
en specifieke voorzieningen)

Inzet «Rauwenhoff»-middelen-vsv
Om een compleet beeld van de inzet van de Rauwenhoff-middelen-vsv

te geven, dient het onderstaande overzicht.
Naast de aanwending voor de dekking van de bovenstaande

incidentele maatregelen worden de middelen ingezet voor de nieuwe
faciliteitenregeling «een goed voorbereide start, startkwalificaties voor
voortijdig schoolverlaters» t.b.v. het secundair beroepsonderwijs. Die
regeling maakt géén onderdeel uit van het genoemde pakket incidentele
randvoorwaardelijke maatregelen.

'92 '93 '94 '95 '96 Totaal

- t.b.v. incidentele
maatregelen
- t.b.v.
(<Rauwenhoff»)regeling
EGVS-VSV
- aanvullende
maatregelen

Totaal

5,8

6,25 3,3

6,25 9,1

6,0

9,0

15,0

5,8

9,0

0,2

15,0

2,0

9,0

0,4

15,0

19,6

36,55

4,2

60,35

De middelen van 1992 moeten worden toegerekend aan 1993. Over
de aanvullende maatregelen in '95 en '96 zal tezijnertijd nader overleg
plaatsvinden.

Over de bovengenoemde inzet van de «Rauwenhoff »-middelen-vsv is
nog geen overeenstemming bereikt met de convenantspartij. Het beste–
dingsvoorstel is nog onderwerp van overleg in het Voortgangsoverleg.

De verschillen tussen de bovengenoemde dekkingsreeks door O&W en
de inzet van de «Rauwenhoff»-middelenreeks t.b.v. incidentele maatre–
gelen (te weten resp.: 1,95 1,35 1,5 2,0) worden door O&W uit andere
posten gefinancierd.

C. Beschikbare middelen t.b.v. het uitvoeringsniveau

a. Inzet additionele geldstromen

Gekozen is om alleen die budgetten te vermelden die bedoeld zijn om
de extra inzet voor risicogroepen - c.q. dreigende danwel feitelijke
voortijdig schoolverlaters - mogelijk te maken.

Onderstaand overzicht is bedoeld om inzicht te verschaffen in de
beschikbare additionele middelen (meer dan de «basisbekostiging» van
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een leerling in een reguliere onderwijssetting). Het vormt het potentieel
aan additionele/specifieke middelen waaruit diverse begeleidingsactivi–
teiten - al dan niet in relatie tot directe schooluitval - bekostigd dienen te
worden.

Daarmee zijn deze middelen niet meteen gelabeld als «voortijdig
schoolverlaten-budget». Wel kunnen onderwijsinstellingen deze middelen
geheel of ten dele en direct of indirect inzetten voor preventieve en/of
curatieve maatregelen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

1. In het onderstaande overzicht wordt een viertal geldstromen aange–
geven, die geheel op voortijdig schoolverlaten zijn gericht.

2. Vervolgens worden een aantal geldstromen vermeld die hiervoor
ten dele kunnen worden ingezet.

Het is niet mogelijk noch wenselijk om op centraal niveau door de
njksoverheid te bepalen, welk exact deel van deze beschikbare budgetten
voor dit beleidskader dient te worden ingezet Het is aan de onderwijsin–
stellingen zelf om in de regio - in onderlinge samenwerking - de
afwegingen en beslissingen over de omvang van de inzet hiervoor te
maken.

De vermelde bedragen hebben betrekking op de in de meerjaren–
raming 1994 van de Rijksbegroting 1993 voor Onderwijs en Weten–
schappen opgenomen budgetten.

Zoals in de notitie «Een goed voorbereide start» aangekondigd zullen
additionele faciliteitenregelingen - en derhalve ook de desbetreffende
budgetten - fasegewijs worden gebundeld.

Geldstroom Budget

Geheel («Rauwenhoff») regeling egvs/vsv 9,0
VSV randgroepjongerenprojecten 9,3

spijbelopvangprojecten/ ) „ –
projecten ongedipl. schoolverlaten )

Ten dele onderwijsvoorrangsgebieden 12.8
VSV allochtonenbeleid VO 81.5

allochtonenbeleid BVE 8,9
PBVE-projecten 21,7
zorgverbreding 18,5
vernieuwingsgelden BVE 12,5

Er is kortom voor dit beleidskader een gedéélte van het totaal van 156
miljoen gulden aan additionele onderwijsmiddelen aan te wenden.

b. Overige middelen die lokaal beschikbaar worden gesteld

Behalve bovenstaande additionele onderwijsmiddelen zijn meer
middelen te benutten in de regio.

1. Capaciteit van intermediaire voorzieningen
Een deel van de capaciteit van intermediaire voorzieningen zal worden

ingezet voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Intermediaire
instellingen zijn vooral actief op het vlak van de voorlichting, counseling
en toeleiding ten aanzien van jongeren.

- de regionale diensten centra c.q. adviesbureau's voor opleiding en
beroep (RDC's c.q. AOB's)

- de regionale bureau's onderwijs (RBO's)
- de regionale educatieve centra (REC's)
- de consulenten regionale bureau's arbeidsvoorziening (RBA's)
- de afdeüng leerplichtzaken van gemeenten
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De laatstgenoemde twee intermediaire voorzieningen worden niet uit
onderwijsmiddelen gefinancierd.

