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Hulptrajecten voor thuiszitters, een virtuele school, zij stu iten op 
wettelijke grenzen . Het recht op onderwijs is in Nederland de 
facto veranderd in een schoolplicht. Daar lijkt nu verandering in te 
komen. De Partnerschapschool krijgt waarschijn lijk meer ruimte, 
maar schoolbesturen houden de regie. 

H et rapport van Ecorys naar 'onderwijs op een 
andere locatie' lag maandenlang in de la bij 
de opdrachtgever, h et ministerie van OCW. 

Honderden thuiszitters, thuisonderwijzers en onder
wijsvernieuwers wachtten met smart op publicatie. 
Dan werd hun probleem tenminste objectief beoor
deeld en zichtbaar. Het recht op onderwijs, veran
kerd in het internationaal erkende verdrag inzake 
de rechten van het kind, is in Nederland veranderd 
in een leerplicht. Sterker nog, in een schoolplicht. 
En wie op school niet 'past', komt in de problemen 
met de wet. Ook als hij wel wil leren. Precies dat 
probleem adresseert Ecorys. H oe zou staatssecretaris 
Dekker reageren? 
Sinds 18 november 2015 weten we dat eindelijk: 
De mogelijkheden voor onderwijs op een andere 
locatie worden verruimd, maar de regie blijft bij de 
school. De regels voor thuisonderwijs worden een 
stuk strenger. 
Recht op onderwijs heeft iedereen, toch ? Dat dit in 
de Nederlandse wet werd verankerd in een school
plicht was mooi in 1900, toen de eerste leerplicht
wet werd aangenomen (met uitzonderingen voor 
boeren kinderen tijden s de oogsttijd en dochters 
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die thuis moesten helpen in grote gezinnen). Anno 
2015 staat die uitwerking ter discussie onder juris
ten, politici en leraren. En dan hebben we het nog 
niet over 2025: bestaat de school dan nog ofteren 
we straks allemaal op afstand, met een virtuele leer-

~we kunnen de 

kinderen niet in 

de kou laten staan' 

de kinderombudsman 

kracht op iPad of laptop? 

Een ton boete 
Dankzij het rapport 
van Ecorys en Dekkers 
positieve reactie kan 
Joris Spekle straks waar
schijnlijk opgelucht adem 
halen. Tot voor kort had 
hij veel moeite met de 
Nederlandse interpretatie 

van h et leerrecht. Als leerkracht van groep 8 op de 
Lambertusschool in Haarsteeg ergerde hij zich eraan 
dat hij zo weinig tijd had om kinderen te begeleiden 
in hun leerproces: 'Ik kwam er bovendien nau
welijks aan toe ze te laten toepassen wat ik ze had 
geleerd.' Geïnspireerd door Onderwijs aan Varende 
Kinderen ontwikkelde hij de Partnerschapschool, 
waarin hij ouders uitnodigde actiefbetrokken te zijn 
bij het onderwijs. Kinderen zouden 
een deel van de lesstof thuis 
krijgen, van de eigen ouder. In de 
klas zouden ze vaardigheden kunnen 

De kinderombudsman: 
(Leerrecht !' 
Kinderombudsman Marc Dullaert pleitte in september 

