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22900 Wïjziging van de Leerplichtwet 1969 en enkele
andere wetten

MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 25 januari 1994

In deze memorie van antwoord gaan de ondergetekenden gaarne in op
de vragen en opmerkingen in het voorlopig verslag. Daarbij zij opgemerkt
dat zij met genoegen hebben geconstateerd dat het wetsvoorstel van
verschillende zijden met positieve dan wel instemmende belangstelling is
ontvangen.

De leden van de fractie van de PvdA konden 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.

De aan het woord zijnde leden van de fractie van de PvdA zouden hierin
gelijk hebben als deze maatregel geheel op zich zelf zou staan en niet
ingebed is in dit wetsvoorstel en in een reeks van andere beleids–
voornemens en maatregelen –zie onder andere de notitie inzake
voortijdig schoolverlaten «Een goed voorbereide start»(Kamerstukken II,
1992/93, 22 994) –. Bovendien blijft het niet bij een enkele vermelding in
het schoolwerkplan. De scholen hebben als eerste een signaleringsfunctie
in dezen. Door het opnemen van dit onderdeel in het schoolwerkplan is er
een duidelijk zichtbare rol bij het bestrijden van het ongeoorloofd
schoolverzuim voor de rijksinspectie weggelegd. De toezichthoudend
inspecteur controleert of de school zich ook daadwerkelijk houdt aan de
regels die zij zichzelf op dit punt in het schoolwerkplan heeft gesteld. Ook
de medezeggenschapsraad kan de schoolleiding hierover ter verant–
woording roepen.

Verder vroegen deze leden 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.

De ondergetekenden hebben er vertrouwen in dat de verplichtingen die
uit artikel 25 voortvloeien goed zullen functioneren. Zij twijfelen er niet
aan dat door de versterking van de rol van de gemeente bij de
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handhaving van de Leerplichtwet 1969 en door de verplichting van
burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit te brengen aan de
gemeenteraad deze laatste beter is toegerust om het leerplichtbeleid van
burgemeester en wethouders te controleren. Wat betreft de rapportage–
verplichtingen van de gemeente en de school kan erop worden gewezen
dat een doel van de voorgestelde wijzigingen is, de gegevensstromen
doelmatiger te laten verlopen. De kosten van de hier bedoelde
rapportageverplichtingen zullen naar het oordeel van de ondergetekenden
de baten niet overtreffen. Dat deze rapportages enige belasting met zich
meebrengen voor alle betrokkenen, dat wil zeggen: de scholen, de
gemeenten en het rijk, kan niet ontkend worden. Maar dit is niet nieuw;
alleen de informatiestroom loopt anders en is gestroomlijnd. Daarnaast
staat dat er behoefte bestaat aan inzicht in de omvang van het relatieve
schoolverzuim en aan het functioneren van de verschillende regelingen
die door middel van het instrument van de Leerplichtwet 1969 zijn
vastgelegd, bijvoorbeeld voor de vervangende leerplicht, bedoeld in
artikelen 3a en 3b van het wetsvoorstel.

In verband met het laatste deel van de vraag wordt erop gewezen dat
het toezicht op naleving van de wet is gelegd bij de gemeenten, die
daarvoor ook de beschikking hebben over sancties (artikelen 26 t/m 28 van
de wet). De ondergetekenden zullen zich verder informeren over de mate
waarin en de wijze waarop de gemeenten de hier voorgestelde wijzi–
gingen in de Leerplichtwet 1969 uitvoeren om na te gaan of aanvullend
beleid gewenst is. De hierboven besproken registraties op grond van
artikel 25, eerste en tweede lid, zullen daarvoor kunnen dienen. Daarnaast
zal er ook onderzoek worden uitgevoerd naar de uitvoering van de wet.

De leden van de PvdA-fractie wensten voorts 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 jeugd–
voorziening) en daarbinnen een educatief programma volgen, vrij te
stellen van de leerplichtbepalingen. Zo het antwoord bevestigend is, ware
het dan niet te overwegen hiervoor een ministeriële aanwijzing te doen
uitgaan, zo vroegen zij zich af. Zo het antwoord ontkennend is, zou er dan,
aldus deze leden, geen uitspraak moeten komen dat deze nader te
specificeren vormen van educatie als onderwijs zullen worden aange–
merkt?

Het antwoord op deze vraag kan in zijn algemeenheid ontkennend noch
bevestigend luiden. Volgens het wetsvoorstel wordt de toepassing van
artikel 15 beperkt tot de partiële leerplicht. Burgemeester en Wethouders
zullen, indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, die aanleiding
geven tot het verlenen van vrijstelling, moeten beoordelen of de inhoud
van het educatieve programma dat de jongere in zulke gevallen wordt
aangeboden voldoende beroepsvoorbereidende of beroepsvormende
elementen bevat om te worden aangemerkt als «andere wijze waarop de
jongere voldoende onderwijs geniet».

De leden van de PvdA-fractie stelden vervolgens de volgende vragen. Is
het reëel om van ouders/verzorgers te vragen dat zij een verzoek als
bedoeld in artikel 3a indienen bij burgemeester en wethouders 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?

