
30 652 Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met
betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld
in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van
die wet

J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 3 april 2008

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid1 heeft
naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap van 4 maart 20082 haar op 20 maart 2008 een brief
gestuurd met de vraag of zij voornemens is de Leerplichtwet te wijzigen.

Hierop heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op
2 april 2008 een reactie gestuurd.

De commissie brengt hierbij verslag uit van het aldus gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier a.i. van de commissie,
Van Oort

1 Samenstelling:
Schuurman (CU), Holdijk (SGP), Dupuis (VVD),
Dölle (CDA), voorzitter, Tan (PvdA), vice-
voorzitter, Meulenbelt (SP), Ten Hoeve (OSF),
Linthorst (PvdA), Biermans (VVD), Essers
(CDA), Schouw (D66), Leijnse (PvdA), Thissen
(GL), Slager (SP), Goyert (CDA), Boer (CU),
Asscher (VVD), Hillen (CDA), Laurier (GL),
Hermans (VVD), Ten Horn (SP), Meurs (PvdA),
Leunissen (CDA), Koffeman (PvdD), Kuiper
(CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), Vliegenthart
(SP) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
2 Kamerstukken I 2007–2008, 30 652, H.

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2007–2008

KST117023
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2008 Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 652, J 1



BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR
EN WETENSCHAP

Den Haag, 20 maart 2008

Namens de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
dank ik u voor uw brief d.d. 4 maart 2008 waarin u ingaat op enkele tijdens
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Leer-
plichtwet 1969 (30 652) door het lid Van de Beeten gestelde vragen. De
commissie is van oordeel dat uw beantwoording van de eerste twee
vragen meer duidelijkheid heeft geschapen over het rechtskarakter van
besluiten, adviezen en overige beslissingen op grond van de Leerplicht-
wet.

Ten aanzien van de adressering van het advies van de inspectie bericht u
de Kamer dat (ook) de minister van Justitie de mening is toegedaan dat
het juridisch zuiverder is in de Leerplichtwet op te nemen dat een advies
van de inspectie wordt uitgebracht aan B&W (in plaats van aan de leer-
plichtambtenaar). Dit roept bij de commissie de vraag op of u voorne-
mens bent de Leerplichtwet op dit punt te wijzigen. De commissie ziet uw
antwoord met belangstelling tegemoet.

De griffier a.i. van de commissie,
Van Oort
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUR
EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2008

Naar aanleiding van mijn brief van 4 maart 2008 stelt u de vraag of ik
voornemens ben de Leerplichtwet 1969 zodanig te wijzigen dat een advies
van de inspectie wordt uitgebracht aan B&W (in plaats van aan de leer-
plichtambtenaar).

Ik ben bereid die wijziging voor te stellen en zal bezien welk wetstraject
daarvoor geschikt is.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
S. A. M. Dijksma
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