
31 829 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet
educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet verzelfstandiging
Informatiseringsbank en de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband met onder meer
het vereenvoudigen van de procedure voor
verzuimmelding

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPSBELEID1

Vastgesteld 25 juni 2009

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

Meldingsregister

De leden van de PvdA-fractie danken de regering voor haar antwoorden
op de door hen gestelde vragen. Zij begrijpen dat de melding aan de IB
Groep niet in de plaats zal komen van het rechtstreekse overleg tussen
school en leerplichtambtenaar. De zorgen dat dit wel zou kunnen
gebeuren (en dat met een digitale melding de persoonlijke betrokkenheid
van bij de gemeente en school betrokken professionals zou kunnen
verminderen) zijn evenwel niet helemaal weggenomen. Temeer omdat de
persoonlijke betrokkenheid die met de vorming van de zogeheten zorg-
(advies)teams wordt beoogd, nog niet rond alle scholen gerealiseerd is.
Zij vragen de regering daarom de effecten van dit wetsvoorstel op dit punt
na een jaar grondig te evalueren. Zij zijn daarbij met name geïnteresseerd
in de ervaringen van leerplichtambtenaren en de contactpersonen op de
scholen.

De leden van de SP-fractie namen met interesse kennis van het correctie-
recht op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) dat
leerlingen toekomt, indien blijkt dat er onjuiste gegevens in het meldings-
register staan. Na de plenaire behandeling in de Tweede Kamer hadden
deze leden nog de indruk dat er geen correctierecht bestond ten aanzien
van de vermoedelijke reden voor verzuim. Zij begrijpen dat indien de
leerling van mening is dat dit gegeven niet correct is, en de gemeente
deze mening deelt, dat dan ook dit gegeven gecorrigeerd kan worden.
Deze leden vragen de regering hoe zij bekendheid zal geven aan het
correctierecht, zodat leerlingen in de praktijk ook van het recht gebruik
kunnen maken.

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), De 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), Yildirim (Fractie-Yildirim) en Flierman
(CDA).
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De leden van de commissie zien de beantwoording van voorgaande
vragen met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schapsbeleid,
Dölle

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schapsbeleid,
Warmolt de Boer
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