
 

 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor onze actiegroep ‘Onderwijsaffaire’. 
 
Wij zijn een groep ouders met thuiszittende kinderen of kinderen die in het verleden hebben 
thuisgezeten. De afgelopen jaren hebben wij ervaren hoe de overheid en haar systemen 
omgaat met thuiszittende kinderen en hun gezin.  
 
De leerplichtwet is ooit ontwikkeld en ingezet om kinderarbeid te voorkomen. Als kinderen de 
verplichting hadden om naar school te gaan, waren de ouders strafbaar als zij ervoor kozen hun 
kind arbeid te laten verrichten om inkomsten te genereren. 
 
Inmiddels zijn we ruim een halve eeuw verder en is kinderarbeid in Nederland op heel veel 
andere manieren uit de systemen verbannen. De maatschappij is veranderd en de intellectuele 
capaciteiten geëvolueerd. Ook de inzichten over leren, de biotechnische aspecten hiervan, en 
de uitvoering zijn veranderd. 
 
In een poging met deze evolutie in de pas te lopen heeft het Nederlandse onderwijs zich 
decennialang in allerlei bochten gewrongen met als huidig resultaat dat er steeds meer 
kinderen verstoten raken van onderwijs doordat scholen niet het onderwijs kunnen bieden wat 
deze kinderen nodig hebben en zich handelingsverlegen verklaren. 
De onderwijssystemen worden in stand gehouden door overheidsfinanciering, net als de 
denkwijzen. 
 
Nederland heeft in 1995 het Kinderrechtenverdrag ondertekend en zichzelf daarmee de plicht 
opgelegd om te voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.  
Het ontbreken van passend onderwijs is in strijd met artikel 28 van dit Kinderrechtenverdrag. 
 
Toch zijn er in Nederland ruim 20000 kinderen die niet het onderwijs krijgen wat bij hen past of 
die buitengesloten worden van dit onderwijs. 
Om dit een halt toe te roepen en om ieder kind het recht te geven wat wij in beginsel als mens 
hebben, verlangen wij, dat de wetgever aanpassingen doet in de huidige wetten en regels ten 
aanzien van onderwijs en jeugdzorg. 
 
Wij willen hiermee de volgende doelstellingen bereiken; 
 

 Wij willen in de wet geborgd zien dat het leerrecht van kinderen boven schoolplicht 
gaat. 

 Dat de overheid erin voorziet dat kinderen altijd en overal mogen leren. 
 Dat het onderwijs aan sluit bij de leerbehoefte van ieder individueel kind. (Hierbij wordt 

niet per definitie gebruik gemaakt van leeftijd groepen) 
 Dat het leerrecht niet gebonden is aan een schoolgebouw (LPW) of minimum aan uren. 



 

 Dat leeftijd niet leidend is voor niveau, maar dát wat een kind beheerst, daarmee de 
doorlopende leerlijn borgend. 

 Dat er gedacht wordt in oplossingen i.p.v. beperkingen en beleid. 
 Dat er gezocht blijft worden naar verbeteringen en alternatieven als het onderwijs in 

school niet passend is. 
 De kinderen krijgen door leerrecht de beschikking over een leerlinggebonden 

onderwijsbudget, te besteden aan de eigen leeromgeving om zo hun kansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten. 

 Wanneer kinderen door ziekte of aanwijsbare beperkende factoren na hun 18e 
levensjaar gebruik willen maken van hun leerlinggebonden onderwijsbudget kan dit 
verlengd worden. Hierbij hebben zij dezelfde rechten als kinderen tot en met 18 jaar. 

 Vervoersvergoeding op basis van openbaar vervoer voor alle kinderen wanneer de 
ideale leeromgeving hierom vraagt. 
 

Wij eisen; 
 Onmiddellijke beëindiging van de mogelijkheid om Veilig Thuis meldingen en 

strafvervolging toe te passen op het kind en/of gezin bij het niet passen van het 
onderwijs, handelingsverlegenheid van school of het uitsluiten van kinderen. 

 Wij verlangen dat er aansprakelijkheid is voor scholen en onderwijs besturen bij 
wangedrag en of verwijtbare onderwijsverwaarlozing. Hierbij moet de nadruk liggen op 
preventie en bijscholing van besturen, bestuurders en leraren. 

 Wij verlangen een meldpunt Veilig(e) School waar ouders terecht kunnen met hun 
signalen over gebrek aan onderwijs en leerrecht. 

 
Om de opgelopen schade door het falende onderwijs- en jeugdzorgsysteem te compenseren 
vragen wij hier een substantiële financiële tegemoetkoming voor.  
Deze compensatie komt ten gunste van het kind en diens ouders/opvoeders;   

 Compensatie voor ieder jaar dat een kind vanuit het systeem onderwijs is ontzegd. 
 Een letselschade stelsel voor het verstoten en buitengesloten kind in de vorm van een 

studiebeurs of na hun 21 levensjaar uit te keren toeslag. 
 Een letselschade stelsel voor iedere onterechte OTS of UHP als gevolg van niet passend 

onderwijs. 
 Compensatie voor ouders omdat zij hun baan/werk/woning op hebben moeten zeggen 

om onderwijs of behandeling voor hun kind te kunnen realiseren vanwege systemisch 
falen 

 Compensatie voor misgelopen inkomsten vanwege werk, een pensioen-gat, of schulden 
welke ontstaan zijn vanwege systemisch falen. 

 
Na de Tweede Kamer verkiezingen gaan wij een brief versturen naar alle (nieuwe) Tweede 
Kamerleden waarin we aandacht vragen voor deze ‘Onderwijsaffaire’.  
Onze vraag aan u is om onze actie te ondersteunen en deze brief mede te ondertekenen.  
Op onze website komt u, indien gewenst, dan te staan op een speciale pagina met 
dankbetuigingen voor de ondersteuning van ons initiatief. 
 
In de bijlage van deze mail kunt u de te versturen brief vinden (deze is alleen voor u bestemd 
en we vertrouwen erop dat u deze niet verspreid) en een toestemmingsverklaring waarmee u 
ons toestemming geeft om u naam onder de brief te vermelden. Deze kunt u retourneren naar 



 

onderwijsaffaire@gmail.com.  Ook is het formulier te vinden op onze website 
www.onderwijsaffaire.nl/toestemming waar u hem digitaal kunt invullen. 
 
Wij danken u voor de tijd die u besteed hebt en het lezen van deze brief. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de ouders/opvoeders en de thuiszitters verbonden aan de groep ‘Onderwijsaffaire’, 
 
Petra de Blok 
Team onderwijsaffaire 

 
 
 