2015 voor leerrecht. Als een samenwerkingsverband 

niet meer weer wat het met een leerling aan moet, 

'moet niet de schoolplicht leidend zijn, maar het 

leerrecht. Wetten, rege ls en financi eringsmogelijkh e

den moeten niet in de weg staan van oplossingen die 

wel heilzaam kunnen zijn, zoals alternatieven buiten 

de samenwerkingsverbanden.' Hij wees al in 2013 op 

kn elpunten in het onderwijssysteem. Om maatwerk 

voor leerlingen met complexe problematiek mogelijk 

te maken, pleitte hij toen al voor een omslag van leer

plicht naar leerrecht. 'In het onderwijssysteem moet de 

nadruk niet liggen op de verstrekker van het onderwijs, 

maar op het perspectief van het kind: wat heeft het 

kind nodig?' 
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oefenen en werken aan hun sociale vorming. 
Spekle: 'Onze leerkrachten werken hard en zijn 
goed gekwalificeerd, maar onze gemiddelde klas telt 
26,3leérlingen, terwijl een ouder éé~-op-één kan 
werken. Zo'n ouder geeft geen instruccie, maar kan 
een leerlin g begeleiden op de computer m et Flipping 
the classroom. Hij of zij hoeft geen rekening te hou
den met de dynamiek in een groep. Je mag dat niet 
vergelijken met wat leerkrachten doen. Maar het 
werkt gewoon beter om instrumentele vaardigheden 
1 op 1 aan te leren.' 
Zijn bestuur, Stichting Scala in Heusden, was het 
met hem eens en Spekle verzamelde ouders om zich 
heen die er wel brood in zagen. Echter, vlak voor 
de zomervakantie 2013 kwam er een brief van de 
inspeccie. Er stond in niet mis te verstane bewoor
dingen in dat wat Scala wilde, niet mocht. H et 
bestuur kon een ton boete krijgen, ouders dreigde 
strafrechtelijke vervolging. 

Spekte: 'Belangrijkste bezwaar was dat er geen spra
ke was van de school als fysieke omgeving en van 
geregeld schoolbezoek als die kinderen deels thuis 
onderwijs volgden. Eigenlijk moeten alle onder
wijsactiviteiten plaatsvinden onder het dak van een 
school. Ik heb toen overwogen om de huisadressen 
van de kinderen als zogenoemde "dislocaties", dus 
neven-leslocaties op te geven, maar ik had geen zin 
in een moeizame relatie met de overheid.' 
De Partnerschapschool heeft nu een lokaal ingericht 

in bs De Bussel in Vlijmen waar zo'n 15% van de 
ouders hun kinderen ondersteunen. Het concept 
is ook uitgerold naar zes andere scholen van 
Scala. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
ouders en de behoefte van het kind bieden ouders 

twee tot veertien uur p er week ondersteuning. De 
resultaten? Volgens Spekle leren kinderen minsten s 
anderhalfkeer zoveel, aan getoond in het C ito-lovs. 



Alle kinderen, dus niet alleen de kinderen van 
ouders die extra ondersteuning bieden. 'Door deze 
constructie heeft de leerkracht meer tijd voor de 
andere leerlingen.' 
Spelde heeft zijn goede relatie met de onderwijsin
spectie en de leerplichtambtenaar behouden, maar 
voelde zich wel een beetje gepiepeld door de over
heid. 'We hebben hier een jongen gehad die twee 
keer langdurig thuis zat. Met de ouders bedaEhten 
we een traject om hem te reïntegreren in het regulie
re onderwijs; de eerste tijd thuis begeleid door een 
coördinator van de PartnerschapschooL Maar ook 
dat mocht niet: h et voldeed niet aan de leerplicht
wet. Ik vind het vreemd dat je als organisatie afhan
kelijk bent van de grillen van leerplichtambtenaar en 
inspectie, terwijl wij de special ist zijn. Ik hoop dat 
we nu dankzij de Kamerbrief van Dekker meer mo
gelijkheden krijgen.' (Voor onderzoek naar willekeur 
van de leerplichtambtenaar, lees kader pagina 20). 

' School ' blijft uitgangspunt 
Dekker wil het straks ' in zeer uitzonderlijke situaties' 
mogelijk maken dat leerlingen onderwijs volgen op 
een andere plek dan de school, eventueel thuis (lees 
ook kader pagina 21 over School at Sea). De school 
blijft verantwoordelijk voor kwaliteit en bekostiging, 
en maakt afspraken met ouders over inkoop van ma
teriaal of specifieke expertise, toetsing, begeleiding 
door school, beoogde duur. De afspraken moeten 
tijdelijk zijn en gericht op terugkeer naar school. 
Ouders krijgen geen recht van initiatief: school be
houdt de regie. Voor volledig thuisonderwijs worden 
de regels aangescherpt (voor meer info, zie 
www.didactiefonline.nl). 
Er is wel een wetswijziging nodig voor de plannen 
van Dekker. In de Leerplichtwet staat nu dat ouders 
hun kind op 'een school' moeten inschrijven en er 

