
 1 

Thuiszitters, leerplicht en leerrecht 
 
Minderjarige kinderen van vijf tot achttien jaar zijn niet alleen onderworpen aan de leerplicht (c.q. kwa-
lificatieplicht), maar hebben ook een leerrecht. En zelfs vierjarigen hebben recht op onderwijs. Onlangs 
heeft de minister kamervragen beantwoord over het leerrecht van langdurig zieke leerlingen.1 Het wette-
lijke uitgangspunt is dat de eigen school verantwoordelijk blijft voor de continuïteit van het leerproces, 
maar dat de hulp kan worden ingeroepen van consulenten uit de onderwijsbegeleidingsdiensten of de 
academische ziekenhuizen. Niet zo lang geleden heeft de minister de Onderwijsinspectie verzocht onder-
zoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs aan zieke leerlingen. De kamervragen gingen overigens 
met name over ICT-voorzieningen voor afstandsonderwijs (zoals KlasseContact).2 Meer informatie over 
voorzieningen voor langdurig of chronisch zieke scholieren vindt men op de website Ziezon.nl.3 

Er zijn echter ook andere categorieën jongeren voor wie er fricties kunnen optreden tussen leerplicht 
en leerrecht. Men denke aan minderjarige (kinderen van) asielzoekers en illegalen die (al dan niet uitge-
procedeerd)  in Nederland verblijven.4 Ook zijn er vele jongeren die thuiszitten omdat er vooralsnog geen 
passend onderwijs voorhanden is of omdat ze op hun eigen school niet langer te handhaven zijn.5 Men 
streeft ernaar tijdelijke buitenschoolse voorzieningen aan te bieden om aan hun leerrecht tegemoet te 
komen (transferia, time-out, rebound, op de rails, herstart).6 Maar misschien moet het leerrecht ook ste-
viger verankerd worden in de schoolcultuur van het reguliere onderwijs. 7 
 
Bij wijlen wordt er bericht over scholieren die naar huis worden gestuurd omdat ze hoofdluis hebben of 
omdat ze overmatig gepest worden.8 In hoeverre past dat in een algemener patroon? Bij wijze van orde-
maatregel mogen Nederlandse scholen leerlingen voor vijf dagen naar huis sturen en eventueel kan die 
termijn ook verlengd worden. In andere landen is hun leerrecht beter gewaarborgd: de school moet ge-
schorste leerlingen binnenschools opvangen (bv. in een Time-Out klas of STOP-klas) of thuiszitters in elk 
geval adequate onderwijsfaciliteiten bieden.9 Zie ook het boek Time-out en Switch van Harrie Velder-
man.10 

En in hoeverre moet meer aandacht worden besteed aan leerlingen die weliswaar ziek zijn maar die 
niet tot de langdurig of chronisch zieken gerekend kunnen worden? Voor laatstbedoelden hoort de school 
een algemeen protocol en een individueel handelingsplan op te stellen. Maar hoe zit het met het leerrecht 
van scholieren die bijvoorbeeld drie weken ziek zijn? Ik heb daaromtrent geen protocollen kunnen vin-
den, afgezien van de instructie dat de groepsleerkracht (PO) of mentor (VO) naar bevind van zaken moet 
handelen.11 Moeten we vrezen dat de meeste scholen leerlingen tijdens zo'n ziekteperiode aan hun lot 
overlaten, tenzij ouders hard aan de bel trekken? 
 
Tot zover de thuiszitters. Maar natuurlijk gaat het ook om een tweede vraag. Niet alleen hoe we kunnen 
waarborgen dat alle leerplichtigen toegang krijgen en houden tot onderwijsfaciliteiten, maar ook hoe we 
zorgen dat ze passend onderwijs krijgen, afgestemd op hun vorderingenniveau en capaciteiten. Want leer-
recht houdt niet alleen in dat ze recht hebben op onderwijs, maar ook dat er zodanig onderwijs wordt 
geboden dat ze er iets van leren. In een eerder blogbericht kwam naar voren dat deze vraag minstens zo 
urgent is: hoe bewaken we de kwaliteit van de faciliteiten voor leerlingen die niet aan het reguliere onder-
wijs kunnen deelnemen?12 
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