2. Financiering door derden
Dit betreft lokaal gefinancierde projectmiddelen door derden ten

behoeve van scholen, te weten:
- gemeenten (bijvoorbeeld extra inzet vanuit de brede doeluitkering

sociale vernieuwing)
- provincies
- regionale arbeidsvoorziening
- Europese fondsen (waaronder de ESF-middelen)
- en andere fondsen (waaronder bedrijfstakfondsen die o.a. projectre–

gelingen ter stimulering van de instroom)

Bovenstaande is geen uitputtend overzicht. In de praktijk blijken meer
mogelijkheden beschikbaar te zijn voor scholen en - feitelijke of
dreigende - voortijdig schoolverlaters. Bijvoorbeeid: deelname van
scholen aan innovatieprojecten van het Ministerie van WVC, deelname
van schoolverlaters aan het vormingswerk in internaatsverband voor een
intensieve oriëntatie, onderwijs-ondersteunende activiteiten door het
sociaal-cultureel werk en de bijzonder jeugdwerk internaten, trajectbege–
leidingsactiviteiten door werkwinkels.

c. Inzet reguliere onderwijsmiddelen

1. Reguliere onderwijscapacieit
Scholen kunnen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten -

naast de bovengenoemde additionele onderwijsfaciliteiten, aanvullende
middelen door derden en capaciteit van intermediaire instellingen -
uiteraard ook reguliere onderwijsmiddelen inzetten. Scholen bepalen zelf
in welke mate dit plaats vindt.

2. Specifieke onderwijsvoorzieningen
Ten tweede is er sprake van enkele specifieke onderwijsvoorzieningen

met een reguliere bekostigingsgrondslag. Deze zijn gericht op
doelgroepen met een zeer sterk verhoogd risico op voortijdig schoolver–
laten. Het betreft het vormingswerk, het individueel voorbereidend
beroepsonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Vormingswerk:
Het vormingswerk zal gehéél worden ingezet voor het voortijdig

schoolverlaten. Het betreft zowel het zelfstandig vormingswerk als het
«ingebouwde» vormingswerk dat momenteel deel uit maakt van het
deeltijd KMBO. Met de herpositionering van het vormingswerk zal ± 71
miljoen gulden beschikbaar komen voor het genoemde beleidskader. (In
dit bedrag is opgenomen een ruwe schatting van het aandeel
vormingswerk in het deeltijd KMBO (15 miljoen). In het kader van de
WCBO zal dit op basis van schoolgegevens nader worden bepaald.)

Individueel voorbereidend beroepsonderwijs (IVBO)
De meerkosten van het IVBO ten opzichte van het regulier VBO - te

weten ± 204 miljoen gulden - kunnen gedééltelijk worden ingezet voor
dit beleidskader. De ruimere bekostiging stelt scholen in staat kwetsbare
groepen met een indicatie voor individuele leerwegen binnen het
onderwijs op te vangen en zo succesvol mogelijk te kwalificeren. Hierbij
biedt de hogere bekostiging mogelijkheden voor extra hulp en aange–
paste begeleiding.
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Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
De meerkosten van het VSO ten opzichte van het regulier VBO/MAVO

kunnen gedééltelijk worden ingezet voor dit beleidskader. Zo bedragen
de meerkosten van VSO-LOM en VSO-MLK ± 145 miljoen gulden. De
hogere bekostiging stelt VSO-scholen in staat kwetsbare groepen met
een indicatie voor speciale leerwegen binnen het (speciaalj onderwijs op
te vangen en zo succesvol mogelijk te kwalificeren. Hierbij biedt de
hogere bekostiging mogelijkheden voor extra hulp en aangepaste
begeleiding.

D. Benutting van beschikbare middelen

Scholen, intermediaire organisaties en overige instanties zullen op
lokaal/regionaal niveau de beschikbare capaciteit in financiële middelen
en formatie dienen te mobiliseren voor uitvoerende activiteiten ten
behoeve van de onderhavige problematiek. Van deze instellingen wordt
verwacht dat - naar taak, verantwoordelijkheid en draagkracht - de
benodigde inzet geleverd wordt.

De rijksoverheid tracht hierbij ten aanzien van de diverse participanten
een intensivering van de inzet van financiële middelen te bewerkstelligen,
door:

- het van rijkswege beschikbaar stellen van extra middelen;
- het aanscherpen van de doelstelling van faciliteitenstromen;
- het voeren van overleg gericht op het bewerkstelligen van afspraken

over de inbreng van relevante actoren;
- het hanteren van het principe van co-financiering bij het verstrekken

van extra middelen;
- het bevorderen van de financiële slagvaardigheid, van een gezamen–

lijke en beter afgestemde inzet en van een meer efficiënte besteding
(o.a. door het bevorderen van regionale samenwerkingsafspraken over de
in te zetten middelen).

Tevens beoogt het beleidskader ook een verheldering te verkrijgen ten
aanzien van de daadwerkelijke inzet van de betrokken actoren. Op basis
van feitelijke gegevens kunnen actoren elkaar aanspreken op te leveren
inspanningen.
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