
27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs
en de Wet op de expertisecentra in verband met
de invoering van de verplichting voor het
bevoegd gezag tot het melden van voortijdige
schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn,
alsmede van de verantwoordelijkheid van de
gemeente voor het bestrijden van voortijdig
schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)

NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
ONDERWIJS2

Vastgesteld 25 september 2001

De memorie van antwoord had de commissie nog aanleiding gegeven tot
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

De leden van de fractie van GroenLinks vroegen of de minister inzicht
heeft in hoe het staat met de verzuimregistratie op de scholen. Ook wilden
deze leden weten hoe een regio wordt bepaald. Bij welke regionale
indeling wordt aangesloten?

Op de vraag van de leden van de fractie van GroenLinks of en hoe
afstemming tussen het beleid ten aanzien van leerplichtige en niet meer
leerplichtige schoolverlaters is geregeld, antwoordt de minister als volgt:

«Daardoor ligt het voor de hand dat de registratie en opvang en terug-
geleiding naar het onderwijs van beiden – leerplichtige en
niet-leerplichtige voortijdig schoolverlaters – door de woongemeente
wordt verzorgd. In de praktijk blijkt dat er veelal sprake is van personele
unies tussen de leerplichtambtenaar en de rmc-coördinator.» Moet hieruit
de conclusie worden getrokken dat afstemming niet is geregeld?

Het antwoord in de memorie van antwoord op de vraag van deze leden
over afstemming van verantwoordelijkheden en de regievoering luidt: de
contactgemeente. Is dat de rmc-coördinator, zo vroegen de leden van de
fractie van GroenLinks tot besluit.

De voorzitter van de commissie,
Jaarsma

De griffier van de commissie,
Eliane Janssen

1 De eerder verschenen stukken inzake dit
wetsvoorstel zijn gedrukt onder EK nrs. 213
t/m 213b, vergaderjaar 2000–2001.
2 Samenstelling: Ginjaar (VVD), Jaarsma
(PvdA) (voorzitter), Schuyer (D66), Veling
(ChristenUnie), Werner (CDA) (plv. voorzitter),
Schoondergang-Horikx (GL), De Jager (VVD),
Woldring (CDA), Dupuis (VVD), Van den
Hul-Omta (CDA), Witteveen (PvdA), Van Vugt
(SP).
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