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Wet van 6 december 2001 tot 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)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in verband met de
afloop van de werkingsduur van het Tijdelijk besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, wenselijk is de verantwoordelijkheid van gemeenten voor een integrale aanpak van de problematiek
van het voortijdig schoolverlaten wettelijk te regelen;
dat het in verband daarmee noodzakelijk is die verantwoordelijkheid
neer te leggen in de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra, alsmede om in dat
kader te regelen dat het bevoegd gezag van de school of instelling
behalve leerplichtige ook niet-leerplichtige voortijdige schoolverlaters
meldt aan de gemeente;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS
In de Wet op het voortgezet onderwijs1 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
A
Na artikel 27a wordt een nieuw artikel 28 ingevoegd, luidende:
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Artikel 28. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten
niet-leerplichtigen
1. Het bevoegd gezag doet onverwijld opgave aan burgemeester en
wethouders van de gemeente waar de betrokkene woon- of verblijfplaats
heeft van de gegevens van degene
a. op wie de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is en die de
leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt,
b. die niet in het bezit is van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in
artikel 7 onderscheidenlijk artikel 8 dan wel een diploma van een
opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e,
van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en
c. die
1°. het onderwijs aan de school gedurende een aaneengesloten periode
van ten minste een maand of een door het bevoegd gezag te bepalen
kortere periode zonder geldige reden niet meer volgt, of
2°. bij de school wordt in- of uitgeschreven of van de school wordt
verwijderd.
2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven
omtrent de toepassing van het eerste lid.
B
Na artikel 118f wordt een nieuwe titel IVB ingevoegd, luidende:
TITEL IVB. BESTRIJDING VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
NIET-LEERPLICHTIGEN
Artikel 118g. Voortijdige schoolverlater
1. Onder een voortijdige schoolverlater in de zin van deze titel wordt
verstaan degene op wie artikel 28, eerste lid onder a en b, van toepassing
is en
a. die het onderwijs aan de school waaraan hij is ingeschreven
gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of een
door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden
niet meer volgt, of
b. die niet meer aan een school is ingeschreven en evenmin is
ingeschreven aan een instelling als bedoeld in de Wet educatie en
beroepsonderwijs dan wel aan een school of instelling als bedoeld in de
Wet op de expertisecentra.
2. Voor zover nodig in afwijking van het eerste lid wordt onder een
voortijdige schoolverlater niet verstaan degene die in het bezit is van een
getuigschrift van het praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f dan wel
een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid
onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en werkzaam is op
grond van een aanstelling of arbeidsovereenkomst.
Artikel 118h. Bestrijding voortijdig schoolverlaten door
gemeente
1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor registratie van de
gegevens die het bevoegd gezag ingevolge artikel 28 heeft gemeld.
Burgemeester en wethouders dragen bovendien zorg voor een systeem
van doorverwijzing naar onderwijs of arbeidsmarkt van de in artikel 118g
bedoelde voortijdige schoolverlaters en voor het onderhoud van dit
systeem. Het systeem heeft mede betrekking op de gegevens waarover de
gemeente beschikt in het kader van de uitvoering van de Leerplichtwet
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1969. Voor de uitvoering van de eerste en tweede volzin kunnen bij
ministeriële regeling nadere voorschriften worden vastgesteld.
2. Voor de vervulling van hun in het eerste lid bedoelde taken werken
de colleges van burgemeester en wethouders samen binnen bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde regio’s. Zij
maken tevens afspraken met scholen, instellingen als bedoeld in de Wet
educatie en beroepsonderwijs, scholen en instellingen als bedoeld in de
Wet op de expertisecentra en organisaties die zijn betrokken bij het
voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.
3. De gemeentebesturen in een regio wijzen uit hun midden een
contactgemeente aan. Deze aanwijzing wordt onverwijld gemeld aan Onze
Minister. Burgemeester en wethouders van de contactgemeente vervullen
coördinerende taken met het oog op het voorkomen en bestrijden van
voortijdig schoolverlaten. In dat verband:
a. maken zij afspraken met de in het tweede lid bedoelde scholen,
instellingen en organisaties over de inzet en verantwoordelijkheid bij het
voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten;
b. dragen zij zorg voor de totstandkoming van een regionaal netwerk
van die scholen, instellingen en organisaties;
c. organiseren en coördineren zij de in het eerste lid bedoelde melding,
registratie en doorverwijzing.