Er is in artikel 3a, maar ook in artikel 3b, voor gekozen dat de ouders of
verzorgers het desbetreffende verzoek indienen, omdat op hen de
verplichtingen inzake de leerplicht berusten en omdat zij, daaruit
voortvloeiend, het recht hebben te bepalen welk onderwijs de jongere zal
volgen. Indien toepassing van artikel 3a aan de orde is zal het plan van
aanpak worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag van de school waarin de jongere is ingeschreven, in overleg met de
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ouders of verzorgers, en eventuele andere betrokken instellingen. Bij
toepassing van artikel 3b wordt het plan van aanpak opgesteld door de
instelling waarin de jongere wenst te worden ingeschreven, eveneens in
overleg met de ouders of verzorgers en andere betrokken instellingen. De
school waarin de jongere laatstelijk is ingeschreven kan in dat geval een
helpende hand bieden bij de opstelling van het plan van aanpak, omdat
men de jongere daar het beste kent.

Bij de leden van de fractie van de PvdA rees de vraag of bij het
verstrijken van de beslistermijn in artikel 3a, vierde lid, de beslissing niet
instemmend zou moeten zijn in plaats van afwijzend. Wie wordt anders de
dupe van gemeentelijke nalatigheid, zo vroegen zij zich af.

Ondergetekenden gaan er van uit dat een termijn van vier weken
ruimschoots voldoende is voor burgemeester en wethouders om een
verzoek met betrekking tot vervangende leerplicht af te handelen. Het
verzoek is in vele gevallen de laatste fase van het zoeken naar oplossingen
voor een leerplichtige jongere die een alternatieve leerweg aangeboden
moet worden omdat hij niet geschikt wordt geacht in het reguliere
onderwijs volledig dagonderwijs te volgen, waarbij van gemeentewege de
leerplichtambtenaar ten zeerste betrokken wordt. Mocht het dan toch nog
voorkomen dat de besluitvorming langer duurt dan de in de wet gegeven
termijn dan is, direct na het verstrijken van die termijn, een beroepsgang
mogelijk en hoeven belanghebbenden niet te wachten tot de algemeen
gebruikelijke beslistermijn van de Algemene wet bestuursrecht is
verstreken. Ondergetekenden verwachten evenwel dat er slechts in een
hoogst incidenteel geval gebruik van deze mogelijkheid gemaakt hoeft te
worden.

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
instelling van maatschappelijke zorg? Valt de schoolbegeleidingsdienst
daar ook onder?

De ondergetekenden kunnen op deze vragen van de leden van de
PvdA-fractie antwoorden dat de intentie van dit onderdeel van artikel 3b is
te verzekeren dat alles is gedaan om te proberen de jongere met succes
een schoolloopbaan in de eerste fase van het voortgezet onderwijs te
laten voltooien. Er staat niet vast dat er in alle gevallen een instelling van
maatschappelijke zorg betrokken is (geweest). Als burgemeester en
wethouders zulks constateren, zouden zij kunnen overwegen of het
mogelijk is dat de jongere onderwijs blijft volgen in de eerste fase van het
voortgezet onderwijs als deze tegelijkertijd door een dergelijke instelling
wordt begeleid. Toepassing van artikel 3b zou dan niet nodig zijn.

In dit geval komt de schoolbegeleidingsdienst niet in aanmerking omdat
het voortgezet onderwijs niet valt onder het werkterrein van de schoolbe–
geleidingsdiensten.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de minister kan aangeven wat
het verschil is tussen de termen «vrijstelling» en «verlof» en hun
onderlinge relatie.

Er bestaat tussen de termen «vrijstelling» en «verlof» geen inhoudelijk
verschil. De term verlof, die ook in het huidige artikel 14 van de
Leerplichtwet 1969 naast de term «vrijstelling» voorkomt, duidt veeleer op
de concrete handeling zelf van het vrijstelling vragen of verlenen.

Is, aldus de aan het woord zijnde leden, in artikel 13a bedoeld dat het
hoofd het verlof (vakantie) verleent tot een maximum van 10 dagen (lid 2)
en wat is dan nog de ratio van lid 1?

In het eerste lid van artikel 13a is bedoeld aan te geven dat een beroep
op vrijstelling wegens vakantie slechts kan worden gedaan als het hoofd
hiervoor (vooraf) verlof heeft verleend. Het hoofd dient dus vooraf te
toetsen of is voldaan aan de voorwaarde die is genoemd in artikel 11,
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onderdeel f, van het wetsvoorstel: namelijk dat het beroep van een van de
ouders of verzorgers het onmogelijk maakt dat zij in de schoolvakanties
met vakantie gaan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een beroep op
vrijstelling wegens ziekte: het hoofd behoeft niet vooraf goed te keuren
dat de leerplichtige jongere ziek wordt alvorens hij een beroep op
vrijstelling wegens ziekte kan doen (artikel 12).

In het tweede lid wordt gesteld dat dit verlof voor een volledig
leerplichtige slechts kan worden verleend voor maximaal 10 dagen, en
voor een partieel leerplichtige voor een evenredig deel daarvan.

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? vroegen deze leden zich af.

Hier is inderdaad bedoeld 10 schooldagen, zodat het gezin maximaal 14
weekdagen met vakantie kan. De termijn van twee weken wordt in het
algemeen aangehouden als het minimum dat nodig is om weer volledig
toegerust te beginnen aan een nieuw school– of werkjaar.

