
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 

10 maart 2014 
Zeilreis OSG Hugo de Groot en Einstein Lyceum 

Het college 

139500 

 

 

Geachte dames en heren, 
 
 
Kennisnemen van 
Afgelopen dagen hebben diverse media bericht over een zeilreis die door de 
Rotterdamse scholen OSG Hugo de Groot en het Einstein Lyceum aan in totaal vier 
(waarvan een Albrandswaardse) leerlingen onder schooltijd wordt aangeboden. Met 
deze brief willen wij u informeren over de feitelijkheden en laatste stand van zaken.  
 
Inleiding 
Het Einstein Lyceum wil de reis aan twee leerlingen aanbieden om het enthousiasme 
voor bètavakken te vergroten. OSG Hugo de Groot wil de reis gebruiken om twee goed 
presterende leerlingen te belonen.  
 
Het is aan scholen om hun leerlingen te motiveren. Hoewel wij onderwijsinnovatie van 
harte toejuichen, vinden wij een educatieve reis van zes weken onder schooltijd als 
beloning te ver gaan. Je best doen hoort normaal te zijn. Daarnaast zijn wij van mening 
dat de zeilreis in principe niet past binnen de geldende wet- en regelgeving.  
 
Feiten op een rij 
Tot 28 februari jl. is er bij de gemeente geen aanvraag voor vrijstelling van de 
leerplichtwet ingediend. Gezien de opzet van de reis, die plaatsvindt gedurende 
onderwijstijd en buiten de school waar de leerlingen staan ingeschreven, was dat wel 
nodig. Wij konden daardoor ook geen aanvraag voor de vrijstelling afwijzen of 
verlenen. 
 
Op 31 januari jl. heeft een van de scholen zich gemeld met de vraag of en hoe 
toestemming kon worden verkregen voor de reis. Leerplicht heeft de casus daarop ter 
advisering voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
(OCW).  
 
OCW stelt zich op het standpunt dat uit de wet voortvloeit dat leerlingen in Nederland 
op school horen te zijn en dat die school goed te controleren moet zijn. De Inspectie 
van het Onderwijs kan gedurende de reis geen toezicht houden, waardoor niet kan 
worden gegarandeerd dat de leerlingen het kwalitatief goede onderwijs krijgen dat ze 
verdienen. 
 
Omdat de reis niet als onderwijs kan worden aangemerkt, is vrijstelling van de 
leerplicht noodzakelijk. De leerplichtwet biedt de leerplichtambtenaar ruimte om tot een 
eigenstandige afweging te komen als er door ouders of scholen een aanvraag tot 
ontheffing wordt ingediend. Die bevoegdheid is echter beperkt. Vrijstelling is alleen 
mogelijk wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden die buiten de wil liggen 
van de leerling of ouders/verzorgers, bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige ziekte. 
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Consequenties 
Wij hechten aan strikte handhaving van de leerplichtwet. Voor deze specifieke casus 
gelden echter bijzondere omstandigheden. School en de organisator van de zeilreis 
hebben de ouders en hun kinderen maandenlang voorgehouden dat de zeilreis in lijn 
was met bestaande wet- en regelgeving. Wij hebben dan ook begrip voor de 
teleurstelling, toen het leek of de reis niet kon doorgaan vanwege de strijdigheid met 
de leerplichtwet. Juist omdat de ouders er van uit mochten gaan dat het aanbod van 
de school paste binnen wet- en regelgeving, maken wij voor deze ene keer een 
uitzondering en hebben wij de ouders en kinderen vrijstelling verleend. 
 
Vervolg 
Voor alle duidelijkheid: een soortgelijk nieuw verzoek zal niet worden gehonoreerd.  
Het ministerie van OCW heeft aangegeven met Ingrado (de brancheorganisatie van 
Leerplicht) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten te overleggen over de ruimte 
die de Leerplichtwet voor vrijstelling biedt. Gemeenten gaan daar nu nog verschillend 
mee om. Gemeente Rotterdam gaat het ministerie verzoeken zo snel mogelijk met 
duidelijke richtlijnen te komen ter voorkoming van herhaling.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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