
Elk jaar vertrekt er een aantal gezinnen met leer-
plichtige kinderen voor langere tijd op wereldreis. 

Hoe regelen zij dit binnen de mogelijkheden van de 
Nederlandse leerplichtwet? En hoe ervaren zij het 

om hun eigen kinderen les te geven? TeksT Gemma Drohm

H
oe doen jullie dat met school?”, is een 
veelgestelde vraag die vertrekkers 
met kinderen krijgen. Vertrekken met 
kinderen jonger dan vijf jaar is rela-
tief eenvoudig. Het wordt lastiger als 
ze vijf jaar of ouder zijn, wanneer de 
leerplicht in gaat. Vijf stellen die ver-

trokken met kinderen variërend in de leeftijd van vijf tot en 
met zestien jaar, vertellen hoe zij het aanpakten.

Leerplicht
In tegenstelling tot veel andere landen gaat het in Nederland 
niet zozeer om leerplicht, als wel om schoolplicht. Met ande-
re woorden, een kind moet fysiek in de klas zitten.
Marius de Mol, vader van Pieter (12) en Wies (10): “Alles was 
goed voorbereid. Mijn vrouw Linda, die onderwijskundige is, 
had voor beide kinderen voor een jaar een compleet uitge-
werkt leerplan gemaakt. We hadden het geregeld met hun 
scholen. Alleen de toestemming van de leerplichtambtenaar 
ontbrak nog.”
Vrijstelling van schoolbezoek moet je bij de directeur van de 
school aanvragen. Wanneer het gaat om een wereldreis, 
waarvoor dus langdurige vrijstelling nodig is, is de schooldi-
recteur verplicht de aanvraag voor te leggen aan de leer-
plichtambtenaar van de gemeente. Deze neemt de uiteinde-
lijke beslissing. In de regel verleent hij alleen vrijstelling bij 
‘gewichtige omstandigheden’. Een wereldreis wordt daar niet 
toe gerekend.

Marius: “Met de leerplichtambtenaar van Enschede waren 
we heel snel klaar. Het antwoord was heel duidelijk ‘nee’.  
De gemeente Enschede hanteert de richtlijnen van de ver-
eniging voor leerplicht (Ingrado) en die volgen de wet. En 
volgens de wet is het gewoonweg niet toegestaan.”
Het argument dat de ouders het kind zelf lesgeven met 
behulp van de Wereldschool kan veel ambtenaren ook niet 
overtuigen. De Wereldschool wordt alleen erkend in situaties 
waarin de kinderen mee moeten naar het buitenland vanwe-
ge het werk van een van de ouders en ze ter plaatse geen  
passend onderwijs kunnen volgen.

Toch op reis
Er zijn twee mogelijkheden om zonder goedkeuring van de 
leerplichtambtenaar toch op reis te gaan. Ouders kunnen 
hun kinderen uitschrijven uit de Gemeentelijke Basis  
Administratie (GBA). Een leerplichtambtenaar heeft zo geen 
zeggenschap meer over de leerling. Voor deze mogelijkheid 
hebben Marius en Linda uiteindelijk gekozen. “Officieel is 
het zelfs verplicht om je uit te schrijven uit de GBA wanneer 
je langer dan acht maanden binnen een jaar in het buiten-
land verblijft.” Het is verstandig dat een van de ouders zich 
ook uitschrijft, omdat het voor een rechter niet aannemelijk 
is dat jonge kinderen zonder hun ouders naar het buitenland 
vertrekken.
De andere mogelijkheid is te vertrekken zonder daar mel-
ding van te doen. In dat geval is de schooldirecteur verplicht 
dit te melden bij de leerplichtambtenaar, die een proces  
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verbaal opmaakt. De rechter legt dan straf op, 
meestal een geldboete.
Marieke en Martin van Gooswilligen, ouders van 
Gijs (9), Ties (7) en Meike (5), kregen ondanks de 
steun van de school een afwijzing op hun ver-
zoek om vrijstelling. Op goed geluk zijn ze ver-
trokken. “We hebben de leerplichtambtenaar 
nog wel gesproken en zij zette de deur op een 
kier: het zou wel goed komen. Ze zou toch pas 
iets kunnen ondernemen als we terugkwamen 
en dan zou de wereld er misschien heel anders 
uitzien. Een half jaar na terugkeer zijn we uitge-
nodigd voor een gesprek en is er een proces  
verbaal opgemaakt. Het standpunt van de leer-
plichtambtenaar stond vast, regels zijn regels. 
Uiteindelijk moesten we voor de rechter verschij-
nen en hebben we een boete gekregen.”

