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Onderwerp:

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot uitvoering van
artikel 11 d, zesde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs
(Regeling verwijzingscommissie AGO (LB/04-11).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 13 mei 2011 (volgno. LH-11/0008)
om het oordeel van de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp
en de behandeling hiervan in de vergadering van de Raad van Advies d.d . 6
juni 2011, bericht de Raad u als volgt.
Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
uitvoering van artikel 11 d, zesde lid, van de Landsverordening voortgezet
onderwijs strekt, volgens de considerans, ertoe regels te stellen inzake taak,
samenstelling en werkwijze van de verwijzingscommissie.
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van
toelichting alsmede de overige bij het adviesverzoek gevoegde stukken geeft
de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende opmerkingen.

Algemeen
In artikel 3 van de Landsverordening voortgezet onderwijs is vermeld welk
onderwijs verstaan dient te worden onder voortgezet onderwijs. Voortgezet
onderwijs is het onderwijs dat wordt gegeven na het funderend onderwijs,
met uitzondering van het onderwijs geregeld in de Landsverordening
secundair beroepsonderwijs en de Landsverordening Universiteit
Nederlandse Antillen.
De artikelen 11c en artikel 11d van deze landsverordening regelen het
arbeidsgericht onderwijs (AGO).
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Inhoudelijke opmerkingen
Het ontwerp

Considerans
De Raad meent dat de considerans onvolledig is. In artikel 11 d, 6e lid van de
Landsverordening voortgezet onderwijs wordt ook vermeld dat de instelling
van de verwijzingscommissies bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen wordt geregeld, en niet alleen, zoals nu opgenomen in de
considerans, de taak, samenstelling en werkwijze.
Verwijzingscommissie
Het is de Raad opgevallen dat in de Landsverordening voortgezet onderwijs,
noch in onderhavig ontwerp een omschrijving wordt gegeven van het begrip
verwijzingscommissie. In artikel 1 onder a van het ontwerp wordt verwezen
naar artikel 11 d, 6e lid van de Landsverordening voortgezet onderwijs, maar
in dat artikel wordt dit begrip niet gedefinieerd. De Raad beveelt aan, nu in
artikel 1 van de Landsverordening voortgezet onderwijs evenmin het begrip
verwijzingscommissie wordt omschreven, in het ontwerp een omschrijving
van deze commissie te geven.
Artikel 11 d, 6e lid Landsverordening voortgezet onderwijs
Artikel 11d, 6e lid Landsverordening voortgezet onderwijs bepaalt voorts dat
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen voorschriften worden
gegeven (...) met betrekking tot de instelling, taak, samenstelling en
werkwijze van de verwijzingscommissies . Onderhavig ontwerp beoogt
volgens de aanhef en de considerans uitvoering aan dit artikellid te geven.
In het ontwerp wordt de samenstelling van de verwijzingscommissie duidelijk
in artikel 6 omschreven, maar de Raad mist in het ontwerp een bepaling
omtrent de instelling van de verwijzingscommissie.
Verder wordt in het ontwerp niet de taak van de commissie omschreven en
wordt niet duidelijk de taak en de werkwijze van de verwijzingscommissie
enerzijds en de taak en werkwijze van het bevoegd gezag anderzijds
onderscheiden. Het verdient de voorkeur dat in één of meerdere artikelen de
taak en de werkwijze van de verwijzingscommissie wordt omschreven en
vervolgens in een apart artikel de taak en de werkwijze van het bevoegd
gezag, welke omschrijving nu is verspreid over artikel 2 en artikel 3, 1e , 2e en
3e lid.
Taak van de verwiizingscommissie
De taak van de verwijzingscommissie is omschreven in het algemene deel
van de toelichting bij het ontwerp. Eén van de taken van de
verwijzingscommissie behelst "toezien op de feitelijke deelname aan het
AGO". Uit het ontwerp noch de toelichting wordt duidelijk hoe de commissie
deze taak wil vormgeven . Bedacht moet worden dat tot het treffen van een
regeling niet wordt besloten dan nadat is nagegaan of in voldoende mate
handhaving te realiseren valt. 1
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Artikel 11 c en artikel 11 d Landsverordening voortgezet onderwijs
Het arbeidsgericht onderwijs wordt in de Landsverordening voortgezet
onderwijs in de artikelen 11 c en 11 d geregeld.
De Raad adviseert in onderhavig ontwerp niet alleen uitvoering te geven aan
het bepaalde in artikel 11 d, 6e lid, maar tevens aan het bepaalde in artikel
11 c, 5e lid en artikel 11 d, r lid Landsverordening voortgezet onderwijs, in
welke artikelen tevens opdracht wordt gegeven voorschriften vast te stellen
het AGO betreffende, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Het
verdient immers de voorkeur dat alle aan elkaar gerelateerde onderwerpen
die op grond van de Landsverordening voortgezet onderwijs geregeld moeten
worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden
vastgelegd in één landsbesluit.
Bovendien is het ongewenst dat bij onderhavig ontwerp een verwijzingscommmissie wordt ingesteld, terwijl het toezicht op die verwijzingscommissie
niet wordt geregeld en zulks op grond van artikel 11 d, r lid van de
landsverordening wel is vereist.
Artikel 3, 4e lid
De Raad adviseert expliciet in het ontwerp op te nemen welke gegevens de
aanvraag tot indicatiestelling dient te bevatten, zodat duidelijk is welke
gegevens bedoeld worden in artikel 3, 4e lid van het ontwerp.
Artikel 7
In artikel 7 van het ontwerp is vermeld dat dit landsbesluit in werking treedt
met ingang van de dag na die der uitgifte van het publicatieblad, waarin het is
geplaatst. In de toelichting bij artikel 7 is echter bepaald dat aan het
landsbesluit terugwerkende kracht wordt verleend tot het moment waarop het
AGO van start is gegaan in het schooljaar 2010-2011.
In de eerste plaats is het tijdstip van inwerkingtreding niet duidelijk als gevolg
van het verschil tussen de tekst in het ontwerp en de tekst in de toelichting.
Zoals de Raad voorts in haar advies over de ontwerp-Iandsverordening tot
wijziging van de landsverordening belasting op de bedrijfsomzetten 1997
(RvA no. SM/03-11-LV) en in haar advies over de tweede ontwerp-begroting
(RvA no. SM/04-11-LV) heeft opgemerkt dient inwerkingtreding van
wetgeving met terugwerkende kracht een uitzondering te zijn op de regel dat
een regeling onmiddellijke werking 2 heeft.
Bij het achteraf legaliseren van praktische ontwikkelingen, zoals in dit geval,
verdient het naar het oordeel van de Raad de voorkeur gebruik te maken van
bekrachtiging of conversie in plaats van terugwerkende kracht.
Verder moet bij de inwerkingtreding bepaling in ieder geval rekening
gehouden worden met artikel 127, 3e lid van de Staatregeling van Sint
Maarten.
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De nota van toelichting

