De gemeente Rotterdam wil, vanuit zorgvuldigheid in de omgang met de leerplicht, vanaf schooljaar
2015-2016 binnen de bestaande mogelijkheden anders omgaan met de huidige praktijk inzake een
kennisgeving voor een beroep op artikel 5b van de Leerplichtwet (LPW).
Als er een kennisgeving voor een beroep op artikel 5b ontvangen wordt nodigt de leerplichtambtenaar
(lpa) de kennisgever altijd uit voor een gesprek. In dit gesprek zal de lpa vragen naar het
richtingsbezwaar en waarom scholen op redelijke afstand hier niet aan zouden kunnen voldoen.
Bovendien zal er gevraagd worden of er een onderwijsplan voor het thuisonderwijs of een andere
vorm/variant van onderwijs aanwezig is en of de ouders zicht hebben op de ontwikkeling van het kind.
Er zijn twee lpa’s geselecteerd om deze gesprekken te voeren. Zij zijn geselecteerd omdat zij geacht
worden de benodigde zorgvuldigheid te betrachten die bij een beroep op artikel 5b van de LPW
noodzakelijk is.
We passen de huidige gang van zaken (een papieren exercitie) aan om meerdere redenen:
1. we willen beter kunnen toetsen of het daadwerkelijk een richtingsbezwaar betreft in plaats van
bijvoorbeeld een inrichtingsbezwaar;
2. omdat kinderen met vrijstelling voor de leerplicht niet meer vanzelfsprekend in beeld zijn via school
is een gesprek naar aanleiding van de kennisgeving in ieder geval een jaarlijks contactmoment;
3. we willen toetsen of er redelijkerwijs aangenomen kan worden dat het recht op (goed) onderwijs
geborgd is. Hier moet nadrukkelijk bij vermeld worden dat de lpa geen oordeel zal vellen over 'hoe' het
onderwijs gegeven wordt, maar 'dat' er onderwijs gegeven wordt.
De uitnodiging voor een gesprek zal jaarlijks herhaald worden (dus voor iedere nieuwe aanvraag én
verlenging) omdat:
1. het een jaarlijks contactmoment is;
2. het scholenveld inmiddels veranderd kan zijn;
3. het onderwijsplan mee moet groeien met de ontwikkeling van het kind;
4. er dan jaarlijks gecontroleerd kan worden of er toezicht is vormgegeven.
Ten aanzien van eerder genoemde meldingen veranderen we het huidige instrumentarium niet. Het
was en is voor een lpa mogelijk een zorgsignaal te melden via SISA en/of de Raad voor de
Kinderbescherming, wanneer hiertoe aanleiding is.
In het najaar van 2015 zullen we met de NVVTO uitwisselen hoe van weerszijden de nieuwe praktijk is
ervaren.
Zoals ook al door de wethouder in de commissie ZOCS (dd 29-04-15) gesteld is de vraag of
thuisonderwijs gewenst of ongewenst is hier niet aan de orde, omdat die discussie zich landelijk
afspeelt en al dan niet zal leiden tot aangepaste wetgeving. De gemeente Rotterdam wil een andere
omgang in de kennisgeving voor een beroep op artikel 5b van de LPW, omdat hiermee juist de
huidige leemte in de wetgeving (vrijstelling wel mogelijk, maar thuisonderwijs geen wettelijke
onderwijsvorm) wordt gevuld.
Samen met de NVVTO en de Rotterdamse thuisonderwijzers wil de gemeente Rotterdam zich
committeren aan het opzetten van een pilot voor vormen van toezicht op (de kwaliteit van) het
thuisonderwijs. Uitgangspunt hierbij zijn de reeds lopende experimenten vanuit de NVVTO. De keuze
voor Rotterdam als pilot-locatie zal door de gemeente afgestemd worden met het ministerie van OCW.
In een evaluatie van de pilot door de gemeente en de NVVTO wordt voorzien. Dit zal de komende
maanden verder worden uitgewerkt.
Deze concepttekst zal de NVvTO bespreken met de Rotterdamse thuisonderwijsgezinnen ten einde
tot goede afspraken tussen partijen te komen.
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