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Elk vak heeft zijn ups and downs. In mijn 
vak vind ik de ups en downs soms wel 
heftig. 
Er wordt maar heel weinig geprocedeerd 
in het onderwijs. De zaken die ik doe, zijn 
vaak niet eerder aan de rechter voorge-
legd. Als je wint, is dat fantastisch. Je 
creëert nieuwe jurisprudentie. Er zijn ook 
hele diepe downs. Dat zijn momenten 
waarop ik met lege handen sta, terwijl ik 
vind dat er onrecht wordt gedaan met 
grote, vaak pijnlijke, gevolgen voor het 
kind en de ouders. Zoals de manier 
waarop mevrouw Van Bijsterveldt scholen 
in bescherming neemt en ouders 
aanspreekt op het gedrag van hun 
kinderen.
Een moeder vertelde mij het verhaal over 
een vriend van haar zoon die in 4 havo 
zeer fanatiek begon te blowen. Hij deed 
daarover herhaaldelijk beklag bij zijn 
moeder. Zij vroeg zich af wat ze met die 
informatie moest doen, maar ging ervan 
uit dat ook de ouders van de jongen en 
de school op de hoogte waren. Veel later, 
toen de jongen als gevolg van problemen 
uitviel, bleek dat niemand iets wist en 
niemand iets had gedaan. Toen was het te 
laat. Cliënten van mij hadden een 
soortgelijk probleem. Veel te laat hoorden 
zij van het ROC van hun zoon dat hij vele 
uren afwezig was geweest. Uren en dagen 
waarvan de ouders dachten dat hun kind 
braaf op school zat, zwierf hij op straat 
rond. Toen de school aan de bel trok, was 
het eigenlijk al te laat. De structuur was 
eruit, en de ouders moeten alle zeilen 

bijzetten om hun zoon weer op de rit te 
krijgen. 
Een andere moeder stapte om eenzelfde 
reden naar de rechter. Samen met haar 
dochter sprak zij de school aan, omdat de 
school de dochter niet voldoende zou 
hebben beschermd tegen loverboys. De 
rechter bepaalde dat de moeder bij de 
school aan het verkeerde adres was. De 
verantwoordelijkheid voor de kinderen 
ligt primair bij de ouders. Scholen hebben 
wel bepaalde verplichtingen. De school 
had aan minimumvoorwaarden voldaan, 
maar kon voor de (ernstige) gevolgen niet 
worden aangesproken. 

Ook onze minister is die mening toege-
daan. Bij de bespreking van de wijziging 
van de Leerplichtwet kwam het ongeoor-
loofd verzuim in het mbo aan de orde. In 
de praktijk blijkt dat veel ROC’s hun 
verzuimregistratie niet op orde hebben. 
Dit is moeilijk, omdat veel ROC’s ook 
problemen hebben om te voorzien in een 
voldoende onderwijsaanbod. Als er geen 
docent voor een klas staat, kun je een 
leerling moeilijk aanspreken op verzuim. 
Vanuit de Tweede Kamer werd de minister 
gevraagd om ROC’s te verplichten om 

ouders te informeren over het verzuim 
van een leerling1. De minister was daartoe 
niet bereid en laat het aan de scholen zelf 
over of zij dat willen doen. Dit is onterecht. 
Steeds vaker worden ouders aangespro-
ken op het gedrag van hun kinderen. Er 
wordt gedacht aan verplichte opvoe-
dingsondersteuning voor ouders als hun 
kinderen overlast veroorzaken. Bij de 
plicht om kinderen goed op te voeden, 
horen echter ook rechten. 
Ouders zijn verplicht om hun kind naar 
school te sturen. In elk geval tot zij 18 jaar 
zijn of beschikken over een startkwalifica-
tie (havodiploma of mbo-niveau 2). 
Ouders moeten er dan vanuit kunnen 
gaan dat de school de zorg voor hun kind 
tijdens de schooltijden overneemt. 
Vooral als het kwetsbare pubers betreft 
die grensoverschrijdend bezig zijn. Dan 
hoort te gelden: geen bericht, goed 
bericht. Als nu blijkt dat ROC’s volgens de 
minister niet verplicht zijn om het verzuim 
van deze kinderen bij de ouders te 
melden, wordt het voor hen wel heel 
moeilijk om op tijd in te grijpen. Ze 
hebben daar echt de medewerking van 
de school van hun kind bij nodig. Waarom 
beschermt de minister de scholen als het 
met een leerling fout gaat en richt zij haar 
pijlen op ouders, door de Leerplichtwet 
aan te scherpen? Ouders moeten de 
garantie krijgen dat de school laat weten 
waar hun kind uithangt. 
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