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Geachte commissieleden,

Eind 2014 is in de Tweede Kamer gesproken over thuisonderwijs, naar aanleiding van de
kabinetsreactie op het advies 'Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief van de
Onderwijsraad.
In 1969 is de mogelijkheid tot het geven van thuisonderwijs uit de wet geschrapt.
Schoolonderwijs is vanaf dat moment de norm. De Leerplichtwet biedt nog wel de mogelijkheid
om een vrijstelling te krijgen van de verplichting tot inschrijving op een school op grond van
godsdienst of levensbeschouwing. De bezwaren van ouders moeten dan betrekking hebben
op de richting van de school en niet op pedagogisch didactische opvattingen. Met een beroep
op artikel 5, onder b, van de Leerplichtwet 1969 kunnen ouders voor hun kind een volledige
vrijstelling krijgen van de Leerplichtwet. De ouders zijn op dat moment ook niet verplicht om
voor vervangend onderwijs te zorgen,
Mede naar aanleiding van het gesprek over thuisonderwijs in de Tweede Kamer heb ik in
Rotterdam geïnventariseerd hoe vaak een beroep op artikel 5, onder b, is gedaan. Het blijkt in
Rotterdam te gaan om 33 kinderen uit 15 gezinnen. Het beroep op vrijstelling is gedaan op
grond van richtingen:
"
"
-

salafisme
holisme
charismatisch christelijk
evangelisch holistisch christendom
holistisch christelijk
" gereformeerd baptisme
~ koran Ä soenna
-

" pentecostale christenen/pinkstergemeente
- en voor éėn kind is de grond van het beroep niet aangegeven.
Het College acht dit onwenselijk. Alle kinderen hebben recht op onderwijs, op goed onderwijs.
Dat recht is voor dez e kinderen niet geborgd. Regulier onderwijs moet immers aan
kwaliteitseisen voldoen en er vindt collegiale toetsing en inspectietoez icht plaats, terwijl bij
vrijstelling geen enkele verplichting tot het volgen van onderwijs of waarborg van de kwaliteit
van het onderwijs geldt. Het naar school gaan is bovendien essentieel voor een gez onde
sociaal-emotionele ontwikkeling.
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Omgaan met leeftijdgenootjes en volwassen en het deel uitmaken van een groep hoort daar
bij. Dat wordt kinderen bij thuisonderwijs onthouden. In Rotterdam is, met in iedere
levensbeschouwelijke richting een keur aan keuzemogelijkheden, geen gegronde noodzaak
aanwezig tot het kiezen van thuisonderwijs op grond van richtingsbezwaren.
Ook de staatssecretaris vindt de huidige situatie onwenselijk en heeft de intentie om artikel 5b
uit de wet te halen. Tegelijkertijd is er een kamermeerderheid die pleit voor maatwerk in het
geval onderwijs op een school tijdelijk of gedeeltelijk niet wenselijk of mogelijk is. In een brief
aan de Kamer, dd 27 oktober 2014, heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap een inventarisatie "Onderwijs op een andere locatie dan de school"
aangekondigd. Het doel van deze inventarisatie is het krijgen van inzicht in de
randvoorwaarden en kwaliteitseisen die aan een dergelijke vorm van onderwijs op een andere
locatie dan de school gesteld zouden moeten worden. Daarbij kan worden gedacht aan eisen
op het terrein van bevoegdheden, onderwijsinhoud, burgerschap en de doorlopende
ontwikkeling van kinderen.
Ik juich deze stappen toe. Tegelijkertijd moet ik constateren dat dit níet op korte termijn tot
resultaat zal leiden en de huidige situatie ook in het nieuwe schooljaar zal blijven
voortbestaan. Om dit te vermijden is voor het schooljaar 2015-2016 nieuw beleid in
voorbereiding, waarbij zo nodig sprake kan zijn van handhavend optreden. Daartoe heb ik de
Rotterdamse ouders die op dit moment, met een beroep op artikel 5, onder b, van de
Leerplichtwet, één of meerdere kinderen hebben die van rechtswege voor de periode van het
schooljaar 2014-2015 zijn vrijgesteld van de verplichting om ingeschreven te staan bij een
school uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft als doel om deze ouders op de hoogte
te stellen van onze zienswijze en hen voor te bereiden op nieuw landelijk en lokaal beleid ten
aanzien van het thuisonderwijs.
Vanzelfsprekend zal ik de commissie informeren over de uitwerking van het nieuwe beleid dat
tot doel heeft alle Rotterdamse kinderen vanaf het schooljaar 2015-2016 op school onderwijs
te laten volgen. Ik verwacht dit in mei te kunnen doen.
Met vriendelijke groet

