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Vastgesteld 17 december 1993

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
voigende opmerkingen en vragen.

De leden van de fractie van de PvdA hadden met belangstelling kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij konden zich uitstekend
vinden in de doelstellingen en de intenties ervan. Zij konden evenwel niet
aan de indruk ontkomen dat er enige discrepantie is tussen wat de wet
beoogt en voorschrijft en de dagelijkse praktijk. Zo meenden zij dat de
verplichting om in een schoolwerkplan van de onderwijsinstelling te doen
omschrijven «de wijze waarop schoolverzuim wordt voorkomen en de
maatregelen die bij schoolverzuim worden genomen» nog geen garantie
geeft dat het schoolverzuim minder wordt. Verder vroegen zij zich af of de
in artikel 25 neergelegde verplichtingen feitelijk zullen functioneren en of
hierop een kosten/batenanalyse is losgelaten. Gaarne zouden zij daarom
van de minister willen weten hoe hij denkt de naleving van de wet te
kunnen handhaven en welke sancties hem daarbij ten dienste staan.
Voorts zouden deze leden het op prijs stellen antwoord te krijgen op een
aantal vragen.

Zo wensten zij te vernemen of toepassing van artikel 15 het mogelijk
maakt om jongeren, die in een residentiële setting of ambulant worden
opgevangen (b.v. in een bijzondere jeugdzorgvoorziening) en daarbinnen
een educatief programma volgen vrij te stellen van de leerplicht–
bepalingen. Zo het antwoord bevestigend is, ware het dan niet te
overwegen hiervoor een ministeriële aanwijzing te doen uitgaan? Zo het
antwoord ontkennend is, zou er dan geen uitspraak moeten komen dat
deze nader te specificeren vormen van educatie als onderwijs zullen
worden aangemerkt?

De leden van de PvdA-fractie vroegen vervolgens of het reëel is om van
ouders/verzorgers te vragen dat zij een verzoek als bedoeld in artikel 3a
indienen bij B&W en dat vergezeld te laten gaan van een plan van aanpak.
Zou het niet veel meer voor de hand liggen dat de betreffende school dat
doet ten behoeve van de leerling in kwestie?

Hoewel het creëren van een beslissingstermijn zoals in artikel 3a, lid 4
gewenst is, rees bij genoemde leden de vraag of bij het laten verstrijken
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van de termijn de beslissing niet instemmend zou moeten zijn in plaats
van afwijzend. Wie wordt anders de dupe van gemeentelijke nalatigheid?

Wat is de intentie van het bepaalde in artikel 3b lid 3 onder c? Staat in
dit soort gevallen altijd vast dat de jongere begeleid wordt door een
instellmg van maatschappelijke zorg? Valt de schoolbegeleidingsdienst
daar ook onder?

Kan de minister aangeven wat het verschil is tussen de termen
«vrijstelling» en «verlof» en hun onderlinge relatie?

De tot de PvdA-fractie behorende leden vroegen voorts of in artikel 13a
bedoeld is dat het hoofd het verlof verleent (vakantie) tot een maximum
van 10 dagen (lid 2) en wat is dan nog de ratio van lid 1? Wat wordt hier
bedoeld met «dagen»? Zijn dat schooldagen, waardoor 10 dagen leidt tot
14 dagen vakantie of gewoon 10 dagen en zo ja, waarom dan 10? Kan er
inderdaad geen vrijstelling/verlof worden gegeven gedurende de eerste
twee lesweken van een schooljaar? Waarom wordt een beslissing
hieromtrent niet overgelaten aan de lokale functionarissen? Is het de
minister bekend, dat de thans vigerende vakantiespreidingsregelingen bij
het verlenen van vakantieverlof nogal wat complicaties opleveren? Er
wordt vaker beroep op «vakantieverlof » gedaan en de al of niet inwil–
liging daarvan is redelijk willekeurig.

Meent de minister werkelijk dat de in artikel 13b bedoelde kennisgeving
in de in dat artikel geschetste omstandigheden door de jongere zal
worden afgegeven?

