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VOORWOORD 

Met veel genoegen presenteer ik mijn masterscriptie, geschreven ter afronding van de Masteropleiding 

Jeugdrecht. Tijdens deze opleiding heb ik veel geleerd over verschillende aspecten van het jeugdrecht. 

Ondanks het grote belang ervan, is het recht op onderwijs en de uitwerking ervan in de Nederlandse 

wetgeving  daarbij onderbelicht gebleven. Ik prijs mij dan ook rijk, dat ik het afgelopen collegejaar in de 

Masteropleiding Jurist en Overheid alsnog kennis heb mogen maken met het onderwijsrecht en een 

scriptieonderwerp heb gekozen dat hier raakvlakken mee heeft.  

Tijdens mijn stage bij Team Jeugd & BOPZ van de Rechtbank Den Haag ben ik in aanraking gekomen 

met de leerplichtzittingen, waar minderjarigen als verdachte terecht staan omdat zij te vaak niet naar 

school zijn gegaan. Aanleiding om mijn scriptie over dit onderwerp te schrijven was een gesprek met een 

collega. Zij vertelde dat een Italiaanse rechter die bij ons team op werkbezoek was bijna van haar stoel 

viel van verbazing toen zij zag dat schoolverzuim in Nederland strafrechtelijk wordt aangepakt.
1
 Naar 

aanleiding hiervan ben ik mij gaan afvragen of het strafrechtelijke handhavingsuitgangspunt van de 

Leerplichtwet wel zo vanzelfsprekend is. Met deze scriptie hoop ik bij te dragen aan een discussie 

hierover.   

Graag wil ik de mensen die ik voor dit onderzoek heb mogen interviewen hartelijk bedanken voor hun 

bijdrage. Door de gesprekken die ik met hen heb gevoerd, is het onderwerp voor mij verder tot leven 

gekomen. Hun betrokkenheid bij de jeugdigen – om wie het in de leerplichtzaken uiteindelijk draait – 

werkte aanstekelijk en wakkerde mijn enthousiasme verder aan. Een woord van dank gaat ook uit naar 

mijn scriptiebegeleider Yannick van den Brink voor zijn enthousiaste begeleiding en waardevolle 

feedback. Ook zal ik mijn familie en vrienden niet vergeten die, in welke vorm dan ook, een bijdrage 

hebben geleverd aan dit eindproduct. 

 

Tot slot hoop ik dat dit stuk met veel interesse en plezier gelezen mag worden! 

 

Dana van Weerden 

Amsterdam, 1 september 2017 

 

 

                                                             
1 Deze Italiaanse rechter is niet de enige die hier verrast op reageert, zo blijkt uit een afgenomen interview: “Ik heb zo nu en dan 

wel eens internationale contacten, nou die zijn echt stomverbaasd.” (respondent I). 
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‘Education is both a human right in itself and an indispensable means of 

realizing other human rights. As an empowerment right, education is the 

primary vehicle by which economically and socially marginalized adults and 

children can lift themselves out of poverty and obtain the means to participate 

fully in their communities. (…) But the importance of education is not just 

practical: a well-educated, enlightened and active mind, able to wander freely 

and widely, is one of the joys and rewards of human existence.’
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 VN Committee on economic, social and cultural rights, General Comment no 13, The right to education, 8 december 1999, 

par.1. 
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HOOFDSTUK 1. Inleiding en opzet van het onderzoek 

1.1 Het recht op onderwijs en de leerplicht 

Onderwijs is van groot belang voor de vorming en zelfontplooiing van kinderen en daarmee voor hun 

latere kansen in het leven. Het is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. 

