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Thuis- en privéonderwijs en onderwijs in het buitenland   -   Stand van zaken 
 
1. Kan de minister meedelen hoeveel: 
 

a) minderjarige kinderen in Vlaanderen thuisonderwijs volgen; 
 

b) minderjarige kinderen in Vlaanderen privéonderwijs volgen; 
 

c) minderjarige kinderen onderwijs in het buitenland volgen? 
 
2. De minister liet onlangs weten dat er een verstrenging op het thuisonderwijs zou komen. 
 

Welke verstrenging stelt de minister voor? Geldt deze verstrenging ook voor het privéonderwijs en 
het onderwijs gevolgd in het buitenland?  
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ANTWOORD 

op vraag nr. 48 van 23 oktober 2012 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1. a) Huisonderwijs 

 
De ouders van de kinderen die huisonderwijs volgen, sturen jaarlijks een ‘verklaring van 
huisonderwijs’ naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Wanneer de ouders of 
leerplichtverantwoordelijken aan de hand van een gewone brief melden dat zij hun kinderen 
huisonderwijs wensen te geven, worden zij erop gewezen dat ze, om te voldoen aan de 
leerplicht, een ‘verklaring van huisonderwijs’ moeten indienen. De administratie registreert 
deze verklaringen. Een overzicht van de aantallen kan u terugvinden in onderstaande tabel. 
De indeling tussen ‘huisonderwijs basis’ en ‘huisonderwijs secundair’ gebeurt op basis van het 
geboortejaar van de leerling. De kinderen jonger dan twaalf worden op administratief vlak tot 
het basisonderwijs gerekend, zelfs als ze vakken op niveau secundair onderwijs volgen. Vanaf 
twaalf jaar worden de jongeren tot het secundair onderwijs gerekend. 

 
2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012

Basis 295 294 324

Secundair 615 643 650

910 937 974  
 

b) Collectief huisonderwijs 
 

Huisonderwijs kan georganiseerd worden in individueel verband, maar ook privéscholen 
vallen onder het stelsel van huisonderwijs. In dat geval spreken we van collectief 
huisonderwijs. Tussen deze twee uitersten zijn heel wat tussenvormen mogelijk, zoals 
bijvoorbeeld een feitelijke vereniging van ouders die huisonderwijs organiseert of bekostigt 
voor een beperkte groep kinderen. 
Binnen het collectief huisonderwijs kan verder onderscheid gemaakt worden tussen scholen 
die onderwijs organiseren dat door de Vlaamse Gemeenschap als gelijkgesteld met of als 
gelijkwaardig aan door haar erkend onderwijs wordt beschouwd (bv. Europese scholen,…), en 
privéscholen waarvoor dat niet het geval is. De eerste groep van privéscholen bezorgen op dit 
ogenblik in het kader van de leerplichtcontrole op vrijwillige basis de inschrijvingsgegevens 
van hun leerlingen aan AgODi. Voor de tweede groep van collectief huisonderwijs is geen 
duidelijke lijn te trekken: sommige privéscholen doen één aangifte van al de leerlingen die bij 
hun ingeschreven zijn, voor andere privéscholen doet elk van de ouders toch nog een 
afzonderlijke aangifte. Indien dit laatste het geval is zijn de cijfers opgenomen in de tabel 
hierboven onder titel a. huisonderwijs. 
Bovendien, doordat dit op vrijwillige basis gebeurt, ontvangen we niet de gegevens van alle 
privéscholen. Om tijdig over deze gegevens te beschikken, besteedt AgODi veel aandacht aan 
het sensibiliseren van de privéscholen. Deze instellingen worden aan het begin van ieder 
schooljaar aangeschreven en indien nodig opgebeld. 
De aantallen die in onderstaande tabel te vinden zijn, zijn op basis van de lijsten die AgODi 
ontvangt van de privéscholen. De leerlingen werden hier opnieuw opgesplitst naar basis en 
secundair op basis van hun leeftijd. 

 



2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012

Basis 4632 4409 4275

Secundair 3659 3664 3680

8291 8073 7955  
 

c) Onderwijs in het buitenland 
 

Voor inschrijvingsgegevens van scholen uit het buitenland is mijn administratie afhankelijk 
van de ouders zelf. Om in orde te zijn met de leerplicht, dienen de ouders een attest van 
inschrijving in de buitenlandse school te bezorgen aan AgODi. In onderstaande tabel vindt u 
de aantallen kinderen en jongeren terug waarvan we een attest van de buitenlandse school 
ontvangen hebben. De leerlingen werden hier opnieuw opgesplitst naar basis en secundair op 
basis van hun leeftijd. 

 
2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012

Basis 1574 1731 1421

Secundair 1452 1631 1519

3026 3362 2940  
 
 

2. In het kader van het onderwijsdecreet XXIII, dat momenteel wordt voorbereid, voorzie ik een 
aantal maatregelen waardoor de kwaliteit van het huisonderwijs en het leerrecht van de kinderen 
die huisonderwijs volgen beter zal worden gewaarborgd. Aangezien het legislatieve proces van dit 
decreet, met inbegrip van de verschillende consultatieprocedures, nog moet opgestart worden wil 
ik in het antwoord op deze vraag nog niet vooruit lopen op de concrete maatregelen. Deze zullen 
in het kader van het legislatieve proces nog worden voorgelegd en uiteraard nog het voorwerp 
uitmaken van een bespreking. 


