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35 *** Voorstel van wet van het lid van Meenen tot wijziging van het 

wetboek van Strafrecht in verband met de Wet op het primair 

onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het 

voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de 

Leerplichtwet 1969 en de Leerplichtwet BES tot handhaving 

van het recht op onderwijs. 

  

  

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

  

 

 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins 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 wenselijk is het recht op onderwijs van 

het de jongere te waarborgen door de vrijstelling van de leerplicht te beperken tot de jongere 

die om lichamelijke of psychische reden niet in staat is om zijn persoonlijkheid, talenten en 

geestelijke en lichamelijke vermogens te ontplooien en tevens door een meldplicht van het 

samenwerkingsverband of het expertisecentrum onderwijszorg (in de BES-eilanden), bij de 

jeugdarts te bevorderen dat de jeugdgezondheidszorg de onderwijsomgeving van de jongere, 

als onderdeel van het sociale, pedagogische en fysieke milieu van het de jongere, kan 

beoordelen en zo nodig kan zorgdragen voor maatregelen tegen gezondheidsbedreigende 

factoren en dat het in verband hiermee noodzakelijk is de Wet op het primair onderwijs, de 

Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet 

onderwijs BES, de Leerplichtwet 1969 en de Leerplichtwet BES te wijzigen.;  

 Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van 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 primair onderwijs 

 

 

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In Artikel 1 wordt onder ‘’de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor 

zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;’’ ingevoegd: 

‘’<< jeugdarts>>: arts maatschappij en gezondheid die werkzaam is bij een instantie die 

uitvoering geeft aan de jeugdgezondheidszorg als bedoeld in artikel 5, lid 2, van de Wet 

publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid;’’ 

 

B 

 

Artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 
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1. Aan het zesde lid wordt onder vervanging van ‘’, en’’ aan het slot van onderdeel c door een 

komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door ‘’en’’ een 

onderdeel toegevoegd, luidende: 

e. om bij dreigende uitval van een leerling op eenn van de scholen een melding te doen bij de 

jeugdarts die werkzaam is bij een instantie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert in de 

gemeente waar de leerling zijn woonplaats heeft, zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet 

publieke gezondheid. 

2. In het dertiende lid, eerste volzin, wordt “b tot en met d” vervangen door “b tot en met e”. 

3. Aan het dertiende lid wordt onder vervanging van ‘’, of’’ aan het slot van onderdeel b door 

een komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door ‘’, of’’ een 

onderdeel toegevoegd, luidende: 

d. de melding, bedoeld in het zesde lid, onderdeel e. 

 

Artikel II Wijziging Wet primair onderwijs BES 

 

De Wet primair onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd: 

 

Aan artikel 28, eerste lid, wordt onder vervanging van “, of’’ aan het slot van onderdeel c 

door een komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door ‘’, of’’, 

een onderdeel toegevoegd luidende: 

e. om bij dreigende uitval van een leerling op één van de scholen dit te melden bij de 

jeugdarts die werkzaam is bij een instantie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert in de 

gemeente waar de leerling zijn woonplaats heeft, zoals bedoelt in artikel 5 van de Wet 

publieke gezondheid. 

 

Artikel III Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs 

 

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 1 wordt onder ‘’«de inspectie»: de inspectie, bedoeld in de Wet op het 

onderwijstoezicht;’’ ingevoegd: 

<< jeugdarts>>: arts maatschappij en gezondheid die werkzaam is bij een instantie die 

uitvoering geeft aan de jeugdgezondheidszorg als bedoeld in artikel 5, lid 2, van de Wet 

publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. 

 

B 

 

Artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het zesde lid wordt onder vervanging van “, en” aan het slot van onderdeel c door een 

komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door “, en” een 

onderdeel toegevoegd, luidende:  

e. om bij dreigende uitval van een leerling op één van de scholen een melding te doen bij de 

jeugdarts die werkzaam is bij een instantie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert in de 

gemeente waar de leerling zijn woonplaats heeft, zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet 

publieke gezondheid. 

2. In het veertiende lid, eerste volzin, wordt “b tot en met d” vervangen door “b tot en 
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met e”. 

3. Aan het veertiende lid wordt onder vervanging van “, of” aan het slot van onderdeel b door 

een komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door “, of” een 

onderdeel toegevoegd, luidende: 

d. de melding, als bedoeld in onderdeel e.  

 

Artikel IV Wijziging Wet voortgezet onderwijs BES 

 

De Wet voortgezet onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd: 

 

Aan artikel 69, eerste lid wordt, onder vervanging van “, of” aan het slot van onderdeel c door 

een komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door “, of” een 

onderdeel toegevoegd, luidende: 

e. om bij dreigende uitval van een leerling op één van de scholen dit te melden bij de 

jeugdarts die werkzaam is bij een instantie die de jeugdgezondheidszorg uitvoert in de 

gemeente waar de leerling zijn woonplaats heeft, zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet 

publieke gezondheid. 

 

Artikel V Wijziging Leerplichtwet 1969 

 

De leerplichtwet 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 5, onderdeel a komt te luiden: 

a. de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet in staat is en zal zijn tot de 

ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens;  

 

 

B 

 

Artikel 7 komt te luiden: 

Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a kan slechts worden gedaan, indien 

bij de kennisgeving een verklaring van een arts of van een academisch gevormde of daarmede 

bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog is overgelegd, waaruit blijkt, 

dat deze de jongere niet geschikt achten om tot een school onderscheidenlijk een instelling te 

worden toegelaten. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.  

 

 

Artikel VI Wijziging Leerplichtwet BES 

 

De leerplichtwet BES wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 14, onderdeel a komt te luiden: 

a. de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet in staat is en zal zijn tot de 

ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens;  
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B 

 

Artikel 16 komt te luiden: 

Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 14 onder a kan slechts worden gedaan, indien 

bij de kennisgeving een verklaring van een arts of van een academisch gevormde of daarmede 

bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog is overgelegd, waaruit blijkt, 

dat deze de jongere niet geschikt achten om tot een school onderscheidenlijk een instelling te 

worden toegelaten. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.  

 

 

Artikel VII Inwerkingtreding  

 

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

 

 

 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 

autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 

hand zullen houden.  

 

Gegeven 

 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

 

 