Door scholing krijgt iedereen de kans om als volwaardig burger in de samenleving te participeren. Het 

belang van het volgen van onderwijs wordt onderstreept door talrijke onderzoeken die aantonen dat het 

niet volgen van onderwijs op jongere leeftijd een risicofactor is voor delinquent gedrag en 

gezinsproblematiek.
3
 De waarde ervan blijkt eveneens uit het internationale recht; het recht op onderwijs 

is door verschillende mensenrechtenverdragen als universeel mensenrecht erkend.
4
 Burgers kunnen op 

grond hiervan bij de overheid een inspanningsverplichting afdwingen. Het enkel faciliteren van de 

mogelijkheid om naar school te gaan is echter nog onvoldoende om kinderen zich ook daadwerkelijk te 

laten ontwikkelen. Daarvoor zal een kind feitelijk naar school moeten gaan en moet het onderwijs dat 

wordt genoten bovendien van een bepaalde kwaliteit zijn. Een interessante vraag is of het recht op 

onderwijs daarom niet alleen impliceert dat minderjarigen toegang hebben tot onderwijs, maar eveneens 

de verplichting omvat overheidsinstrumenten aan te wenden om daadwerkelijk schoolbezoek te 

realiseren. 

In dit kader wordt gewezen op het feit dat het recht op onderwijs in Nederland wordt gewaarborgd 

door de leerplicht.
5
 Enerzijds door de overheid te verplichten om onderwijs beschikbaar en toegankelijk te 

maken; kinderen moeten immers de mogelijkheid hebben onderwijs te volgen indien de staat dat verplicht 

stelt. Anderszijds door ouders en de staat ervan te weerhouden het kind de toegang tot onderwijs te 

ontzeggen.
6
 De Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) legt de verantwoordelijkheid voor het 

daadwerkelijke schoolbezoek zowel bij de ouder(s) als bij het kind zelf indien het twaalf jaar of ouder is. 

In het schooljaar 2014-2015 gingen er in Nederland desondanks in totaal 78.688 kinderen niet of niet 

regelmatig naar school.
7
 Schoolverzuim kan er uiteindelijk toe leiden dat er strafrechtelijk wordt 

opgetreden. Tot het betreffende kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, is deze strafvervolging 

gericht op de gezaghebbende ouder(s) van de leerplichtige.
8
 Daarna kan de minderjarige in de regel (ook) 

zelf strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen.
9
 In het schooljaar 2014-2015 waren er 72.732 

jongeren die meer dan zestien uur in vier weken spijbelden en zijn er naar aanleiding hiervan 5.544 

                                                             
3 Zie o.a. Marie & Paulovic 2017; Machin e.a. 2011; Weerman & Van der Laan 2006; Van der Laan e.a. 2008; Farrington 2005. 
4 O.a. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 26), Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de 

Mens (artikel 2 Eerste Protocol), International Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 28). 
5  ECLI:NL:HR1989:AD5728, r.o 8.1. 
6 Coomans 1992, p. 269. 
7 Dit aantal omvat absoluut verzuim en relatief verzuim, niet zijnde luxeverzuim; Bijlage kamerbrief Dekker 2016 via 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/02/03/cijfers-schoolverzuim-2014-2015. 
8 Artikel 26, eerste lid, Leerplichtwet. 
9 Artikel 26, tweede lid, Leerplichtwet. 
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processen-verbaal opgemaakt.
10

 Hieruit kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse wetgever de 

overheid de uit het recht op onderwijs afgeleide bevoegdheid heeft gegeven om strafrechtelijk op te 

treden tegen hen die van dit recht geen gebruik maken.  

De Nederlandse regering meent dat ieder kind dat thuis zit er één te veel is, reden waarom er alles aan 

moet worden gedaan om thuiszitten te voorkomen en, wanneer het zich toch voordoet, dat zo snel 

mogelijk aan te pakken.
11

 Dit standpunt past binnen het overheidsbeleid zoals dat afgelopen jaren werd 

gevoerd en waarin er fors is ingezet op het voorkomen van schooluitval.
12

 Een interessante vraag is hoe 

de leerplicht en deze stringente handhaving ervan zich verhouden tot het recht op onderwijs en het daaruit 

voortvloeiende leerrecht. Er zijn kritische noten geplaatst bij de vraag of de Leerplichtwet het recht op 

onderwijs en de belangen van kinderen voldoende waarborgen.
13

 Met de strafrechtelijke aanpak van 

schoolverzuimers zijn het recht en de plicht om naar school te gaan verenigd in dezelfde persoon, 

namelijk de minderjarige. Ook hieromtrent gaan er geluiden op dat er een disbalans is ontstaan tussen 

recht en plicht; het inhoudelijke recht op onderwijs zou als gevolg hiervan aan betekenis hebben 

ingeboet.
14

 

