Reactie op wetsvoorstel register vrijstellingen.
Met belangstelling heeft Ingrado het wetsvoorstel registratie vrijstellingen leerplicht gelezen. Over het
algemeen kan Ingrado aangeven dat Ingrado positief staat tegenover dit wetsvoorstel, maar Ingrado heeft
ook wel een aantal aandachtspunten.
Het registreren van de vrijstellingen dient 3 problemen op te lossen:
-‐
-‐
-‐

Jongeren met een vrijstelling worden nu onterecht als vsv-er geteld;
Elke gemeente hanteert nu een eigen wijze waarop informatie over de vrijstellingen wordt
geregistreerd, gemonitord, verwerkt en aangeleverd aan het Ministerie van OCW;
De landelijke informatie over en het inzicht in de jaarlijkse vrijstellingen is summier.

Met de invoering van het register wordt probleem 1 en 3 opgelost. Probleem 2 wordt hiermee niet
ondervangen. De registratie wordt uniform vastgelegd in de speciale module van het verzuimloket, maar
verder kan de gemeente nog steeds op eigen wijze de informatie omtrent deze vrijstellingen vastleggen,
verwerken en monitoren. De overwegingen om tot een besluit te komen om vrijstellingen te verlenen zijn
divers en niet uniform. Artikel 15 Lpw wordt verschillend uitgelegd en toegepast. Het wordt wel eens
gezien als het afvalputje, indien men zich geen raad meer weet met een jongere die niet meer in staat is
om het onderwijs te volgen, wordt hij of zij op onjuiste gronden vrijgesteld op grond van artikel 15 Lpw.
Daarnaast speelt ook, dat meerdere gemeenten werken met een gedoogbeschikking. Dit komt
bijvoorbeeld voor indien blijkt dat een jongere een verkeerde studiekeus heeft gemaakt. Ondanks alle
inspanningen van school, ouders en jongere lukt het niet om het schooljaar af te ronden. Onder
voorwaarden, een arbeidsovereenkomst en een schoolinschrijving voor het volgende schooljaar, wordt er
een gedoogbeschikking opgesteld. Hiermee wordt gedoogd dat de jongere de Leerplichtwet overtreedt.
School kan op basis van deze gedoogbeschikking de jongere uitschrijven. Deze jongeren worden
meegeteld als vsv-er, maar zouden eigenlijk apart in beeld gebracht moeten worden.
Deze 2 categorieën vervuilen dus de informatie. Jongeren die onterecht zijn vrijgesteld op grond van
artikel 15, hebben een grotere kans, gezien de achterliggende problematiek, dat zij eigenlijk vsv-er
zouden zijn, maar door de vrijstelling hoeven zij geen regulier onderwijs meer te volgen. De kans is
aanwezig dat deze jongeren na hun 18e jaar weer in beeld komen omdat zij geen opleiding volgen welke
leidt tot een startkwalificatie. De jongeren die een gedoogbeschikking hebben worden uitgeschreven uit
het onderwijs en worden daardoor vsv-er. De periode dat zij niet ingeschreven staan is zeer kort en deze
jongeren zullen het daaropvolgende schooljaar weer inschreven staan.
Geen verzoek maar beroep
In de tekst wordt meerdere malen gesproken over het verlenen van een vrijstelling in relatie tot artikel 5
onder a, b en c en artikel 5a Lpw. In deze situatie wordt er geen vrijstelling verleend, aangezien dit
vrijstellingen van rechtswege betreffen. Ouders doen er een beroep en de leerplichtambtenaar toetst of
het beroep voldoet aan de eisen van de wet.
Twee registers
In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van twee registers, het register vrijstellingen en vervangende
leerplicht en een informatieregister vrijstellingen en vervangende leerplicht.
In het register wordt een beperkt gegevensset opgenomen in relatie tot het persoonsgebonden nummer.
In het informatieregister zijn de gegevens geanonimiseerd en gedetailleerd opgenomen.
De leerplichtambtenaar levert in de vrijstellingenmodule van DUO alle gegevens aan betreffende de
vrijstelling van een jongeren en vervolgens worden de gegevens gesplitst in twee verschillende databases
het register en het informatieregister. De informatie die de leerplichtambtenaar moet aangeven is geheel
logisch alleen het betreft wel een dubbele administratie omdat dergelijke gegevens ook in hun eigen
eerplichtregistratiesysteem opgenomen worden. Een koppeling tussen DUO en het leerling
administratiesysteem is dan ook zeker gewenst, om de administratieve last die dit wetsvoorstel met zich
meebrengt, te beperken. Bovendien draagt een dergelijke koppeling bij aan een gelijke behandeling.
Verstrekking en gebruik informatie uit het register.
In het register is een beperkte gegevensset opgenomen. Leerplichtambtenaren hebben slechts inzage in
de gegevens van leerlingen uit hun eigen gemeente en alleen inzage in de gegevens die zij nodig hebben
voor hun dagelijks werk. Nadat de leerplichtambtenaar de vrijstelling heeft geregistreerd en opgeslagen bij
DUO, hebben zij geen inzicht meer in de aard van de vrijstelling. Er wordt vanuit gegaan dat de vrijstelling
voor een jaar wordt afgegeven en dat gedurende dat jaar de leerplichtambtenaar geen werkzaamheden in