De aan het woord zijnde leden wezen op het feit dat in de thans
vigerende Leerplichtwet 1969 gesproken wordt over minderjarigen.

Voorzover valt na te gaan is deze term in het voorliggende wetsvoorstel
op talrijke plaatsen vervangen door de term jongeren. In andere
ongewijzigd blijvende artikelen blijft de term jongeren gehandhaafd. Is dat
met een bedoeling gedaan?

Is er een relatie tussen het doen vervallen van de provinciale taak op het
terrein van de leerplicht en de bestrijding van het schoolverzuim en de
mate waarin en de wijze waarop in de afgelopen jaren uitvoering is
gegeven aan het bepaalde in het vigerende artikel 25? Hoeveel provinciale
besturen hebben in de afgelopen 5 jaar een rapportage als bedoeld in
artikel 25, lid 2 van de wet ingezonden?

Wil de minister nog eens ingaan op de wijze waarop de leerplicht voor
kinderen wier ouders een trekkend bestaan leiden gestalte krijgt? Ziet de
minister aanleiding de leerplicht voor kinderen van kermisexploitanten die
aangewezen zijn op voortgezet onderwijs en die formeel niet op rijdende
scholen mogen worden toegelaten opnieuw te bezien na de invoering van
de basisvorming?

De leden van de fractie van de PvdA vroegen tenslotte of het, gelet op
de bestuurlijke lasten die de gemeenten in het kader van de toepassing
van de Leerplichtwet hadden en nu verstrekt krijgen, niet redelijk is om de
daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.

De leden van de fractie van D66 deelden mee in beginsel positief te
staan tegenover de doelstellingen van het voorliggende wetsvoorstel en
de wijze waarop deze uitwerking hebben gekregen. Na de grondige
behandeling in de Tweede Kamer zagen zij aanleiding op slechts een enkel
punt vragen te stellen.
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De minister spreekt een aantal malen over rechten en plichten voor de
jongeren (memorie van antwoord, p. 5), memorie van antwoord, p. 19).
Tevens stelt de minister in de memorie van toelichting dat «leerplicht een
garantie dient in te houden dat jongeren goed worden voorbereid op hun
functioneren in de samenleving van nu en morgen» (memorie van
toelichting, p. 3). Zou de minister kunnen aangeven waar deze rechten van
jongeren zijn vastgelegd en hoe de jongeren worden voorgelicht over hun
rechten alsmede de wegen, die zij kunnen bewandelen om deze rechten
zonodig af te dwingen?

De aan het woord zijnde leden vroegen of de minister een indruk kan
geven van de effecten, die hij verwacht van deze wetgeving, met name
naar aanleiding van spijbelgedrag en vroegtijdig schoolverlaten. Op welke
indicatoren zal de wet op haar effectiviteit geëvalueerd worden?

Het niet kunnen/willen volgen van het onderwijsaanbod heefttwee
kanten: enerzijds kan dit aan de leerling liggen, die «niet geschikt is
dagonderwijs te volgen», anderzijds kan het onderwijsaanbod te weinig
aansluiten op de behoefte van de leerling. Het is lastig aan te geven,
wanneer grof gezegd de schuld bij de leerling ligt, en wanneer bij de
school. De leerplichtambtenaar zal in de nieuwe opzet een spilfunctie
vervullen. Kan de minister aangeven hoe met deze interpretatie–
problematiek zal worden omgegaan?

De leden van de D66-fractie merkten op dat het uitgangspunt van de
wet ligt bij het bieden van maatschappelijke zorg. Het strafrecht dient
slechts als ultimatum refugium gehanteerd te worden. Niettemin bevat
deze wet vooral bepalingen gericht op verscherping van de strafrechtelijke
sancties. Kan de minister een inzicht geven in de bestaande overlegstruc–
turen tussen O.M. en leerplichtambtenaren?