Willekeur
Gelukkig zijn er verschillende voorbeelden van 
gemeenten waar uiteindelijk wel toestemming 
wordt gegeven om de kinderen zelf les te geven. 
Blijkbaar kan een ambtenaar zijn eigen invulling 
geven aan de wet. De goed- of afkeuring van een 
verzoek lijkt daarom willekeurig te zijn. Marieke: 
“Iedereen regelt het weer anders. We hebben tij-
dens onze reis zo’n beetje alle variaties gehoord: 
goedkeuringen en afkeuringen, Wereldschool of 
eigen school, kinderen in andere gemeenten of 
zelfs in andere landen inschrijven.”

Zita en Robin Hopmans, ouders van Isa (6) en 
Finn (4), hadden geluk. Goed voorbereid met 
informatie van de Wereldschool gingen zij het 
gesprek aan met een leerplichtambtenaar in Den 
Haag. Zij kregen toestemming om de kinderen 
zelf les te geven tijdens hun rondje Atlantic. 
Ellen en Jan Vlugt, ouders van Koen (16) en Giel 
(14), kregen de toestemming met moeite: “Een 
inschrijving bij de Wereldschool was de enige 
optie om toestemming te krijgen.”
 
De indruk ontstaat echter dat de leerplichtwet 
de laatste jaren strenger wordt nageleefd. De 
woordvoerster van de Wereldschool, Monica de 
Joden, vertelt dat er op het moment praktisch 
geen toestemming meer wordt gegeven om leer-
plichtige kinderen tijdens een wereldreis zelf les 
te geven. “Een enkele leerplichtambtenaar is wel 
gevoelig voor het argument dat de Wereldschool 
een door de overheid erkende school is.” Haar 
tip is om een gesprek met de leerplichtambte-
naar heel goed voor te bereiden.

Schoolmateriaal
Met een lespakket van de Wereldschool heb je  
al het schoolmateriaal inclusief instructies voor 

een heel schooljaar compleet. Evert Jan en  
Pauline schrokken wel even toen ze zagen hoe-
veel voorbereiding officieel nodig was voor een 
les voor hun kinderen Pieter van acht en Michiel 
van vijf. Maar al doende bleek het mee te vallen. 
Marius is enthousiast over de pakketten van de 
Wereldschool: “Er staat letterlijk wat een kind 
per dag, per vak, per les moet doen.”

Marieke en Martin gaven Gijs, Ties en Meike  
les met hulp van hun eigen school: “Wij wilden 
per se verbonden blijven aan onze eigen school 
om de eenvoudige reden dat uitschrijven zou 
betekenen dat de kinderen hun plek op deze 
school, met wachtlijst, kwijt zouden zijn. Samen 
met de school hebben we van tevoren de lesboe-
ken doorgenomen en de bijbehorende handlei-
dingen besteld. Verder werkten we met 
Ambrasoft, een programma waarmee je een 
pakket per kind kunt samenstellen en het  
niveau aanpassen.

Koen en Giel zaten tijdens hun wereldreis in 
VMBO 3 en HAVO 4. Zij deden het vak Neder-
lands via de Wereldschool en de overige vakken 
met behulp van de school van de jongens. Ellen: 
“De jaarplanning die bij de lesstof van de 
Wereldschool zat was echt ideaal. De jongens 
konden hier perfect mee werken. Bij de leerstof 
van school waren we erg afhankelijk van de 
inzet van de individuele leerkracht en dat was 
wisselend positief.”

Mama als juf
Bij veel vertrekkers is het de moeder die de  
kinderen lesgeeft. Marieke: “In het begin was  
het wel wennen, zowel voor mij als voor de  
kinderen. Gijs was al bekend met zelfstandig 
werken, maar Ties moest dat nog leren.  
Aangezien er verschillende niveaus waren aan 
boord, was het belangrijk met de kinderen  
duidelijke afspraken te maken. Je mag de juf  
bijvoorbeeld niet storen als ze iemand anders 
iets aan het uitleggen is. In de praktijk was het 
weleens lastig; naar je moeder toe gedraag je  
je toch anders dan bij je juf.

Het uitwisselen van ervaringen met juffen  
van andere boten blijkt een feest der herkenning. 
De boten met kinderen zoeken elkaar dan ook 
regelmatig op in de verschillende havens en 
ankerplekken. Leuk voor de kinderen en soms 
ook handig voor de ouders. Marieke: “Als we  
met meer boten op een ankerplek of in een 
haven lagen, ontstond de ongeschreven regel:  
’s ochtends met z’n allen aan het schoolwerk en 
in de middags met elkaar leuke dingen doen.”