De leden van de PvdA vroegen of er inderdaad geen vrijstelling/verlof
kan worden gegeven gedurende de eerste twee lesweken van het
schooljaar. Waarom wordt de beslissing hieromtrent niet overgelaten aan
de lokale functionarissen?

Om met de laatste van deze twee vragen te beginnen: de regeling met
betrekking tot verlof in verband met vakantie is in zijn geheel in het
wetsvoorstel opgenomen omdat het beleid in dezen tussen gemeenten en
scholen in de huidige situatie per gemeente en per school verschilt. Dit
leidt tot rechtsongelijkheid. Het kan onder meer voorkomen dat in
gezinnen waaruit kinderen in verschillende gemeenten of op verschillende
scholen onderwijs volgen, er voor het ene kind wel verlof wordt verleend
en voor het andere niet.

De bepaling dat het verlof niet kan worden verleend voor de eerste twee
weken van het schooljaar is opgenomen om te voorkomen dat leerlingen
al aan het begin van het schooljaar een achterstand oplopen. Dit klemt
temeer omdat in de praktijk voor veel allochtone leerlingen verlof in de
eerste weken van het schooljaar wordt gevraagd in verband met
verlenging van verblijf in het land van herkomst in de zomervakantie.
Juist voor allochtone jongeren, die relatief vaak veel moeite hebben om
het onderwijs te volgen, is een dergelijke achterstand fnuikend.

Is het, aldus de tot de PvdA-fractie behorende leden, 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 inwilliging daarvan is redelijk
willekeurig.

De problemen met de regelingen voor vakantiespreiding zijn de
ondergetekenden bekend. De Commissie Vakantiespreiding van de
Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie (VAVOR) zal hieraan
aandacht besteden in haar evaluatie van de Regeling spreiding zomerva–
kanties die thans van kracht is. Teneinde de door de hier aan het woord
zijnde leden genoemde willekeur bij de toekenning van verlof voor
vakantie te beperken, zijn de voorwaarden voor het verlenen van verlof
voor vakantie in het wetsvoorstel opgenomen. Hier zij verwezen naar het
antwoord op de vorige vraag.

De leden van de PvdA-fractie vroegen verder of de minister werkelijk
meent dat de in artikel 13b bedoelde kennisgeving in de in dat artikel
geschetste omstandigheden door de jongere zal worden afgegeven?

De ondergetekenden zijn van mening dat op dit punt de jongere op zijn
of haar verantwoordelijkheid kan worden aangesproken. Dit is in
overeenstemming met een van de uitgangspunten die aan het
wetsvoorstel ten grondslag liggen, en die ook hebben geleid tot het
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voorstel om jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar mede aansprakelijkte
stellen voor naleving van de leerplicht (artikel 22 derde lid van het
wetsvoorstel).

De leden van de fractie van de PvdA merkten vervolgens op dat in de
thans vigerende Leerplichtwet 1969 over minderjarigen wordt gesproken.
In het voorliggende wetsvoorstel wordt de term op talrijke plaatsen
vervangen door de term jongeren. In andere ongewijzigd blijvende
artikelen blijft de term jongeren (bedoeld zal worden minderjarigen)
gehandhaafd, aldus deze leden. Is dat met een bedoeling gedaan, zo
vroegen deze leden zich af.

Het wetsvoorstel gaat uit van het loslaten van de koppeling van de
leerplicht aan het minderjarig zijn (zie Kamerstukken II 1992/93, 22 900, nr.
3, pag. 3 en 4). Daarvoor wordt over de hele linie een wijziging van de
term «minderjarige» in «jongere» doorgevoerd. Het meest zichtbaar is dat
in die artikelen waarvan de tekst in het wetsvoorstel opnieuw wordt
vastgesteld. Daarnaast is er een aantal artikelen, dat niet wordt gewijzigd.
In de (ongewijzigd gebleven) artikelen en artikelleden waarin de term
minderjarige(n) voorkomt, wordt deze in het wetsvoorstel vervangen door
jongere(n): zie artikel I, onderdeel Dd.

Voorts stelden de leden van de PvdA-fractie de vraag of er een relatie is
tussen het doen vervallen van de provinciale taak op het terrein van de
leerplicht en de bestrijding van schoolverzuim en de mate waarin en de
wijze waarop in de afgelopen jaren uitvoering is gegeven aan het
bepaalde in het vigerende artikel 25? In dit verband vroegen zij, hoeveel
provinciale besturen in de afgelopen 5 jaar een rapportage als bedoeld in
artikel 25, lid 2 van de wet hebben ingezonden?

Provinciebesturen hebben in hetalgemeen de rapportages van de
gemeenten gebundeld en doorgezonden aan de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, hoewel er in het verleden wel van enig verzuim van
enkele provincies en gemeenten sprake is geweest. Bij de voorbereiding
van het wetsvoorstel is in contacten met onder andere het interprovinciaal
overleg gebleken dat de procedure zoals de wet die thans voorschrijft niet
als zinvol wordt ervaren. In het wetsvoorstel is in artikel 25, tweede en
derde lid, een meer doelmatige gang van zaken voorgesteld door van
scholen en gemeenten te vragen rechtstreeks te rapporteren aan de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

Wil de minister nog eens ingaan, aldus de tot de PvdA-fractie
behorende leden, 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, zo vroegen deze leden.