Bij de behandeling van voorliggend wetsvoorstel en de Notitie inzake
voortijdig schoolverlaten (22 994) in de Tweede Kamer is ingegaan op de
verhouding onderwijs-jeugdhulpverlening. Helaas is sinds deze proble–
matiek op de politieke agenda kwam met Knelpunten Nota (1974) de
noodzakelijke infrastructuur voor een op preventie gericht beleid vanuit de
scholen nog steeds niet van de grond gekomen. Voor zover door middel
van projecten en experimenten (te beginnen met de experimenten van de
Commissie-Mik) ervaring is opgedaan met dit beleid wordt de leerplicht–
ambtenaar zeker geen centrale rol toegedacht. Het is veeleer b.v. het
schoolmaatschappelijke werk, dat de deskundigheid heeft ontwikkeld. De
leden van de fractie van D66 zouden de minister willen vragen waarom hij
de leerplichtambtenaren - dit bovendien om voor deze taak uitgerust te
worden extra scholing behoeft-deze spilfunctie heefttoegedacht.

Als de plannen betreffende «Weer samen naar school» gerealiseerd
worden, zal de uitwijk naar het speciaal onderwijs wegvallen voor moeilijk
inpasbare leerlingen. Scholen moeten niet alleen op kennisniveau
presteren, maar ook leerlingen, die slecht passen in het onderwijsaanbod,
integreren. De effecten van het onderwijsvoorrangsbeleid zijn moeilijk te
meten. Voorziet de minister hierdoor geen toename van verzuim en
spijbelgedrag, een problematiek die wordt doorgeschoven naar de
gemeenten? De leden van de fractie van D66 zouden graag weten hoe de
minister tegenover deze ontwikkeling staat. De Onderwijsraad wijst in zijn
advies op de situatie van allochtone meisjes met kinderen, zo stelden deze
leden tenslotte.

Voor hen bestaan slechte voorwaarden om de leerplichtte kunnen
vervullen. De minister ziet dit anders. Hij wijst in de memorie van
toelichting op het feit dat deze meisjes een beroep op de voorzieningen
voor kinderopvang kunnen doen (memorie van toelichting, p. 15). Dit is
ongetwijfeld juist, maar evenzeer is het een feit dat dit beroep niet
gehonoreerd zal worden, gezien het grotere tekort aan kinderopvang–
voorzieningen. Is de minister dit bekend en welke bijdrage zal hij leveren
om dit probleem op te lossen?
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De leden van de fractie van de WD zeiden met belangsteliing te
hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel en van de
uitvoerige behandeling ervan in de Tweede Kamer waarin reeds vele
eventueel te stellen vragen zijn beantwoord. Zij zouden zich in dit stadium
daarom willen beperken tot enkele opmerkingen en vragen.

In het wetsvoorstel is duidelijk sprake van een versterking van de taak
der leerplichtambtenaren ten einde - terecht - het spijbelen zowel als het
voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Hoe denkt de minister dit doel te
bereiken indien de gemeenten geen daartoe strekkende extra financiële
middelen ter beschikking worden gesteld?

Is het in de Tweede Kamer toegezegde overleg met de Staatssecretaris
van Sociale Zaken over het eventueel intrekken van kinderbijslag als
sanctie tegen onwillige - of onmachtige?! - ouders, inmiddels afgerond
en wat is daarvan het resultaat? Zou het betrekken van leerplicht–
ambtenaren bij een dergelijke maatregel geen te zware morele belasting
voor deze functionarissen vormen en past deze maatregel in ons
rechtssysteem? Acht de minister de in artikel 13a voorgestelde maatre–
gelen met betrekking tot de vakantie wel in overeenstemming met het
algemeen aanvaarde streven naar een steeds meer autonome school? Zal
de uitvoering ervan - vooral voor b.v. werkgevers en werknemers in zeer
kleine ondernemingen en van beroepsuitoefenaren in b.v. de gezond–
heidszorg waar de noodzaak van gedeeltelijk permanente aanwezigheid
en vervangingsregelingen geldt - niet tot grote problemen aanleiding
geven?