De vertrekkers
Linda en Marius de Mol zeilen momenteel 
een rondje Atlantic. Ze zijn in 2010  
vertrokken met hun kinderen Pieter (12)  
en Wies (10) op een Bestewind 50, AbelT.

Marieke en Martin van Gooswilligen zeilden 
in 2008-2009 met hun kinderen, Gijs (9), 
Ties (7) en Meike (5), een rondje Atlantic 
met hun Moody Markman 47, Walrus.

Zita en Robin Hopmans zeilden van 2008 
tot 2009 met hun dochter Isa (6) en zoon 
Finn (4) een half rondje Atlantic op een 
Breewijd 31, Tyche.

Evert Jan en Pauline Hermans zeilden in 
1998-2000 een uitgebreid rondje Atlantic 
met hun zoons Pieter (8) en Michiel (5) op 
een Koopmans 36.

Ellen en Jan Vlugt zeilden in 2009-2010 
een rondje Atlantic met Koen (16) en Giel 
(14) op Barbarossa, een Trintella 44.

Boek
Nadine Slavinski schreef de handleiding 
Lesson plans Ahoy! Hands-on learning for 
sailing children and home schooling sailors 
speciaal voor zeilende gezinnen met kinde-
ren tot twaalf jaar. Zij biedt met dit boek 
een leuke manier om de belevenissen van 
de dag ook op educatieve wijze te behan-
delen. De zes onderwerpen die aan bod 
komen, waaronder biologie, wiskunde en de 
reizen van Columbus, bevatten per leef-
tijdsgroep voorbeeldvragen en opdrachten.
Het boek is verkrijgbaar via Amazon.com 
voor $ 24,95.

Meer inforMatie
• Wereldschool www.wereldschool.nl
•  Over recht op kinder- 

bijslag en AOW bij 
uitschrijven uit GBA www.svb.nl

•  Uitwisseling van  
ervaringen en tips  http://groups.yahoo.

com/group/langdurig-
op-reis-met-kinderen

• Over leerplicht www.rijksoverheid.nl

De Wereldschool verzorgt afstandsonder-
wijs voor Nederlandstalige kinderen die  
in het buitenland verblijven. Meestal zijn  
dit kinderen van expats, maar ook regel-
matig kinderen van mensen die een wereld-
reis maken. Jeanine Nieuwenhuis, algemeen 
manager van de Wereldschool: “Onze 
school wordt door de overheid erkend op 
het moment dat een kind terugkeert uit het 
buitenland. De Wereldschool wordt niet 
erkend als substituut van een reguliere 
school in Nederland. Dit heeft te maken  
met de Nederlandse schoolplicht, die  
thuisonderwijs niet toestaat.” Dit leidt  
soms tot kromme taferelen: “Een leerplicht-
ambtenaar ziet een kind nog liever voor  
een half jaar ingeschreven op een school 
waar het kind de taal niet machtig is, dan 
dat de ouders een erkend Nederlands 
schoolprogramma verzorgen.”

De Wereldschool gebruikt dezelfde soort 
lesboeken als de reguliere scholen in 
Nederland. Dit maakt het voor de kinderen 
gemakkelijker wanneer zij weer instromen 
in het reguliere onderwijs. Deze boeken  
volgen de kerndoelen van het basisonder-
wijs en de eindtermen van het voortgezet 
onderwijs. In de pakketten van de Wereld-
school zitten voor de ouders handleidingen 
die dusdanig zijn opgesteld dat er moeite-
loos mee kan worden gewerkt, ook zonder 
ervaring in het lesgeven. In het voortgezet 
onderwijs zijn de handleidingen vervangen 
door lesbrieven die rechtstreeks gericht 
zijn aan de leerlingen. Jeanine Nieuwen-
huis: “Eigenlijk gaat het bijna altijd wel 
goed. Natuurlijk moeten de ouders wel tijd 
vrij maken voor de lessen en bij middelbare 
scholieren wordt er van de ouders meer een 
coachende rol verwacht.”

De Wereldschool werkt met ervaren basis-
schoolleerkrachten en voor de middelbare 
school met eerste- en tweedegraads vak-
docenten. Zij corrigeren het huiswerk, 
bewaken de vorderingen en geven studie-
adviezen. Elke leerling heeft daarnaast een 
vaste mentor. De communicatie verloopt 
veelal via internet. In het leerlingvolg-
systeem worden de resultaten van de leer-
ling vastgelegd. Wanneer een kind met een 
bepaald vak problemen ondervindt, dan 
kunnen de ouders en leerling extra begelei-
ding krijgen van remedial teachers.