  

1.2 De strafrechtelijke handhaving van de leerplicht 

De handhaving van de Leerplichtwet op zichzelf is eveneens onderwerp van onderzoek geweest. Begin 

2015 werd in het vakblad van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht de vraag opgeworpen of er 

ten aanzien van de handhaving van de leerplicht een nieuwe weg moet worden ingeslagen.
15

 

Geconcludeerd werd dat strafrechtelijke handhavingsmechanismen in de praktijk de voorkeur blijken te 

hebben, maar dat deze voorkeur met name voortkomt uit de onbekendheid met het alternatieve 

bestuursrechtelijke instrumentarium. Met een verbeterd gebruik van de bestuurlijke herstelsancties zou de 

handhaving van de leerplicht geoptimaliseerd kunnen worden. In 2004 werd een rapport gepubliceerd dat 

inzicht gaf in de geschiktheid en effectiviteit van justitiële interventies op het terrein van schoolverzuim.
16

 

Ook in verdere literatuur omtrent de handhaving leerplicht staat het doel van de Leerplichtwet – dat is het 

realiseren van schoolgang – en de vraag hoe de handhaving (beter) kan bijdragen aan het bereiken van dit 

doel overwegend centraal.
17

 Het strafrechtelijke handhavingsuitgangspunt van de Leerplichtwet wordt 

daarin niet onder de loep genomen, maar als gegeven aangenomen. De invalshoek van de minderjarige en 

                                                             
10 Bijlage kamerbrief Dekker 2016 via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/02/03/cijfers-schoolverzuim- 

    2014-2015. 
11 Kamerbrief Dekker 2013, p. 1. 
12 Zie beleid Kabinet Rutte II, te raadplegen via <www.aanvalopschooluitval.nl>. 
13 De Graaf 2000; De Kinderombudsman 2013; Sperling 2013; Liefaard, Doek & Verkroost 2016; Huisman & Zoontjens 2016. 
14 De Graaf 2000, p. 188, 189, 198, 199. 
15 Bierkens 2015. 
16 Boekhoorn & Speller 2004. 
17 Zie o.a. Inspectie Veiligheid en Justitie 2016; Teijl 2006; Craane e.a. 2006.  
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diens rechten zijn eveneens onderbelicht gebleven, terwijl deze wetgeving ten gunste van hem in het 

leven is geroepen.
18

 

Signalen uit de praktijk wijzen erop dat een meer fundamentele en op kinderrechten georiënteerde 

studie naar dit onderwerp geïndiceerd is. Kinderrechters merken in de wandelgangen op dat de casuïstiek 

van verzuimende leerplichtigen overeenkomt met de problematiek van de jongeren die zij bij de 

jeugdbeschermingszaken voor zich zien.
19

 De Raad voor de Kinderbescherming (hierna: RvdK) heeft haar 

visie op en aanpak van schoolverzuim gewijzigd en verwijst jongeren niet langer enkel naar de 

jeugdreclassering maar ook naar jeugdbeschermingsinstanties; straf wordt gezien als een laatste middel.
20

 

De nadruk op preventie en hulpverlening heeft geresulteerd in een afname van het aantal jongeren 

waartegen een proces-verbaal wordt opgemaakt.
21

 Daarbij wordt eveneens aangekaart dat deze 

strafrechtelijke aanpak binnen Europa vrij uitzonderlijk is.
22

  

De verschuiving in de praktijk en het feit dat er thans geen publicaties voorhanden zijn die zich op de 

inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht richten, geven aanleiding tot het 

uitvoeren van een oriënterende studie naar dit onderwerp. 