De strekking van het Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking is
in het kort de volgende. Kinderen van kermisexploitanten en circus–
medewerkers die met hun ouders meereizen, zijn vrijgesteld van de
leerplicht. Voor schipperskinderen geldt hetzelfde tot aan het eind van het
schooljaar waarin zij de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt. Deze vrijstelling
geldt niet als er binnen een afstand van 5 kilometer een geschikte
onderwijsvoorziening is.

Rijdende scholen vormen voor deze kinderen in het algemeen een
geschikte en gewaardeerde vorm van basisonderwijs. Aangezien rijdende
scholen geen voortgezet onderwijs verzorgen, bieden zij voor leerlingen
die het basisonderwijs doorlopen hebben geen oplossing. Of zich hierbij
problemen voordoen is de ondergetekenden niet bekend.
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Is het, gelet op de bestuurlijke lasten die gemeenten in het kader van de
toepassing van de Leerplichtwet hadden en nu verstrekt krijgen, niet
redelijk om de daarvoor benodigde middelen beschikbaarte stellen?

In antwoord op deze vraag van de leden van de PvdA-fractie moet
worden geconstateerd dat de gemeente reeds in het kader van de
vigerende Leerplichtwet 1969 een toezichthoudende taak op de naleving
van de leerplicht heeft. Het wetsvoorstel impliceert een verschuiving van
taken voor de gemeenten, maar het betreft per saldo geen verzwaring. Zo
krijgt de gemeente een zwaardere taak bij de uitvoering van de vervan–
gende leerplicht (artikelen 3a en 3b van het wetsvoorstel) en de beslissing
over verzoeken om vrijstelling op grond van artikel 15. Het aantal
toepassingen van de artikelen 3a, 3b en 15 zal naar verwachting overigens
beperkt blijven. Voorts is met artikel 25, eerste lid, beoogd dat burge–
meester en wethouders aan de gemeenteraad een kwalitatief verslag
zullen uitbrengen. Dat zal wat meer inspanning vragen dan de puur
cijfermatige opgaven die de gemeenten in de huidige context doen aan de
provincies. Tegenover deze taakintensiveringen staat dat de gemeenten
worden ontheven van de behandeling van de «lichtere» vormen van
relatief schoolverzuim en van de registratie daarvan.

De minister spreekt, aldus de leden van de D66-fractie, een aantal malen
over rechten en plichten voor de jongeren. Tevens stelt de minister dat
«leerplicht een garantie dient in te houden dat jongeren goed worden
voorbereid op hun functioneren in de samenleving van nu en morgen».
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, zo vroegen deze leden.

In de memorie van antwoord bij de Tweede Kamerbehandeling zijn de
ondergetekenden op pagina 22 en 23 naar aanleiding van een vraag
daarover van de GPV-fractie uitvoerig ingegaan op de rechten van de
jongere; daarin is onder meer verwezen naar de relatie met het Verdrag
inzake de rechten van het kind en naar het leerlingenstatuut. Kortheids–
halve verwijzen zij naar dit antwoord. Het wetsvoorstel zelf speelt in op de
toegenomen mondigheid van de jongere. Het is echter in eerste instantie
de taak van de scholen om de rechten en de plichten van de jongere
serieus te nemen en de jongere voor te lichten over zijn rechten en
plichten. Het zou buiten het bereik van dit wetsvoorstel vallen als de
centrale overheid die algemene voorlichting voor haar rekening zou
nemen. Wel zal niet alleen vanuit het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, maar ook door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, bij de inwerkingtreding van deze wijziging van de
Leerplichtwet 1969 voorlichting over de veranderingen naar aanleiding
van dit wetsvoorstel gegeven worden.

De aan het woord zijnde leden vroegen of de minister een indruk kan
geven van de effecten die hij verwacht van de wetgeving, met name naar
aanleiding van spijbelgedrag en vroegtijdig schoolverlaten? In dit verband
stelden zij tevens de vraag, op welke indicatoren de wet op haar effecti–
viteit zal worden geëvalueerd?

Dit wetsvoorstel moet worden gezien in het verband van een complex
van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in het
algemeen, en ter bestrijding van het voortijdig schoolverlaten in het
bijzonder. Het is daarom niet mogelijk om een afzonderlijke schatting te
maken van de effecten ervan. In de notitie «Een goed voorbereide start»
(Kamerstukken II 1992/93, 22 994) is gekozen voor diverse - veelal
stimulerende - maatregelen, die beogen dat relevante actoren in de regio,
zoals onderwijsinstellingen, gemeenten, jeugdhulpverlening, sociale
partners en ondersteunende instellingen, hun activiteiten op elkaar
afstemmen. Naast het gericht zijn op preventie kan op die manier aan
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jongeren die dreigen de school voortijdig te verlaten tijdig een adequaat
alternatief onderwijsprogramma worden aangeboden, dat hen op het
spoor houdt naar (ten minste) een primaire beroepskwalificatie. In de
notitie «Een goed voorbereide start» heeft het kabinet de ambitie
geformuleerd de omvang van de groep voortijdige schoolverlaters zonder
diploma uit de eerste fase voortgezet onderwijs (12 500 leerlingen) in 6
jaar tijd met 50% terug te dringen. Aan de hand van gemeentelijke
rapportages en de monitoring in het kader van het beleid voortijdig
schoolverlaten zal worden nagegaan of deze doelstelling wordt bereikt.