4. Indien gemeentebesturen in een regio een andere contactgemeente
aanwijzen, dragen burgemeester en wethouders van de vorige contactgemeente alle bescheiden die betrekking hebben op de uitvoering van dit
artikel over aan burgemeester en wethouders van de opvolgende
contactgemeente. De wijziging van de aanwijzing wordt onverwijld
gemeld aan Onze Minister.
5. Ter tegemoetkoming in de kosten van uitvoering van het eerste tot en
met derde lid kent Onze Minister binnen het raam van de door de
begrotingswetgever beschikbaar gestelde middelen jaarlijks uiterlijk in
september ten behoeve van de activiteiten van de gemeentebesturen in
de regio aan de contactgemeente een specifieke uitkering toe. Deze
uitkering heeft betrekking op het daarop volgende kalenderjaar. De
contactgemeente draagt er zorg voor dat de gemeentebesturen in de
regio gebruik kunnen maken van de instrumenten die met behulp van
deze uitkering zijn verwezenlijkt. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gegeven voor de berekening en betaling van de
uitkering. De berekening geschiedt in elk geval aan de hand van het aantal
volwassen inwoners van de gemeenten in de regio op 1 januari van het
jaar voorafgaande aan het jaar van de uitkering, waarbij rekening wordt
gehouden met het opleidingsniveau en met de etnische achtergrond van
die inwoners. Bij de berekening van een deel van de uitkering kunnen de
volwassen inwoners van gemeenten die op grond van een andere
regeling reeds een vergoeding voor de bestrijding van voortijdig
schoolverlaten ontvangen, buiten beschouwing worden gelaten. Onze
Minister hanteert het aantal volwassen inwoners van de gemeenten in de
regio dat blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek
op verzoek van Onze Minister daarover verstrekt.
6. Het bevoegd gezag geeft aan de door de gemeenteraad aangewezen
personen alle gevraagde bescheiden ter inzage en verstrekt de gevraagde
inlichtingen die van belang zijn voor het voorkomen en bestrijden van
voortijdig schoolverlaten.
7. De gemeentebesturen in een regio stellen streefcijfers vast voor de in
die regio te behalen resultaten. Burgemeester en wethouders van de
contactgemeente stellen mede namens de andere gemeenten in de regio
jaarlijks een effectrapportage vast waarin zowel de streefcijfers als de
bereikte resultaten zijn aangegeven en waarin afwijkingen worden
toegelicht.
8. Indien burgemeester en wethouders van de contactgemeente het
bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met zevende lid niet nakomen,
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kan Onze Minister de uitkering geheel of gedeeltelijk inhouden of
opschorten. Onze Minister gaat niet over tot gehele of gedeeltelijke
inhouding dan na overleg met burgemeester en wethouders van de
contactgemeente. Onze Minister kan de uitkering wederom toekennen
indien de reden voor inhouding of opschorting is vervallen.
9. Onze Minister kan de in het vijfde lid bedoelde uitkering geheel of
gedeeltelijk terugvorderen indien uit de rekening van de gemeente,
bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet, het gemeentelijk verslag
omtrent het financieel beheer, bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet,
het verslag van de accountant, bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de
Gemeentewet, dan wel uit een afzonderlijke verantwoording, voorzien van
een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid,
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet blijkt dat de uitkering is
besteed in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.
Artikel 118i. Informatie over voortijdig schoolverlaten
1. Burgemeester en wethouders van de contactgemeente zenden de in
artikel 118h, zevende lid, bedoelde effectrapportage aan Onze Minister.