voor moeten zorgen dat het 'deze 
school' geregeld bezoekt en niet 
verzuimt. Een definitie van een 
school als locatie geeft de wet niet. 
Tot nu toe leidden juristen uit de 
wetsgeschiedenis af wat de wet-

gever bedoelde: dat een les of on
derwijsactiviteit 'op school' moet worden gevolgd. 
Of: 'onder het dak van een school', zoals het Scala 
ontdekte. Zo oordeelde een rechter in Den Bosch 
in 2012 dat het virtueel bezoeken van een school 
niet aan de leerplichtwet voldoet. Wat telde, was een 
fYsiek bezoek aan een 'echt' schoolgebouw. Dat gaat 
dus nu veranderen, als het aan Dekker ligt. 
Ook 'afstandsonderwijs' wordt straks mogelijk, voor 
maximaal zes maanden, in basis en voortgezet on
derwijs, zij het dat Dekker voor zo iets structureels 
alleen rept van 'kinderen van reizende ouders'. Geen 
woord dus over afstandsonderwijs omdat leerlingen 
met een iPad in huis misschien gewoon niet naar 
school willen. De invloed van technologische 
vooruitgang wordt in de brief niet genoemd. Voor
waarde voor afstandsonderwijs wordt dat ouders en 
school afspraken maken. Alweer blijft de regie bij de 
school, van leerrecht is geen spralce: als een school 
niet wil meewerken, kan zij dat opnemen in de 
schoolgids, mits de mr akkoord gaat. 
Gaan degenen die onvrijwillig thuiszitten er straks 
op vooruit? Volgens de letter van de leerplicht
wet moet een kind een minimaal aantal uren 
fYsiek op school aanwezig zijn, vijf dagen per 
week. (En de bekostiging van het onderwijs 
voor dit kind wordt vervolgens alleen uitge
keerd aan de school waar 
het kind is ingeschreven.) 
Af en toe een 'school' be
zoeken voldoet niet. In de 
plannen van Dekker staat 
dat 'overwegend fYsieke 
aanwezigheid op school ' 
het uitgangspunt blijft. 

Thuiszitters 
De virtuele school is 

'Ik had geen zin in 

een moeizame relatie 

met de overheid.' 

de sch ooldirecteur 

misschien toekomstmuziek. Maar er zijn genoeg 
kinderen die geen vijf dagen per week naar school 
kunnen. Joke Sperling, voorzitter van de werkgroep 
leerrecht leerplicht van de Nederlandse Vereniging 
voor Onderwijsrecht, kent er veel. Over wat voor 
soort kinderen hebben we h et dan? 'Kinderen die 
niet aan de norm voldoen vanwege een handicap 
of leerlingen die de les wel aan kunnen , maar ander 
onderwijs n odig hebben, een-op-een of op een ) 
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Rekkelijken en preciezen 
Tot nu toe hadden leerpl ichtambtenaren veel invloed 

op de besl uitvorming inza ke vr ijst ell ingen, precies zoals 

Joris Spek le beweert in het hoofdart ikel h iernaast. Al in 

2013 concludeerde het lTS in onderzoek naar vrijstel

l ingen, op grond va n artikel 5 ( licha melij ke en psych i

sche redenen) en artikel 11 g (gewichtige gronden) van 

de leerplichtwet, dat zij maatwerk proberen te leveren. 

Eenzelfde conclusie vo lgde uit een lTS-onderzoek uit 

mei 2015 naar ongeoorloofd schoolverzuim . De aanpak 

bleek in vergeli jkbare situaties niet altijd hetzelfde. 

Dit heeft te maken met de zogenoemde discretiona ire 

bevoegdheid va n de leerplichtambtenaar: waar de wet 

niet specifiek is, kan hij z ijn eigen invulling geven. 

Het rapport spreekt van 'preciezen ' en 'rekkelijken', 

ambtenaren die zeer nauw de rege ls van de wet volgen 

en zich nadruk ke lijk beroepen op f ormele aspecten bij 

een vrij stellingsprocedure en collega's die ook andere 

overwegingen laten meespelen en daarbij de grenzen 

van de wet opzoeken. Precies zoals Spekle aa ngeeft, 

kan er een beeld van w illekeur on tstaan, aldus het lTS, 

w illekeur die vo lgt uit een wet die de ambtenaar rui me 

bevoegdheden geeft. 