een dergelijke zaak hoeft te verrichten. In de meeste gevallen is dat waar, maar als de gemeente eigen
beleid wil ontwikkelen is dat wel degelijk van belang. Als een gemeente wil weten hoeveel leerlingen
vrijgesteld zijn van de Leerplichtwet omdat zij onderwijs in het buitenland volgen, is deze informatie niet
bekend via DUO, omdat de aard van de vrijstelling niet meer bekend is. Meerdere gemeenten kampen
ermee dat leerlingen pretenderen onderwijs te volgen in het buitenland, maar eigenlijk ook wonen in het
buitenland. Deze leerlingen staan in Nederland ingeschreven om kinderbijslag te ontvangen. Gemeenten
houden deze groep goed in de gaten door bij een tweede beroep op vrijstelling een adresonderzoek gba op
te starten om te onderzoeken of leerlingen daadwerkelijk voor een korte periode in het buitenland
verblijven of daar wonen, waardoor zij niet in aanmerking kunnen komen voor bepaalde sociale
voorzieningen van Nederland.
Door de beperkte gegevensset die DUO zichtbaar maakt zal er echt een dubbele administratie gevoerd
moeten worden. Terwijl dat niet nodig is door de aard van de vrijstelling wel zichtbaar te maken voor de
leerplichtambtenaar. Ons inziens levert dit geen strijd op met de bepaling dat bijzondere
persoonsgegevens volgens art. 16 Wbp niet mogen verwerkt. Artikel 20 lid 3 sub f vrijstellingsbesluit Wbp
geeft aan dat alle gegevens rondom vrijstelling van inschrijving of schoolbezoek wel verwerkt mogen
worden. Dus zolang zij alleen zichtbaar zijn voor de bevoegde ambtenaar moet dat mogelijk zijn.
Daarnaast zijn er een aantal gemeenten die voor 1 juli voorafgaand aan het schooljaar alle ouders
aanschrijven die gedurende het schooljaar een vrijstelling hadden, om ze erop te wijzen om tijdig de
kennisgeving in te dienen. Ook in dit geval kan geen informatie vanuit DUO worden gebruikt en zal het
eigen leerlingadministratiesysteem moeten worden gebruikt. Een dubbele administratie dus.
Verstrekking informatie uit het informatieregister.
Verstrekking uit dit register gebeurt anoniem en bevat gegevens over het aantal vrijstellingen per artikel,
onderscheiden naar leeftijd 5-16 jaar en 16-17 jaar, geslacht en of bij een vrijstelling 5 onder c er binnen
of buiten de EU onderwijs wordt gevolgd.
Het aantal vrijstellingen per artikel onderscheiden naar de leeftijdsgroepen wordt samengesteld uit
landelijke, RMC-regio en gemeentelijke informatie. Het geslacht wordt slechts samengesteld uit landelijke
en RMC-regio. De informatie over vrijstellingen betreffende artikel 5c , wordt het onderwijs binnen of
buiten de EU gevolgd, wordt samengesteld uit landelijke, RMC-regio en G4 gemeenten.
Het is niet duidelijk waarom bij geslacht en artikel 5 onder c Lpw geen informatie van de afzonderlijke
gemeenten worden gebruikt, zeker niet omdat de gegevens zijn geanonimiseerd. Ingrado begrijpt dat
leerlingen in kleine gemeenten op basis van deze gegevens makkelijker zijn te individualiseren voor de
leerplichtambtenaar, maar volgens het eerder genoemde vrijstellingsbesluit is dat geen probleem. Om een
volledig beeld te krijgen adviseert Ingrado om bij de laatste 2 categorieën ook de specificatie per
gemeente mee te nemen.
Gezien het bovenstaande ziet Ingrado dus geen administratieve lastenverlichting voor de gemeente,
integendeel er gaat een dubbele registratie ontstaan, omdat de gegevens na verwerking in het register
slecht beperkt zichtbaar blijven voor de leerplichtambtenaar. Ingrado gaat ervan uit dat de leveranciers
van leerplichtadministratiesystemen een koppeling met DUO zullen inbouwen voor de vrijstellingen,
waardoor er voor de leerplichtambtenaar geen dubbele administratie gaat ontstaan. Hier zullen wel extra
kosten aan verbonden zitten, die Ingrado verwacht bij de inrichting gecompenseerd te zien.
Buiten de bovengenoemde aandachtpunten ziet Ingrado de positieve effecten van dit wetsvoorstel. Het feit
dat de vrijgestelde jongeren niet meer meetellen als vsv-er is een vooruitgang. Daarnaast is de
beleidsinformatie die het informatieregister gaat bieden van meerwaarde waardoor er meer zicht is op het
aantal vrijstellingen, de duur het geslacht, laatst bezochte school etc. Op deze manier is goed te
monitoren of er een toename is van het aantal vrijstellingen landelijk of in een bepaald gebied.