Wat betreft de evaluatie van de Leerplichtwet 1969 zelf zal worden
nagegaan in welke mate en op welke wijze de nieuwe elementen die bij
dit wetsvoorstel worden geïntroduceerd door de gemeenten worden
geïmplementeerd. Verder zal de mate waarin een aantal instrumenten,
zoals de vervangende leerplicht en vrijstelling van de leerplicht op grond
van artikel 15, wordt toegepast, worden nagegaan. Tevens zal worden
geprobeerd om beter zicht te krijgen op de omvang van het relatieve
schoolverzuim op landelijk niveau en de verschillen die optreden tussen
scholen en schoolsoorten.

Het niet kunnen/willen volgen van het onderwijsaanbod heefttwee
kanten, zo merkten de leden van de D66-fractie op: enerzijds kan dit aan
de leerling liggen, die «niet geschikt is dagonderwijs te volgen», ander–
zijds kan het onderwijsaanbod te weinig aansluiten op de behoefte van de
leerling. Het is, aldus deze leden, lastig aan te geven wanneer grof gezegd
de schuld bij de leerling ligt, en wanneer bij de school. De leerplicht–
ambtenaar zal in de nieuwe opzet een spilfunctie vervullen. Kan de
minister aangeven hoe met deze interpretatieproblematiek zal worden
omgegaan, zo vroegen zij.

Bij voortijdig schoolverlaten is het in de meeste gevallen niet zinvol om
te spreken van «schuld». Het probleem is inderdaad: hoe kan enerzijds het
onderwijsaanbod dat in de regio ter beschikking is, worden afgestemd op
de behoeften en mogelijkheden van de jongere en hoe kan anderzijds de
jongere tot het inzicht worden gebracht dat het zijn belang is om de
schoolloopbaan af te ronden, ook al is dat voor hem op de korte termijn
niet bevredigend.

Het beleid is erop gericht het onderwijsaanbod voor deze groep
jongeren te verbeteren. In antwoord op de vorige vraag is in dit verband
al gewezen op de beleidsvoornemens die zijn uiteengezet in de notitie
«Een goed voorbereide start». Er zijn in dit verband ook beleids–
maatregelen in uitvoering die het onderwijs in de eerste fase voortgezet
onderwijs meer «aansprekend» maken voor jongeren en het een grotere
flexibiliteit geven, zodat meer kan worden ingespeeld op de behoeften en
mogelijkheden van de leerlingen. Genoemd kan worden de invoering van
het TVS-model (Toepassing, Vaardigheid en Samenhang) in de basis–
vorming, de zogenoemde combinatievariant en de mogelijkheden van
meer individuele leerwegen in het kader van de basisvorming. Verder zijn
er de doorstroomprogramma's die ontwikkeld worden voor leerlingen die
problemen ervaren met de gebruikelijke afsluiting. Deze bieden onder
meer de mogelijkheden voor leerlingen waarvan wordt verwacht dat zij
geen diploma zullen (kunnen) behalen, om zich door middel van een
combinatie van leren en praktijkervaring te kwalificeren voor een
opleiding tot beginnend beroepsbeoefenaar.

Het is naast de verantwoordelijkheid van de ouders en de school een
van de taken van de leerplichtambtenaar om te verhinderen dat leerlingen
het onderwijsbestel voortijdig verlaten. Leerplichtambtenaren vatten hun
taak in het algemeen op als een «zorgtaak». De leerplichtambtenaar kan
bij een leerplichtige jongere uit het reguliere onderwijs in eerste instantie
bezien of het mogelijk is om problemen, bijvoorbeeld problemen in het
gezinsmilieu van de jongere of problemen die de jongere heeft met de
school zelf, en die de stagnatie in de schoolloopbaan van een jongere
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veroorzaken, op te lossen. Verder kan hij nagaan of er in de regio een
school of onderwijsvorm ter beschikking is waarin de jongere beter zal
«aarden». Tenslotte zal hij in vele gevallen zijn overtuigingskracht moeten
aanwenden om de jongere ervan te weerhouden het onderwijsbestel te
verlaten. Daarbij kan de dreiging met strafrechtelijke sancties een nuttige
stok achter de deur zijn.

De aan het woord zijnde leden 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 strafrechtelijke
sancties. Kan de minister een inzicht geven in de bestaande overlegstruc–
turen tussen Openbaar Ministerie (OM) en leerplichtambtenaren, zo
vroegen deze leden.

De ondergetekenden delen niet de mening van de vraagstellers dat dit
wetsvoorstel vooral maatregelen zou bevatten die gericht zijn op
verscherping van de strafrechtelijke sancties. Volgens het wetsvoorstel
wordt alleen de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het nakomen van
de leerplicht uitgebreid tot jongeren van 12 jaar en ouder.

Een gedetailleerd inzicht in de bestaande overlegstructuren tussen het
OM en leerplichtambtenaren kan niet worden gegeven. Dergelijke
structuren komen tot stand op initiatief van de betrokkenen zelf. Ten
behoeve van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 zijn in veel
gemeenten en regio's werkgroepen uitvoering Leerplichtwet (WUL)
gevormd, waarin de belangrijkste betrokken partijen zitting hebben, zoals
vertegenwoordigers van scholen, instellingen voor maatschappelijke
hulpverlening en gemeenten. Bij een dergelijke WUL kunnen ook
vertegenwoordigers van het OM betrokken zijn. De participatie van het
OM kan in sommige gevallen mogelijk beperkt zijn, omdat in de
uitvoering van de leerplicht het strafrechtelijke aspect geen dominante rol
speelt.

