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Vragen van het lid Rabbae
(GroenLinks) aan de staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, mw. Adelmund over
schoolverzuim wegens pesten.
(Ingezonden 16 maart 1999)

1
Bent u op de hoogte van de inhoud
van het tv-programma Ongelofelijke
Zaken1, waaruit bleek dat een
bepaalde leerling uit het
basisonderwijs in twee jaar geen
onderwijs had gevolgd?

2
Kunt u aangeven hoe het mogelijk is
dat een leerling twee jaar niet voldoet
aan de leerplicht? Wat is uw mening
daarover?

3
Is het u bekend hoe vaak zich
vergelijkbare gevallen voordoen?

4
Hoe denkt u dit soort gevallen te
kunnen voorkomen?

5
Zou een wettelijk afdwingbaar recht
op onderwijs, als aanvulling op de
bestaande onderwijsplicht, een
instrument kunnen zijn om
schooldeelname te verbeteren?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen terzake van het lid

Ross-van Dorp, ingezonden 12 maart
1999.

1 KRO, 9 maart jl.

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris
Adelmund (Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen). (Ontvangen 7 april
1999)

1
Ja.

2
Ik verwijs hier naar mijn antwoord op
de vragen 7 en 8 die het lid Ross-van
Dorp op 15 maart jl. naar aanleiding
van dit onderwerp stelde.

3
Zie mijn antwoord op vraag 2 van het
lid Ross-van Dorp.

4
De ervaring leert dat, ondanks alle
maatregelen die er in de loop van de
tijd zijn genomen om de
communicatie tussen ouders en
school te verbeteren, conflicten niet
zijn uit te sluiten.
Dit neemt niet weg dat ik vind dat
leerlingen niet als gevolg van dit
soort conflicten verstoken mogen
blijven van onderwijs. In dit verband
verwijs ik naar het antwoord op vraag
5 van het lid mevr. Ross-van Dorp.
De uitvoering van de Leerplichtwet is
opgedragen aan de gemeente.

5
Ik ben van mening dat dit juist in een
situatie die gekenmerkt wordt door
veel emoties weinig oplost.
De school wordt dan weliswaar
gedwongen het kind onderwijs te
geven maar dat betekent nog niet dat
het conflict is opgelost en het kind
ook echt wordt geaccepteerd.
Soms kan plaatsing op een andere
school een betere oplossing zijn. Het
is dan wel van belang dat de
plaatsing op de nieuwe school zoveel
mogelijk direct aansluit zodat de
leerling niet verstoken is van
onderwijs.
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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
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