2. Burgemeester en wethouders zijn gehouden aan de door Onze
Minister aangewezen personen alle gevraagde bescheiden ter inzage te
geven en de gevraagde inlichtingen te verstrekken die van belang zijn
voor het door Onze Minister te voeren beleid met betrekking tot het
voortijdig schoolverlaten door niet-leerplichtigen.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden
gegeven omtrent het tijdstip van indiening en de inrichting van de
effectrapportage en inzake de wijze van beschikbaarstelling van de
gegevens, bedoeld in het tweede lid.

ARTIKEL II. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS
In de Wet educatie en beroepsonderwijs2 worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
A
Het opschrift van hoofdstuk 8 komt te luiden:

HOOFDSTUK 8. INSCHRIJVING, VOOROPLEIDINGSEISEN,
VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
B
Na artikel 8.1.7 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 8.1.8. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten
niet-leerplichtigen
1. Het bevoegd gezag doet onverwijld opgave aan burgemeester en
wethouders van de gemeente waar de betrokkene woon- of verblijfplaats
heeft van de gegevens van degene
a. op wie de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is en die de
leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt,
b. die niet in het bezit is van een diploma van een opleiding als bedoeld
in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, dan wel een diploma
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet
onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet
op het voortgezet onderwijs, en
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c. die
1°. het onderwijs of de educatie aan de instelling gedurende een
aaneengesloten periode van ten minste een maand of een door het
bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden niet meer
volgt, of
2°. bij de instelling wordt in- of uitgeschreven of van de instelling wordt
verwijderd.
2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven
omtrent de toepassing van het eerste lid.
C
Na artikel 8.2.1 wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende:
TITEL 3. BESTRIJDING VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
NIET-LEERPLICHTIGEN
Artikel 8.3.1. Voortijdige schoolverlater
1. Onder een voortijdige schoolverlater in de zin van deze titel wordt
verstaan degene op wie artikel 8.1.8, eerste lid onder a en b, van
toepassing is en
a. die het onderwijs of de educatie aan de instelling waaraan hij is
ingeschreven gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een
maand of een door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder
geldige reden niet meer volgt, of
b. die niet meer aan een instelling is ingeschreven en evenmin is
ingeschreven aan een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet
onderwijs dan wel aan een school of instelling als bedoeld in de Wet op
de expertisecentra.
2. Voor zover nodig in afwijking van het eerste lid wordt onder een
voortijdig schoolverlater niet verstaan degene die in het bezit is van een
diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel
a, dan wel een getuigschrift van het praktijkonderwijs als bedoeld in
artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs en werkzaam is op
grond van een aanstelling of arbeidsovereenkomst.
Artikel 8.3.2. Bestrijding voortijdig schoolverlaten door
gemeente
1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor registratie van de
gegevens die het bevoegd gezag ingevolge artikel 8.1.8 heeft gemeld.
Burgemeester en wethouders dragen bovendien zorg voor een systeem
van doorverwijzing naar onderwijs of arbeidsmarkt van de in artikel 8.3.1
bedoelde voortijdige schoolverlaters en voor het onderhoud van dit
systeem. Het systeem heeft mede betrekking op de gegevens waarover de
gemeente beschikt in het kader van de uitvoering van de Leerplichtwet
1969. Voor de uitvoering van de eerste en tweede volzin kunnen bij
ministeriële regeling nadere voorschriften worden vastgesteld.
2. Voor de vervulling van hun in het eerste lid bedoelde taken werken
de colleges van burgemeester en wethouders samen binnen bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde regio’s. Zij
maken tevens afspraken met instellingen, scholen als bedoeld in de Wet
op het voortgezet onderwijs, scholen en instellingen als bedoeld in de Wet
op de expertisecentra en organisaties die zijn betrokken bij het voorkomen
en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.
3. De gemeentebesturen in een regio wijzen uit hun midden een
contactgemeente aan. Deze aanwijzing wordt onverwijld gemeld aan Onze
Minister. Burgemeester en wethouders van de contactgemeente vervullen
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coördinerende taken met het oog op het voorkomen en bestrijden van
voortijdig schoolverlaten. In dat verband:
a. maken zij afspraken met de in het tweede lid bedoelde scholen,
instellingen en organisaties over de inzet en verantwoordelijkheid bij het
voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten;
b. dragen zij zorg voor de totstandkoming van een regionaal netwerk
van die scholen, instellingen en organisaties;
c. organiseren en coördineren zij de in het eerste lid bedoelde melding,
registratie en doorverwijzing.