Bij de behandeling van voorliggend voorstel en de Notitie inzake
voortijdig schoolverlaten (Kamerstukken II 1992/93, 22 994) in de Tweede
Kamer is, aldus de leden van de D66-fractie, ingegaan op de verhouding
onderwijs-jeugdhulpverlening. Helaas is sinds deze problematiek op de
politieke agenda kwam met de 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 leerplichtambtenaar
zeker geen centrale rol toegedacht. Het is veeleer b.v. het schoolmaat–
schappelijk werk, dat de deskundigheid heeft ontwikkeld. De leden van de
fractie van D66 zouden de minister willen vragen waarom hij de leerplicht–
ambtenaren - die bovendien om voor deze taak uitgerust te worden extra
scholing behoeven - deze spilfunctie heeft toegedacht.

De ondergetekenden zouden bij de deskundigheden die op regionaal
niveau nodig zijn voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten
onderscheid willen maken tussen de inhoudelijke deskundigheid die is
vereist voor het behandelen van (individuele) gevallen van voortijdig
schoolverlaten, en de deskundigheid die is vereist voor het tot stand
brengen en het laten functioneren van een structuur voor de bestrijding
van voortijdig schoolverlaten. De eerste deskundigheid berust ontegen–
zeglijk primair bij de scholen en bij organisaties voor maatschappelijke
zorg, zoals jeugdhulpverlening en schoolmaatschappelijk werk. Bij de
tweede soort deskundigheid gaat het erom te bewerkstelligen dat de
scholen en diverse andere instanties tot samenwerking komen en ervoor
te zorgen dat er een sluitend geheel van onderwijsvoorzieningen tot stand
wordt gebracht, zodat iedere potentiële voortijdige schoolverlater naar
een aangepast onderwijs– en vormingsprogramma kan worden doorver–
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wezen. Deze laatste soort deskundigheid is vooral ontwikkeld door de
gemeenten en is belichaamd in de functie van leerplichtambtenaar. Met
de «spilfunctie» bij het bestrijden van voortijdig schoolverlaten wordt
verwezen naar de taken waarvoor juist deze laatste soort deskundigheid
vereist is: de coördinatie binnen het regionale netwerk van instellingen en
de doorverwijzing van potentiële uitvallers. Derhalve is aan de gemeente
deze spilfunctie toegedacht. De gemeente is, als bestuurlijk orgaan, ook
qua positie de meest aangewezen instelling om deze spilfunctie te
vervullen.

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

Uit de vraag spreekt de zorg, dat door de uitvoering van de plannen met
betrekking tot «Weer samen naar school» in het primair onderwijs, en in
het verlengde daarvan «De breedte van de basisvorming» in het voort–
gezet onderwijs, scholen voor regulier onderwijs zullen worden gesteld
voor problemen die ze niet kunnen oplossen. De ondergetekenden delen
die zorg niet. Het gaat er bij de genoemde plannen immers niet om dat de
toestroom van leerlingen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs zonder
meer wordt afgedamd. Het streven is erop gericht om de zorgbreedte van
het reguliere onderwijs te vergroten, doordat de deskundigheid die in het
speciaal onderwijs wordt opgebouwd in het reguliere onderwijs wordt
ingezet, terwijl tegelijkertijd voor die jongeren die dat nodig hebben,
speciale opvang beschikbaar blijft. In verband hiermee kan ook worden
verwezen naar ontwikkelingen die hierboven al genoemd zijn: De
beleidslijnen die zijn ingezet met de notitie «Een goed voorbereide start»,
en het beleid dat de scholen mogelijkheden biedt om een meer leerling–
gericht en flexibel onderwijsaanbod te ontwikkelen.

De aan het woord zijnde leden merkten tot slot op dat de Onderwijsraad
in zijn advies wijst op de situatie van allochtone meisjes met kinderen.
Voor hen bestaan slechte voorwaarden om de leerplicht te vervullen. De
minister ziet dit anders. Hij wijst in de memorie van toelichting op het feit
dat deze meisjes een beroep op voorzieningen voor kinderopvang kunnen
doen (memorie van toelichting, p. 15). Dit is ongetwijfeld juist, aldus deze
leden, maar evenzeer is het een feit dat dit beroep niet gehonoreerd zal
worden, gezien het grotere tekort aan kinderopvangvoorzieningen. Is dit
de minister bekend en welke bijdrage zal hij leveren om dit probleem op
te lossen, zo vroegen deze leden.

Hoewel niet exact bekend is om hoeveel meisjes het gaat, zijn er geen
aanwijzingen dat het aantal gehuwde meisjes jonger dan 16 jaar groot is.
Er zijn in het geheel geen aanwijzingen dat daaronder meisjes zijn die een
kind zouden hebben. Voorts wordt opgemerkt dat, als het dan al
voorkomt, er moeders zijn met een leeftijd onder de 16 jaar, de ondergete–
kenden het mogelijk achten dat er voor deze incidentele gevallen op
regionaal niveau met voorrang een oplossing wordt gezocht, ondanks een
eventueel tekort aan kinderopvang. Derhalve lijkt het de ondergetekenden
niet nodig om vanuit het rijksniveau een bijdrage te leveren aan de
oplossing van dit probleem.

