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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

In Artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Onderdeel E wordt vervangen door:

Na artikel 3 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 3a. Vervangende leerplicht

1. Indien het betreft een jongere die tenminste de leeftijd van 14 jaar
heeft bereikt en waarvan naar hun oordeel is komen vast te staan, dat hij
niet geschikt is volledig dagonderwijs aan een school te volgen, kunnen
burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere in het
bevolkingsregister is opgenomen, op verzoek van de in artikel 2, eerste
lid, bedoelde personen, in overeenstemming met het bevoegde gezag
van de dagschool, goedkeuren dat gedurende een bepaald schooljaar,
voor zover nodig, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 11a,
tweede lid, 11c, 11d en 11e van de Wet op het voortgezet onderwijs de
jongere aan de school een programma volgt, dat naast algemeen
vormend onderwijs en op het beroep gericht onderwijs tevens praktijktijd
bevat, bestaande uit arbeid van lichte aard, te verrichten naast en in
samenhang met het onderwijs.

2. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een plan
van aanpak dat voorziet in een begeleidingsprogramma ten behoeve van
de jongere dat is opgesteld door de school en dat tenminste bevat een
beschrijving van de onderwijsdoelen en van de praktijktijd.

3. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen op het verzoek,
bedoeld in het eerste lid, horen burgemeester en wethouders in elk
geval:

a. degene die het verzoek heeft ingediend en de jongere zelf, en
b. het hoofd van de school waar de jongere staat ingeschreven.
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4. Indien de jongere nog steeds niet geschikt is volledig dagonderwijs
als bedoeld in het eerste lid aan een school te volgen, kunnen de in
artikel 2, eerste lid, bedoelde personen burgemeester en wethouders ten
minste acht weken voor het verstrijken van de periode waarvoor
goedkeuring is verleend, verzoeken de goedkeuring voor het daarop–
volgend schooljaar te verlengen. Het verzoek gaat vergezeld van een
verklaring van het hoofd van de school waar de jongere is ingeschreven,
waarin een overzicht is gegeven van de wijze waarop uitvoering is
gegeven aan het programma en waaruit blijkt dat een terugkeer van de
jongere naar het onderwijs, bedoeld in de artikelen 11a tot en met 11d
van de Wet op het voortgezet onderwijs, te ontraden is, alsmede dat
voortzetting van het programma bijdraagt aan de ontwikkeling van de
jongere. Het tweede en derde lid zijn van toepassing.

Artikel 3b. Vervangende leerplicht laatste schooljaar

1. Op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen
kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere
in het bevolkingsregister is opgenomen, goedkeuren dat de inschrijving
van de jongere aan een school voor het laatste schooljaar, bedoeld in
artikel 3, eerste lid, onder a of b, wordt vervangen door de inschrijving
als leerling van een instelling als bedoeld in paragraaf 2a.

2. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van plan van
aanpak dat voorziet in een begeleidingsprogramma ten behoeve van de
jongere dat is opgesteld door de instelling waar de jongere ingeschreven
wenst te worden. Het begeleidingsprogramma bevat ten minste een
beschrijving van de onderwijs– en vormingsdoelen, waaronder algemeen
vormend onderwijs en op het beroep gericht onderwijs, alsmede de wijze
waarop arbeid van lichte aard zal worden verricht, naast het volgen van
onderwijs aan een instelling als bedoeld in paragraaf 2a doch niet in
samenhang met het onderwijs. Indien het betreft een jongere, die ten
tijde van de indiening van het verzoek een programma als bedoeld in
artikel 3a, eerste lid, volgt, gaat het verzoek tevens vergezeld van een
verklaring van het hoofd van de school waar de jongere is ingeschreven,
waarin een overzicht is gegeven van de wijze waarop uitvoering is
gegeven aan het programma en waaruit blijkt dat een terugkeer van de
jongere naar het onderwijs, bedoelt in de artikelen 11a en met 11d van
de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een voortgezette
toepassing van artikel 3a, eerste lid, te ontraden is.

3. Alvorens burgemeester en wethouder beslissen op het verzoek,
bedoeld in het eerste lid, horen burgemeester en wethouder in elk geval:

a. degene die het verzoek heeft ingediend en de jongere zelf;
b. het hoofd van de school waar de jongere het laatst stond

ingeschreven en het hoofd van de instelling waar de jongere
ingeschreven wenst te worden, en

c. de instellingen van maatschappelijke zorg die reeds bij de
begeleiding van de jongere betrokken zijn.

4. De goedkeuring, bedoeld in het eerste lid , wordt slechts verleend
onder de voorwaarde dat het bevoegde districtshoofd van de Arbeidsin–
spectie, met toepassing van artikel 9a, eerste lid, onder a, van de
Arbeidswet 1919, ontheffing verleent voor het verrichten van arbeid van
lichte aard.

2. Onderdeel Ee wordt gewijzigd als volgt:
In de inhoudsopgave wordt na artikel 3a ingevoegd:

Artikel 3b. Vervangende leerplicht laatste schooljaar
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II

In ARTIKEL V, onderdeel B , wordt «artikel 3a, zesde lid, van de
Leerplichtwet 1969» vervangen door: artikel 3b van de Leerplichtwet
1969.

Toelichting

Deze amendementen beogen mogelijkheden te creëren om onder
strikte voorwaarden en in het uiterste geval voor 14 en 15 jarigen een
programma aan te bieden dat naast algemeen voortgezet onderwijs en
op het beroep gerichte onderwijs teveris praktijktijd bevat, bestaande uit
arbeid van lichte aard. In afwijking van hetgeen de regering voorstelt,
dient dit echter onder de verantwoordelijkheid van de school in de eerste
fase te gebeuren. In het amendement is een onderscheid gemaakt voor
14 en 15 jarigen om daarmee aan te sluiten bij de, in de huidige wet
reeds geboden mogelijkheden.

Huibers
Huys
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