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Het recept voor het Hollandse onderwijs-
recht is eenvoudig. Stop de onderwijsvrij-
heid van schoolbesturen, de leerplicht en 
passend onderwijs in een pannetje en blijf 
lang roeren... Voeg er vooral veel ‘hoop’ aan 
toe. Niet een snufje maar een paar volle 
eetlepels. Het is een lastig recept! De kans 
op mislukken is groot en dan wordt het een 
smakeloze en kleurloze brei waarvan je geen 
chocola kunt maken.

Een mooi voorbeeld is de brief van de 
staatssecretaris van eind 2015 over onder-
wijs op een andere locatie dan school1. Een 
brief waarnaar ouders en scholen reikhal-
zend uitkeken. Inderdaad, een historische 
brief. Met veel mitsen en maren meer 
maatwerk in onderwijs en onder strenge 
voorwaarden kansen voor thuisonderwijs. 
Ondanks deze ontwikkelingen blijft het 
voorstel van de staatssecretaris smakeloos. 
Het is een beetje van dit en een beetje van 
dat en de durf om iets nieuws te proberen 
lijkt afwezig. Duidelijk is dat ook de kok zelf 
twijfelt over het resultaat. 

Passend onderwijs bracht ons het afscheid 
van de diagnose. Niet de beperkingen maar 
de mogelijkheden van de kinderen zijn 
voortaan het uitgangspunt. In zijn brief doet 
de staatssecretaris weer een stapje terug. 
Kinderen worden weer verdeeld in groepen. 
Kinderen met een lichamelijke of psychische 
beperking, talentvolle kinderen, reizende 
kinderen (dat zijn andere kinderen dan de 
gevluchte kinderen) en thuislerende 
kinderen. 
Voor al die groepjes kinderen gelden weer 
aparte regels voor het maatwerk en het 

toezicht daarop. Voor het onderwijs aan de 
talentvolle kinderen is de school verant-
woordelijk. Gaat het kind op reis, dan praat 
ook de medezeggenschapsraad mee en 
moet de leerplichtambtenaar toestemming 
geven. Bij maatwerk voor kinderen met een 

lichamelijke en/of psychische beperking, 
doen we alsof ze ‘ziek’ zijn en komt de 
inspectie om de hoek kijken. Immers dan 
moet worden opgelet of het aantal maat-
werkleerlingen niet de pan uitrijst. 

Als ouders kiezen voor thuisonderwijs dan 
moeten zij eerst een hbo-diploma overleg-
gen. Ouders die noodgedwongen hun kind 
thuisonderwijs bieden, wegens gebrek aan 
passend onderwijs, mogen ook zonder 
hbo-diploma lesgeven. Voor die ouders zijn 
er geen regels, maar is er ook geen (onder-
wijs)geld om schoolboeken van te betalen. 
Onderwijsgeld naar particuliere scholen 
blijft taboe, dan liever thuisonderwijs door 
‘onbevoegde’ ouders. 
Al met al blijft het lastig om dat Hollandse 
onderwijsrecht op smaak te brengen. Mijn 
voorstel aan de staatssecretaris zou zijn om 
wat scheutiger te zijn met een paar volle 
eetlepels ‘het kind centraal’. Ik denk dat het 
ons allen daardoor veel beter zal smaken! 

1 Deze brief is te lezen op www.balansdigitaal.nl/katinkaslump
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