Ook Ecorys zegt in het rapport dat hal f november pu

bliek werd dat 'de afdeling leerpli cht van de gemeente 

niet de geëigende inst antie is om in houdelijke afwe

gingen te maken' . Dekker geeft in zijn plannen nu de 

in spectie ee n grotere ro l, met nam e waar het gaat om 

thuisonderwijs: de leerplichtambtenaar geeft voortaan 

t oestemming op basis va n een inspectieoordeeL 
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rustiger plek. Meesral worden die problemen in on
derling overleg opgelost, maar soms lukt het niet. Er 
zitten nu ongeveer zestienduizend kinderen thuis, al 
dan niet met een vrijstel ling van de leerplicht.' 
De casus die Spekle aandraagt, is dan ook zeker niet 
uniek, zege Paul van Meenen, Tweede Kamerlid 
namens D66. En hier was dan nog sprake van een 
schoolbestuur dat zijn best deed. Maar dat maakt 
hij wel anders mee. 'Ik heb lang gedacht dat de toe
gang tot onderwijs onomstreden was in Nederland, 

maar na alles wat er fout gaat bij de invoering 
van passend onderwijs ben ik daar niet zo 

zeker meer van.' Van Meeoen 
.-..... 111""' •••• diende eind oktober 2015 een 

motie in, samen met CDA, 
PvdA en GroenLinks, waar
in hij vraagt om onderzoek 
naar een verankering van het 
leerrecht in de Nederlandse 
wet- en regelgeving. 'De 

rechten in het Neder
landse onderwijs berusten 

nu vooral bij besturen, de 
plichten bij ouders en leerlingen. Als je als ouder 
met je kind geen toegang tot onderwijs krijgt, 
omdat her een schoolbestuur niet lukt een passende 
plek te vinden, dan ben je rechteloos. Het recht 
op onderwijs is er gewoon niet . Je kunt alleen een 
vrijstelling krijgen.' 

Dehybrideschool . 
In de discussies over leerplicht en leerrecht lijken 
scholen soms slechts een speelbal op de golven. On
terecht, vindt Paul van Meenen. 'Scholen hebben 
een eigen verantwoordelijkheid en nemen soms 
te gemakkelijk afscheid van leerlingen.' Met een 
wettelijk leerrecht wordt dat moeilijker. 'Op termijn 
zal een hybride situatie ontstaan waarin somm ige 
kinderen leren op school, en anderen (deels) elders, 
maar in relatie tot een school. Het is belangrijk dat 
een school meekijkt èn dat we blijven samenkomen 
om te leren.' Hij ziet een lichtpuntje in de brief van 
Dekker als her over de bekostigingssysrematiek gaat. 
'Dat het straks mogelijk wordt dat een schoolleer
lingen geld meegeeft als ze buiten school onderwijs 
volgen, is een verbetering.' 
Joke Speding van de Nederlandse Vereniging voor 
O nderwijsrecht heeft er een hard hoofd in. Ze legt 
uit waarom scholen het soms moeilijk vinden om 
leerlingen echt re helpen: 'Zolang we scholen blijven 
afrekenen op gemiddelde resultaten en hun kwaliteit 
afmeren aan de gemiddelde snelheid waarmee leer
lingen hun opleiding doen en dar laren meewegen 
in de kwaliteitsbeoordeling en de financiën, zullen 
scholen leerlingen die niet aan tlie zaken bijdragen 



weigeren. Dat zijn perverse prikkels in het systeem; 
leerlingen en ouders worden vervolgens soms van 
het kastje naar de muur gestuurd.' 
Helder is dat Dekker een middenweg bewandelt. 
Als hij leerlingen leerrecht zou geven, kan het geld 
zo de school uitlopen als het ware. Ouders zouden 
dan immers wetteUjk aanspraak kunnen maken op 
de bijbehorende gelden. En dat zou besturen geld 
kosten. Ter illustratie: zestien duizend thuiszitters 
bekostigen met elkaar de salariskosten van meer dan 
533 leerkrachten die voor de klassen staan waar deze 
'probleemleerlingen' niet in 'passen'. Schoolbestu
ren zullen nu opgelucht adem halen. Zij krijgen het 
recht dat geld elders in te zetten, maar hoeven dat 
niet te doen want zij behouden de regie. Ouders 
blijven afhankelijk. 