4. Indien gemeentebesturen in een regio een andere contactgemeente
aanwijzen, dragen burgemeester en wethouders van de vorige contactgemeente alle bescheiden die betrekking hebben op de uitvoering van dit
artikel over aan burgemeester en wethouders van de opvolgende
contactgemeente. De wijziging van de aanwijzing wordt onverwijld
gemeld aan Onze Minister.
5. Ter tegemoetkoming in de kosten van uitvoering van het eerste tot en
met derde lid kent Onze Minister binnen het raam van de door de
begrotingswetgever beschikbaar gestelde middelen jaarlijks uiterlijk in
september ten behoeve van de activiteiten van de gemeentebesturen in
de regio aan de contactgemeente een specifieke uitkering toe. Deze
uitkering heeft betrekking op het daarop volgende kalenderjaar. De
contactgemeente draagt er zorg voor dat de gemeentebesturen in de
regio gebruik kunnen maken van de instrumenten die met behulp van
deze uitkering zijn verwezenlijkt. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gegeven voor de berekening en betaling van de
uitkering. De berekening geschiedt in elk geval aan de hand van het aantal
volwassen inwoners van de gemeenten in de regio op 1 januari van het
jaar voorafgaande aan het jaar van de uitkering, waarbij rekening wordt
gehouden met het opleidingsniveau en met de etnische achtergrond van
die inwoners. Bij de berekening van een deel van de uitkering kunnen de
volwassen inwoners van gemeenten die op grond van een andere
regeling reeds een vergoeding voor de bestrijding van voortijdig
schoolverlaten ontvangen, buiten beschouwing worden gelaten. Onze
Minister hanteert het aantal volwassen inwoners van de gemeenten in de
regio dat blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek
op verzoek van Onze Minister daarover verstrekt.
6. Het bevoegd gezag geeft aan de door de gemeenteraad aangewezen
personen alle gevraagde bescheiden ter inzage en verstrekt de gevraagde
inlichtingen die van belang zijn voor het voorkomen en bestrijden van
voortijdig schoolverlaten.
7. De gemeentebesturen in een regio stellen streefcijfers vast voor de in
die regio te behalen resultaten. Burgemeester en wethouders van de
contactgemeente stellen mede namens de andere gemeenten in de regio
jaarlijks een effectrapportage vast waarin zowel de streefcijfers als de
bereikte resultaten zijn aangegeven en waarin afwijkingen worden
toegelicht.
8. Indien burgemeester en wethouders van de contactgemeente het
bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met zevende lid niet nakomen,
kan Onze Minister de uitkering geheel of gedeeltelijk inhouden of
opschorten. Onze Minister gaat niet over tot gehele of gedeeltelijke
inhouding dan na overleg met burgemeester en wethouders van de
contactgemeente. Onze Minister kan de uitkering wederom toekennen
indien de reden voor inhouding of opschorting is vervallen.
9. Onze Minister kan de in het vijfde lid bedoelde uitkering geheel of
gedeeltelijk terugvorderen indien uit de rekening van de gemeente,
bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet, het gemeentelijk verslag
omtrent het financieel beheer, bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet,
het verslag van de accountant, bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de
Gemeentewet, dan wel uit een afzonderlijke verantwoording, voorzien van
een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid,
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van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet blijkt dat de uitkering is
besteed in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.
Artikel 8.3.3. Informatie over voortijdig schoolverlaten
1. Burgemeester en wethouders van de contactgemeente zenden de in
artikel 8.3.2, zevende lid, bedoelde effectrapportage aan Onze Minister.