Inhoud toelichting bij het ontwerp
Het is de Raad opgevallen dat de toelichting bij het ontwerp zeer uitgebre id
is. De inhoud van de toelichting bevat echter veel meer infonnatie dan een
verantwoording van de regeling, zoals is aanbevolen in de "Aanwijzingen
voor de regelgeving van 13 september 2008 (stcrt. 2008, 183 en 190)".3 In dit
geval bevat de toe lichting add itionele infonnatie, zonder welke de regeling
onduidelijk en onvolledig is. Deze infonnatie behoort in de regeling zelf
opgenomen te worden .
In de eerste plaats beschrijft het algemeen deel van de nota van toeliching de
taak van de verwijzingscommissie. Deze informatie hoort in de rege ling zelf
thu is.
In de toelichting bij artikel 3 is verd er venneld dat het bevo egd gezag het
aanmeldingsfonnulier tezamen met het leerlingdossier naar de
verwijzingscomm issie stuurt. In artike l 3 van het ontwerp is de eis betreffende
het leerlingdossier echter niet terug te vinden.
Ook is in de toelichting vermeld dat de ouders schriftelijk én mondeling over
de door de verwijzingscomm issie gegeven beslissingen en adviezen worden
geïnfonneerd, terwijl in het 6e lid van artikel 3 over mondelinge infonnatieverschaffing niets is terug te vinden.
Verder is in de toelichting bij artikel 4 vermeld dat de leerachterstand op de
gebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en inzichtelijk rekenen in
het dossier terug te vinden moeten zijn, maar in artikel 4, 1e lid onder c is
slechts venneld dat de leerachterstand (zonder vennelding van de gebieden)
van de leerling één van de gegevens is waarop de beslissing omtrent de
indicatiestelling is gebaseerd .
De toelichting bij artikel 4 bevat voorts infonnatie over de gegevens die
onderdeel van de dossiers dienen te zijn, zoals het onderwijskundig rapport
en de gegevens van toetsen, tests en een persoonlijkheidsonderzoek. Deze
informatie is niet terug te vinden in artikel 4 van het ontwerp .
Tot slot hoort de berekening van de leerachterstand thuis in de ontwerpregeli ng, in plaats van in de toelichting .
Financiële paragraaf
De Raad mist een zogenaamde 'financiële paragraaf' in de toelichting bij het
ontwerp. Ingevolge artikel 10 Comptabiliteitslandsverordening wordt een
afzonderlijk onderdeel in de toelichting bij het ontwerp van onder meer een
landsbesluit opgenomen waarin de financiële gevolgen voor en de dekking
door het land worden vermeld.

Overige inhoudelijke opmerkingen

De Raad vindt dat de opbouw van het ontwerp op de hierna te vennelden
wijze logischer en onoverzichtelijker zou zijn, rekening houdend met de
voorgaande opmerkingen:
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DEEL I (verwijzingscommissie AGO)
1-begripsomschrijvingen;
2-instelling verwijzingscommissie en samenstelling verwijzingscommissie;
3-taak en werkwijze bevoegd gezag (nu: artt. 2 en 3, 1e tlm 3e lid ontwerp);
4-inhoud aanvraag;
5-taak verwijzingscommissie;
6-werkwijze verwijzingscommissie;
7-toezicht verwijzingscommissie (art. 11 d, r lid Landsverordening voortgezet
onderwijs)
DEEL 11 (inrichting AGO)
1-voorschriften met betrekking tot de groepsgrootte, vakken, aantal uren en
de vorm van begeleide stages in het arbeidsgericht onderwijs (art.11 c, 5e lid
Landsverordening voortgezet onderwijs).
De Raad heeft voor het overige geen opmerkingen.
Concluderend heeft de Raad van Advies de regering in overweging het
ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen nadat
met vorenstaande opmerkingen rekening is gehouden.
Sint Maarten, 9 juni 2011
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