“De resultaten van onze leerlingen zijn  
vaak beter dan ze op een reguliere school 
behaalden”, vertelt Jeanine Nieuwenhuis. 
“Dit heeft natuurlijk alles te maken met de 
individuele lessen die ze krijgen.” Haar 
advies voor schoolwerk aan boord: “Kies 
een vaste plek in de boot waar de lessen 
plaatsvinden en houd vaste tijden aan. 
Regelmaat en structuur zijn belangrijk  
voor kinderen.” Voor een soepele overgang 
van de Wereldschool naar een reguliere 
school adviseert zij om het moment van  
vertrek en terugkeer goed te plannen:  
“Het is verstandig om terug te keren  
voordat het nieuwe schooljaar begint. Dit 
maakt de overgang voor een kind veel 
gemakkelijker.”

De Wereldschool organiseert ongeveer 
tweemaandelijks een informatiebijeenkomst 
waarbij thema’s aan bod komen, zoals hoe 
je kinderen zelf kunt lesgeven of begelei-
den, de lesmethoden, de onderwijsprogram-
ma’s en het verloop van de contacten.

Meer weten:
www.wereldschool.nl

Hetzelfde schuitje
Het ritme aan boord wordt bepaald door de 
schooluren. De meeste vertrekkers houden een 
ritme aan van doordeweeks les en in de weeken-
den en vakanties vrij.  
“We begonnen ’s ochtends altijd rond dezelfde  
tijd en dan gaven we drie tot vier uur lang les. Op 
zee draaiden we vaak dubbele lessen op een dag, 
om dan bij aankomst meer tijd te hebben om het 
land te gaan verkennen”, vertelt Evert Jan. “Je  
hebt vergeleken met vertrekkers zonder kinderen 
wellicht minder vrijheid om te doen en laten wat 
je wilt, maar de structuur die school biedt is voor  
de kinderen toch wel erg prettig.” Marius: “Voor 
de kinderen is deze manier van onderwijs op dit 
moment gewoon ‘fact of life’. Ze zijn zich niet echt 
bewust van hoe bijzonder het is wat we doen. Alle 
kinderen om hen heen zitten immers in hetzelfde 
schuitje.”

Binnen het programma van de Wereldschool  
worden de kinderen regelmatig getoetst. Zo  
krijgen de ouders een beeld van de vorderingen. 
Zita: “We maakten een foto van de ingevulde toets 
en stuurden die per mail op naar de Wereld-
school.” Op basis van de resultaten van de toetsen 
kan de lesstof worden uitgebreid of kan er extra 
herhaling worden aangeboden. Voor de ouders  
is het prettig om af en toe bevestiging te krijgen 
dat het kind niet achterloopt ten opzichte van  
leeftijdsgenootjes. Marius: “Wanneer we een toets 
via internet opsturen hebben we binnen 48 uur 
een reactie van de Wereldschool. De kinderen 
hebben ook contact met de docenten via mail en 
Skype.”

Terug naar school
De kinderen van de vertrekkers uit dit artikel – 
uitgezonderd AbelT, die zijn nog onderweg – heb-
ben het normale schoolleven in Nederland alle-
maal weer goed op kunnen pakken. Stuk voor 
stuk waren hun vorderingen qua niveau op gelijke 
hoogte met hun leeftijdsgenoten en enkelen lie-
pen zelfs voor. Ellen over haar middelbare scho-
lieren: “In het begin baalden ze van het concept 
van de hele dag luisteren en vervolgens thuis aan 
het huiswerk. In hun ogen wordt er veel tijd op 
school nutteloos besteed en verpraat. Op de boot 
konden ze heel doelgericht en efficiënt bezig zijn. 
School zouden ze zo weer kunnen missen, wat 
betreft hun vrienden zit het heel anders.”

Wat deze vertrekkers deden, past weliswaar niet 
binnen de Nederlandse regels. Maar zoals Marie-
ke het mooi verwoordt: “Zonder risico’s te nemen 
kom je nergens. Deze ervaring nemen ze ons in 
elk geval nooit meer af.” •

De WerelDschool

Gijs is aan het werk gezet door zijn ‘juf’.

Gijs helpt zijn zusje Meike.

Giel doet het vak Nederlands via de Wereldschool.

Koen van de Barbarossa driftig aan het schrijven.

Finn en Isa doen samen een project.
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