2. Burgemeester en wethouders zijn gehouden aan de door Onze
Minister aangewezen personen alle gevraagde bescheiden ter inzage te
geven en de gevraagde inlichtingen te verstrekken die van belang zijn
voor het door Onze Minister te voeren beleid met betrekking tot het
voortijdig schoolverlaten door niet-leerplichtigen.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden
gegeven omtrent het tijdstip van indiening en de inrichting van de
effectrapportage en inzake de wijze van beschikbaarstelling van de
gegevens, bedoeld in het tweede lid.

ARTIKEL III. WIJZIGING WET OP DE EXPERTISECENTRA
In de Wet op de expertisecentra3 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
A
Na artikel 47 wordt een nieuw artikel 47a ingevoegd, luidende:
Artikel 47a. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten
niet-leerplichtigen
1. Het bevoegd gezag doet onverwijld opgave aan burgemeester en
wethouders van de gemeente waar de betrokkene woon- of verblijfplaats
heeft van de gegevens van degene
a. op wie de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is en die de
leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt,
b. die niet in het bezit is van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in
artikel 7 onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet op het voortgezet
onderwijs dan wel een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel
7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs, en
c. die
1°. het onderwijs aan de school gedurende een aaneengesloten periode
van ten minste een maand of een door het bevoegd gezag te bepalen
kortere periode zonder geldige reden niet meer volgt, of
2°. bij de school wordt in- of uitgeschreven of van de school wordt
verwijderd.
2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven
omtrent de toepassing van het eerste lid.
B
Na artikel 162 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:
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AFDELING 10A. BESTRIJDING VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
NIET-LEERPLICHTIGEN
Artikel 162a. Voortijdige schoolverlater
1. Onder een voortijdige schoolverlater in de zin van deze afdeling
wordt verstaan degene op wie artikel 47a, eerste lid onder a en b, van
toepassing is en
a. die het onderwijs aan de school waaraan hij is ingeschreven
gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of een
door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden
niet meer volgt, of
b. die niet meer aan een school is ingeschreven en evenmin is
ingeschreven aan een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet
onderwijs dan wel aan een instelling als bedoeld in de Wet educatie en
beroepsonderwijs.
2. Voor zover nodig in afwijking van het eerste lid wordt onder een
voortijdig schoolverlater niet verstaan degene die in het bezit is van een
getuigschrift van het praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de
Wet op het voortgezet onderwijs dan wel een diploma van een opleiding
als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onderdeel a, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs en werkzaam is op grond van een aanstelling of
arbeidsovereenkomst.
Artikel 162b. Bestrijding voortijdig schoolverlaten door
gemeente
1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor registratie van de
gegevens die het bevoegd gezag ingevolge artikel 47a heeft gemeld.
Burgemeester en wethouders dragen bovendien zorg voor een systeem
van doorverwijzing naar onderwijs of arbeidsmarkt van de in artikel 162a
bedoelde voortijdige schoolverlaters en voor het onderhoud van dit
systeem. Het systeem heeft mede betrekking op de gegevens waarover de
gemeente beschikt in het kader van de uitvoering van de Leerplichtwet
1969. Voor de uitvoering van de eerste en tweede volzin kunnen bij
ministeriële regeling nadere voorschriften worden vastgesteld.
2. Voor de vervulling van hun in het eerste lid bedoelde taken werken
de colleges van burgemeester en wethouders samen binnen bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde regio’s. Zij
maken tevens afspraken met scholen, scholen en instellingen als bedoeld
in de Wet op het voortgezet onderwijs, instellingen als bedoeld in de Wet
educatie en beroepsonderwijs en organisaties die zijn betrokken bij het
voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.
3. De gemeentebesturen in een regio wijzen uit hun midden een
contactgemeente aan. Deze aanwijzing wordt onverwijld gemeld aan Onze
minister. Burgemeester en wethouders van de contactgemeente vervullen
coördinerende taken met het oog op het voorkomen en bestrijden van
voortijdig schoolverlaten. In dat verband:
a. maken zij afspraken met de in het tweede lid bedoelde scholen,
instellingen en organisaties over de inzet en verantwoordelijkheid bij het
voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten;
b. dragen zij zorg voor de totstandkoming van een regionaal netwerk
van die scholen, instellingen en organisaties;
c. organiseren en coördineren zij de in het eerste lid bedoelde melding,
registratie en doorverwijzing.