In het wetsvoorstel is, zo merkten de leden van de VVD-fractie op,
duidelijk sprake van een versterking van de taak der leerplichtambtenaren
teneinde - terecht - het spijbelen zowel als het voortijdig schoolverlaten
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tegen te gaan. De leden vroegen, hoe de minister denkt dit doel te
bereiken indien de gemeenten geen daartoe strekkende extra financiële
middelen ter beschikking worden gesteld.

In antwoord op deze vraag zij verwezen naar het antwoord op een
soortgelijke vraag van de leden van de PvdA-fractie.

De leden van de VVD-fractie vroegen of het in de Tweede Kamer
toegezegde overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het eventueel intrekken van kinderbijslag als
sanctie tegen onwillige - of onmachtige?! - ouders, inmiddels is afgerond
en wat daarvan het resultaat is? Zou het betrekken van leerplicht–
ambtenaren bij een dergelijke maatregel geen te zware morele belasting
voor deze functionarissen vormen en past deze maatregel wel in ons
rechtssysteem, zo vroegen deze leden.

Het overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken waarnaar deze
leden verwijzen is nagenoeg afgerond. Aan de Tweede Kamer is
toegezegd dat deze schriftelijk zal worden geïnformeerd over het
resultaat. Een afschrift van de brief ter zake zal aan de Eerste Kamer
worden gezonden.

Acht de minister de in artikel 13a voorgestelde maatregelen met
betrekking tot de vakantie wel in overeenstemming met het algemeen
aanvaarde streven naar een steeds meer autonome school en 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?

In antwoord op deze vraag van de leden van de VVD-fractie verwijzen
de ondergetekenden in de eerste plaats naar het antwoord op een eerdere
vraag van de leden van de PvdA-fractie. De beslissing is hier niet geheel
aan de school overgelaten om te voorkomen dat er rechtsongelijkheid
ontstaat (of wordt gecontinueerd) als gevolg van verschillen tussen
scholen en gemeenten in de interpretatie van de regelgeving.

Wat betreft de beroepen of functies waarnaar de leden van de
VVD-fractie verwijzen, biedt artikel 11, onderdeel f, van het wetsvoorstel
de mogelijkheid om verlof wegens vakantie te verlenen als blijkt dat een
van de ouders als gevolg daarvan niet in de schoolvakanties met de
leerling met vakantie kan gaan.

De leden van de fractie van Groen Links merkten het volgende op. 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 veran–
dering zal kunnen brengen?

De maatregelen op het vlak van de leerplichthandhaving dienen in
samenhang te worden gezien met de overige maatregelen die (mede)
gericht zijn op de aanpak van dit probleem. In de interdepartementaal tot
stand gebrachte beleidsnotitie «Een goed voorbereide start» is het
actieprogramma van de Rijksoverheid opgenomen van hettotaal aan
maatregelen en is het bestuurlijk kader aangegeven voor een samenhan–
gende aanpak. De bestuurlijke agenda vermeldt de acties van de
Rijksoverheid gericht op het stimuleren van complementaire actiepro–
gramma's van de overige actoren, waarin concrete afspraken zijn
vastgelegd. Met het oog op de macro-economische ontwikkelingen is met
name de inzet van de sociale partners en de arbeidsvoorzienings–
organisatie van groot belang, vooral wat betreft de beschikbaarstelling
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van praktijkplaatsen en de terugbegeleiding naar het (deeltijd)onderwijs.
Voor de aanpak van het probleem wordt onder andere de categorie
arbeidsmarktgerichte voortijdig schoolverlaters onderscheiden. Zonder de
pretentie deze maatregelen hier volledig weer te geven worden genoemd:

- Vergroten van de autonomie van scholen en de mogelijkheden om
het onderwijsaanbod binnen de scholen flexibeler te maken;

- Versterken van het duale element in (bepaalde) opleidingen: meer
mogelijkheden bieden tot combinatie van leren en werken of leren en
werkervaring in het primair en secundair beroepsonderwijs;

- Een inspanning gericht op het vergroten van het aantal beschikbare
praktijkplaatsen, waaronder stage– en werkervaringsplaatsen;

- Versterken van de beroeps– en studiekeuzebegeleiding;
- Invoeren van doorstroomprofielen in de bovenbouw van het

h.a.v.o./v.w.o.;
- Gerichte monitoring ter bewaking van de voortgang van het streven

naar «een goed voorbereide start voor alle jongeren».

Is bekend of de wijze waarop in dit wetsvoorstel jongeren zullen worden
ingezet in het kader van de sociale vernieuwing werkelijk arbeidsplaatsen
zal creëren, zo vroegen de leden van de fractie van Groen Links. Wordt
met deze oplossing de terugkeer in het leertraject van de betreffende
jongeren niet zeer moeilijk gemaakt, aldus deze leden.