De leden van de fractie van Groen Links hadden met instemming
kennis genomen van dit wetsvoorstel. De regering ziet in dat bij de
uitvoering van de Leerplichtwet uit 1969 zich problemen voordoen die
vooral het gevolg zijn van ongeoorloofd schoolverzuim en het voortijdig
schoolverlaten. Deze wet sluit aan op de praktijk van alle dag en geeft
daaraan wettelijke ondersteuning.

In het tijdschrift School en Wet van februari 1993 stelt Mr. Drs. J. W.
Severijnen de vraag of het streven om het aantal ongediplomeerden terug
te brengen zich verhoudt tot hetgeen met dit wetsvoorstel wordt beoogd,
als men bedenkt dat voor een deel de uitstroom van ongediplomeerden
een nauwe relatie lijkt te hebben met macro-economische ontwikkelingen.

Kan de minister aangeven op welke manier dit wetsvoorstel daarin
verandering zal kunnen brengen? Hoewel vooropgesteld wordt dat het
niet de bedoeling is dat vervangende leerplicht een vluchtweg uit het
onderwijs wordt hadden de leden van de fractie van Groen Links nogal
wat vraagtekens bij dit onderdeel.

Is bekend of de wijze waarop in dit wetsvoorstel jongeren zullen worden
ingezet in het kader van de sociale vernieuwing werkelijk arbeidsplaatsen
zal creëren? Wordt met deze oplossing de terugkeer in het leertraject van
betreffende jongeren niet zeer moeilijk gemaakt?

Het lid van de fractie van het GPV deelde mee met belangstelling
kennis te hebben genomen van het wetsvoorstel. Klaarblijkelijk maakt de
doelmatigheid van de Leerplichtwet een aantal wijzigingen wenselijk.

Dit lid zei gaarne één kwestie aan de orde te willen stellen die
betrekking heeft op de doelstelling van de Leerplichtwet in relatie tot de
problemen die de uitvoering ervan in onze tijd oplevert.

Naar zijn indruk is de problematiek van het onwettig schoolverzuim in
de loop van de tijd ingrijpend van karakter veranderd is. De Leerplichtwet
stamt uit een tijd dat het nodig - en ook goeddeels voldoende - was
ouders ertoe te motiveren hun kinderen onderwijs te laten volgen, ook
wanneer dit zou strijden met (financiële) belangen van het gezin.

In bepaalde gevallen, zo vervolgde het lid van de GPV-fractie, bestaat
een dergelijke noodzaak nog steeds, bij voorbeeld waar ouders met een
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islamitische achtergrond verzuimen hun dochters naar school te sturen.
Maar de kern van de problematiek in onze tijd is toch het schoolverzuim
van jongeren, die zelf niet gemotiveerd zijn om naar school te gaan, met
alle gevolgen van dien.

Het is daarom begrijpelijk dat wordt voorgesteld de wet zodanig te
wijzigen dat jongeren zelf ook kunnen worden aangesproken op hun
gedrag. Maar de vraag is of de gesignaleerde verandering van de
problematiek het instrument van een leerplichtwet als zodanig niet minder
effectief maakt, zo stelde genoemd lid.

Het is de bedoeling van de leerplicht dat jongeren leren.
Belemmeringen voor het leren kunnen door wetgeving worden

weggenomen wanneer deze buiten de jongere gelegen zijn, bij voorbeeld
bij ouders. Maar van wettelijke regelingen mag nietteveel verwacht
worden wanneer het de jongeren zelf ontbreekt aan motivatie tot leren.

Zijn de bewindslieden het met dit standpunt eens? Wat verwachten zij in
concreto van eventuele (strafrechtelijke) sancties ten opzichte van
jongeren die de wet overtreden? Zijn de bestuurlijke voorwaarden gunstig
voor een samenhangend beleid met betrekking tot de scholing van
moeilijk te motiveren jongeren? Zouden bij zo'n beleid niet naast de
jongeren zelf, de ouders, de scholen (inclusief schoolmaatschappelijk
werk) en de gemeenten ook werkgevers betrokken moeten worden?

De voorzitter van de commissie,
Redemeijer

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen
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