4. Indien gemeentebesturen in een regio een andere contactgemeente
aanwijzen, dragen burgemeester en wethouders van de vorige contactgemeente alle bescheiden die betrekking hebben op de uitvoering van dit
artikel over aan burgemeester en wethouders van de opvolgende
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contactgemeente. De wijziging van de aanwijzing wordt onverwijld
gemeld aan Onze minister.
5. Ter tegemoetkoming in de kosten van uitvoering van het eerste tot en
met derde lid kent Onze minister binnen het raam van de door de
begrotingswetgever beschikbaar gestelde middelen jaarlijks uiterlijk in
september ten behoeve van de activiteiten van de gemeentebesturen in
de regio aan de contactgemeente een specifieke uitkering toe. Deze
uitkering heeft betrekking op het daarop volgende kalenderjaar. De
contactgemeente draagt er zorg voor dat de gemeentebesturen in de
regio gebruik kunnen maken van de instrumenten die met behulp van
deze uitkering zijn verwezenlijkt. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden regels gegeven voor de berekening en betaling van de
uitkering. De berekening geschiedt in elk geval aan de hand van het aantal
volwassen inwoners van de gemeenten in de regio op 1 januari van het
jaar voorafgaande aan het jaar van de uitkering, waarbij rekening wordt
gehouden met het opleidingsniveau en met de etnische achtergrond van
die inwoners. Bij de berekening van een deel van de uitkering kunnen de
volwassen inwoners van gemeenten die op grond van een andere
regeling reeds een vergoeding voor de bestrijding van voortijdig
schoolverlaten ontvangen, buiten beschouwing worden gelaten. Onze
minister hanteert het aantal volwassen inwoners van de gemeenten in de
regio dat blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek
op verzoek van Onze minister daarover verstrekt.
6. Het bevoegd gezag geeft aan de door de gemeenteraad aangewezen
personen alle gevraagde bescheiden ter inzage en verstrekt de gevraagde
inlichtingen die van belang zijn voor het voorkomen en bestrijden van
voortijdig schoolverlaten.
7. De gemeentebesturen in een regio stellen streefcijfers vast voor de in
die regio te behalen resultaten. Burgemeester en wethouders van de
contactgemeente stellen mede namens de andere gemeenten in de regio
jaarlijks een effectrapportage vast waarin zowel de streefcijfers als de
bereikte resultaten zijn aangegeven en waarin afwijkingen worden
toegelicht.
8. Indien burgemeester en wethouders van de contactgemeente het
bepaalde bij of krachtens het eerste tot en met zevende lid niet nakomen,
kan Onze minister de uitkering geheel of gedeeltelijk inhouden of
opschorten. Onze minister gaat niet over tot gehele of gedeeltelijke
inhouding dan na overleg met burgemeester en wethouders van de
contactgemeente. Onze minister kan de uitkering wederom toekennen
indien de reden voor inhouding of opschorting is vervallen.
9. Onze minister kan de in het vijfde lid bedoelde uitkering geheel of
gedeeltelijk terugvorderen indien uit de rekening van de gemeente,
bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet, het gemeentelijk verslag
omtrent het financieel beheer, bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet,
het verslag van de accountant, bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de
Gemeentewet, dan wel uit een afzonderlijke verantwoording, voorzien van
een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid,
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, niet blijkt dat de uitkering is
besteed in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.
Artikel 162c. Informatie over voortijdig schoolverlaten
1. Burgemeester en wethouders van de contactgemeente zenden de in
artikel 162b, zevende lid, bedoelde effectrapportage aan Onze minister.
2. Burgemeester en wethouders zijn gehouden aan de door Onze
minister aangewezen personen alle gevraagde bescheiden ter inzage te
geven en de gevraagde inlichtingen te verstrekken die van belang zijn
voor het door Onze minister te voeren beleid met betrekking tot het
voortijdig schoolverlaten door niet-leerplichtigen.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden

Staatsblad 2001

636

9

gegeven omtrent het tijdstip van indiening en de inrichting van de
effectrapportage en inzake de wijze van beschikbaarstelling van de
gegevens, bedoeld in het tweede lid.