Verondersteld wordt dat de vraagstellers bedoelen te vragen of er
voldoende arbeids– en werkervaringsplaatsen zullen zijn voor jongeren die
op grond van artikel 3b van het wetsvoorstel aanspraak zullen maken op
vervangende leerplicht. In antwoord op deze vraag kan worden gemeld
dat er overleg is gevoerd met de Stichting van de Arbeid en het Centraal
Bureau voor de Arbeidsvoorziening over het ter beschikking stellen van
praktijkplaatsen. In de notitie «Een goed voorbereide start» is aangegeven
hoe de Rijksoverheid in algemene zin, voor zowel leerplichtige als
niet-leerplichtige jongeren met een bedreigde schoolloopbaan in het
bestuurlijk overleg de beschikbaarheid van voldoende praktijkplaatsen zal
stimuleren. Hierbij dient te worden aangetekend dat de praktijkplaats zeer
gevarieerde vormen kan aannemen: niet alleen in de vorm van een
leerarbeidsplaats, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een stageplaats,
een werkervaringsplaats of een gemeenschappelijke praktijkopleidings–
plaats. De beschikbaarstelling van praktijkleerplaatsen is daarbij een
verantwoordelijkheid van de werkgevers. De overheid zal tevens, gezien
haar eigen rol van werkgever, er naar streven om door middel van
afspraken tot uitbreiding van praktijkplaatsen in haar apparaat te komen.

Bij toepassing van artikel 3b van het wetsvoorstel kan de plaatsing in
een onderwijsinstituut (voor partiële leerplicht) enige belemmering
vormen bij een eventuele terugkeer naar het reguliere voortgezet
onderwijs eerste fase. Daarom zijn in het wetsvoorstel de nodige
garanties ingebouwd dat toepassing van deze maatregel alleen geschiedt
als er geen mogelijkheden meer zijn om te bewerkstelligen dat de jongere
een schoolloopbaan in de eerste fase afrondt. Als die mogelijkheden er
inderdaad niet zijn, ook niet door gebruikmaking van de mogelijkheid voor
vervangende leerplicht in de eerste fase van het voortgezet onderwijs
(artikel 3a), biedt toepassing van de vervangende leerplicht in de tweede
fase ten minste nog het perspectief dat de jongere onderwijs blijft volgen
in het secundaire beroepsonderwijs, en uiteindelijk nog de kwalificatie
«beginnend beroepsbeoefenaar» verwerft. Daarbij wordt aangetekend dat
artikel 3b alleen kan worden toegepast voor jongeren die in het laatste
jaar van de volledige leerplicht zijn. Doorstroming naar het secundaire
beroepsonderwijs ligt dan meer voor de hand dan terugkeer naar de
eerste fase voortgezet onderwijs.

Het lid van de fractie van het GPV constateerde dat belemmeringen
voor het leren door wetgeving kunnen worden weggenomen wanneer
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deze buiten de jongere gelegen zijn, bijvoorbeeld bij de ouders. Maar van
wettelijke regelingen mag niet teveel worden verwacht wanneer het de
jongere ontbreekt aan motivatie tot leren, aldus dit lid. Volgens dit lid
vloeien de problemen die zich thans voordoen bij het naleven van de
leerplicht vooral voort uit een gebrek aan motivatie bij de desbetreffende
jongeren zelf.

De ondergetekenden zijn het met het betoog van de vraagsteller eens.
In het kader van de uitvoering van het beleid wordt op een groot aantal
terreinen dan ook gewerkt aan de voorwaarden om een verbetering van
de motivatie van de leerlingen te bevorderen. De ondergetekenden
verwachten van de mogelijkheid van sancties tegen de jongere dat zij,
aanvullend op de hier voor bedoelde maatregelen, als stok-achter-de-deur
een bijdrage kunnen leveren aan diezelfde motivatie. Dat laatste in het
bijzonder als de jongere zich structureel aan zijn leerplicht onttrekt.

Het beleid is er ook op gericht om de bestuurlijke voorwaarden op
regionaal niveau te verbeteren. Hierbij wordt in het bijzonder verwezen
naar de co-financiering, op grond van de notitie «Een goed voorbereide
start», van Regionale Meld– en Coördinatiepunten voor het voortijdig
schoolverlaten (RMC's). Deze RMC's hebben tot taak om zorg te dragen
voor een sluitend onderwijs-aanbod voor voortijdige schoolverlaters in de
regio, alsmede voor de opsporing en doorverwijzing van deze voortijdige
schoolverlaters. De RMC's dienen te worden ondergebracht in een reeds
bestaande instelling in de regio die zich met voortijdig schoolverlaten
bezighoudt, bijvoorbeeld in een gemeente of in een Adviesbureau voor
Onderwijs– en Beroepskeuze (AOB). Bij dit beleid worden ook de
werkgevers betrokken, in het bijzonder als het erom gaatte voorzien in
een voldoende aantal stage– en werkervaringsplaatsen.

Tot slot willen ondergetekenden verwijzen naar de antwoorden op
soortgelijke vragen van de fractie van D66. Daar is uitvoeriger ingegaan
op de maatregelen die worden genomen in het kader van uitvoering van
de notitie «Een goed voorbereide start» en op de maatregelen die het
mogelijk maken in de eerste fase van het voortgezet onderwijs een meer
flexibel onderwijsaanbod te presenteren, dat beter is aan te passen aan de
wensen en behoeften van de individuele leerlingen.

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

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