/Het is belangrijk dat 

we blijven samen
komen om te leren.' 

het Kamerlid 

Paardenmiddel 
En het gaat niet alleen over geld, maar 
ook over macht, zoals Van Meenen al 

aangaf. Tot nu toe belanden ouders en 
scholen regelmatig in een patstelling (zie 

ook artikel over De Onderwijsconsulent, Die/actief, 
september 201 5). De Kinderombudsman pleitte om 
die reden voor een onafhankelijke gemeenteamb
tenaar met zogenoemde doorzettingsmacht. Als 
scholen en ouders er niet uitkomen bij het zoeken 
naar een goede onderwijsplek, zou deze toch een 
beslissing over plaatsing kunnen nemen. 
Dat is een paardenmiddel in de Nederlandse 
verhoudingen, zegt VU-hoogleraar Onderwijsrecht 
M iek Laemers: 'H et zou een inbreuk zijn op de in 
artikel 23 verankerde vrijheid van onderwijs en een 
omwenteling betekenen in ons systeem. Scholen 
hebben nu doorzettingsmacht en moeten die naar 
eer en geweten gaan gebruiken. H et moet in de 
hoofden van bestuurders zitten: het is lastig en 
moeilijk, maar we moeten een plek vinden voor dit 
specifieke kind.' H et lijkt er op dat Dekker in ieder 
geval op dat eer en geweten vertrouwt. 
Maar als we nog eens uitzoomen, weg 
van de probleemgevallen en naar de 
bestuurders die à la Scala het onderwijs 
anders willen inrichten? Of naar de 
ouders die straks hun kinderen 

School at Sea 
Het rappo rt van Ecorys over onderwijs op een ande-

re locatie lijkt goed nieuws voo r School at Sea. Deze 

organisatie geeft sinds 2011 les op een Tallship dat in 

zes maanden naar de Caraïben en terugvaart. Ze wordt 

ondersteund door Miehiel Westen berg, hoogleraar 

Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Le id en . 

Vanwege het feit dat de definitie van een schoolgebouw 

niet zorgvuldig is beschreven in de leerplichtwet, d acht 

School at Sea sterk te staan tegenover de Leerplichtamb

tenaar. Ook in de deugdelijkheidse isen voor goed 

onderwijs van de inspectie, was geen sprake van een 

schoolgebouw, dus waarom zou les op een zei lschip 

niet kunnen? Toch moest School at Sea in 2013 bakzeil 

halen bij de leerplichtambtenaar: Noodgedwongen is 

het Ta liship nu verbonden aan een Duitse school. De 

Kamerbrief van Dekker lijkt nu een opening te bieden 

voor !egalisering van School at Sea. Sterker nog, je kunt 

wat Dekker schrijft lezen als compliment aan de zei lende 

organisatie: 'Het is technisch goed mogelijk op reis 

het onderwijs vorm te geven en contact met school te 

onderhouden.' 

Lees meer over School at Sea op www.dida ctiefonl ine.nl 

virtueel naar school willen sturen? Zijn de plannen 
van Dekker een verbetering, juridisch gezien? En 
toekomstbestendig genoeg? Of is het toch tijd voor 
wettelijk leerrecht in plaats van schoolplicht? Zeker, 
zegt Laemers, 'je kunt zeggen dat de wetteksten 
een toenemend aantal mensen belemmeren. Het is 
goed om daar eens naar te kijken en dat misschien 
te repareren. Maar we hebben nu net alle samen
werkingsverbanden passend onderwijs opgetuigd 
met toeters en bellen. Laten we eerst het bestaande 
bouwwerk zo invullen dat het optimaal 
resulraat geeft, voordat we noodverbanden 
aan gaan leggen. En laten we opschieten, 
want we kunnen het niet maken om die 
kinderen die onderwijs op een andere 
locatie krijgen of thuis zitten in de kou te 

laten staan.' • 
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