C
De inhoudsopgave wordt gewijzigd als volgt:
1. Na de omschrijving van artikel 47 wordt ingevoegd:
Artikel 47a. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten
niet-leerplichtigen
2. Na de omschrijving van artikel 162 wordt ingevoegd:
Afdeling 10A. Bestrijding voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen
Artikel 162a. Voortijdige schoolverlater
Artikel 162b. Bestrijding voortijdig schoolverlaten door gemeente
Artikel 162c. Informatie over voortijdig schoolverlaten.

ARTIKEL IV. OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT
DOELGROEPEN VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS EN
AANWIJZING CONTACTGEMEENTEN
1. Voor de toepassing van de artikelen 28 en 118g tot en met 118i van
de Wet op het voortgezet onderwijs wordt onder een school tevens
verstaan een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in
artikel 124 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
2. De artikelen 8.1.8 en 8.3.1 tot en met 8.3.3 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs zijn tevens van toepassing op degene die:
a. op grond van artikel 12.3.24 van die wet nog in de gelegenheid is
gesteld om binnen een redelijke tijd zijn opleiding onderscheidenlijk
programma te voltooien volgens de op 31 december 1995 geldende
voorschriften, en
b. voor het bereiken van de in artikel 8.1.8, eerste lid onderdeel a, van
die wet genoemde leeftijd een instelling verlaat zonder een diploma van
een opleiding tot beginnende beroepsuitoefening als bedoeld in artikel
2.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs zoals die wet luidde op 31 december 1995, of een diploma van een
opleiding voor middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 15,
derde lid, onderdeel a, van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals die
wet luidde op 31 december 1995.
3. Tot een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip zijn de
in artikel 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2 van de
Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de
expertisecentra bedoelde regio’s en contactgemeenten de regio’s
onderscheidenlijk contactgemeenten, aangewezen op grond van de
Tijdelijke regeling regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten.
4. Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet,
worden de specifieke uitkeringen die op grond van de Tijdelijke regeling
regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten zijn
toegekend ten behoeve van het lopende kalenderjaar, voor het dan
resterende gedeelte van dat kalenderjaar aangemerkt als te zijn toegekend
op grond van artikel 118h, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet
onderwijs, artikel 8.3.2, vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en artikel 162b, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra ten
behoeve van de in die artikelen genoemde taken.
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ARTIKEL V. EVALUATIE

Zie voor de behandeling in de StatenGeneraal:
Kamerstukken II 1999/2000, 2000/2001, 27 206.
Handelingen II 2000/2001, blz. 3596–3628;
3716–3717.
Kamerstukken I 2000/2001, 27 206 (213, 213a
(herdr.), 213b); 2001/2002, 27 206 (19, 19a,
19b).
Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d.
4 december 2001.
1

Stb. 1998, 512, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 29 november 2001, Stb. 625.
2
Stb. 1995, 501, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 28 juni 2001, Stb. 375.
3
Stb. 1998, 496, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 29 november 2001, Stb. 625.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt, in
overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, en na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onze Minister
van Justitie, voor 1 januari 2002 en vervolgens telkens na vier jaar, aan de
Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de
praktijk, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra voor zover het de
wijzigingen door deze wet betreft. Uit dit verslag blijkt tevens of het voor
de doeltreffendheid van de in de eerste volzin bedoelde wettelijke
voorschriften wenselijk moet worden geacht, de door de gemeentebesturen behaalde resultaten te betrekken bij de berekening van de hoogte
van de uitkering, bedoeld in artikel 118h, vijfde lid, van de Wet op het
voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2, vijfde lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs en artikel 162b, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra.

ARTIKEL VI. INWERKINGTREDING
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 december 2001
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
L. M. L. H. A. Hermans
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
L. J. Brinkhorst
Uitgegeven de twintigste december 2001
De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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