 

1.3 Het onderzoek 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: “In hoeverre kan de inzet van het jeugdstrafrecht voor 

de handhaving van de leerplicht ten aanzien van minderjarigen gerechtvaardigd worden en hoe verhoudt 

deze inzet van het jeugdstrafrecht zich – in wet- en regelgeving en praktijk – tot het internationale kader 

van kinderrechten?”. De deelvragen die tot beantwoording van deze hoofdvraag leiden zijn de volgende: 

o Hoe is de leerplicht en de strafrechtelijke handhaving daarvan in Nederland tot stand gekomen en 

vormgegeven? 

o In hoeverre kan de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht ten aanzien 

van minderjarigen gerechtvaardigd worden vanuit de theoretische grondslagen van het strafrecht? 

o Hoe dient de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht ten aanzien van 

minderjarigen te worden bezien vanuit het internationale kader van kinderrechten? 

o Hoe komt de wet- en regelgeving omtrent de strafrechtelijke handhaving van de leerplicht – gezien 

vanuit de percepties en ervaringen van professionals – tot uitvoering in de praktijk en hoe verhoudt 

deze praktijk zich tot het internationale kader van kinderrechten? 

                                                             
18 Omwille de leesbaarheid zal gesproken worden over hij, hem of zijn. Hier kan telkens tevens zij en haar worden gelezen. 
19 Persoonlijke ervaring als juridisch medewerker bij een rechtbank in Nederland. 
20 Raad voor de Kinderbescherming 2016. 
21 Bijlsma 2016. 
22 Zimring e.a. 2015, p. 17; voor België zie: Vaes 2014, p. 10, 11. 
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Aan deze vragen liggen drie doelen ten grondslag. Het eerste doel is op fundamenteel niveau te 

achterhalen waar de theoretische rechtvaardiging van het strafrechtelijk handhaven van de leeplicht in is 

gelegen. Daarvoor wordt te rade gegaan bij de theoretische rechtvaardigingsgronden die binnen de 

rechtsfilosofie aan het strafrecht ten grondslag zijn gelegd en waarmee strafrechtelijk ingrijpen moreel 

gelegitimeerd kan worden. Het tweede doel is om meer specifiek vast te stellen hoe de wet- en 

regelgeving en de toepassing ervan in de rechtspraktijk in verhouding staan tot het internationale kader 

van kinderrechten. Het derde doel van dit onderzoek is te bezien of de inzet van het jeugdstrafrecht voor 

de handhaving van de leerplicht aan herijking toe is. Geeft dit onderzoek aanleiding tot herbezinning van 

de wet- en regelgeving en/ of de praktijk op dit gebied? Er zal tevens naar worden gestreefd 

aanbevelingen te doen. 

 

1.3.1 De focus van het onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op de leerplichtige jeugdige die vanwege schoolverzuim met de Nederlandse 

strafrechtketen in aanraking komt.
23

 De nadruk ligt daarbij op het (strafrechtelijke) traject dat aan de 

daadwerkelijke tenuitvoerlegging van een straf vooraf gaat. De tenuitvoerlegging, effectiviteit, 

doelmatigheid en beleving van de straf worden niet onderzocht. De leerplicht staat op zichzelf niet ter 

discussie, maar wordt als een gegeven beschouwd. 

Onder de termen minderjarige, jongere en jeugdige wordt in dit onderzoek verstaan ieder mens jonger 

dan achttien jaar.
24

 Personen jonger dan twaalf jaar kunnen ingevolge het Wetboek van Strafrecht (hierna: 

WvSr) niet strafrechtelijk worden vervolgd.
25

 Aansluitend hierbij bepaalt de Leerplichtwet – zoals 

aangegeven – dat jongeren vanaf twaalf jaar vervolgd kunnen worden voor hun schoolverzuim. Dit 

betekent dat deze studie zich richt op jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien, zijnde de periode 

waarin men gemiddeld genomen naar het middelbaar- en voortgezet onderwijs gaat. Hoewel ook ouders 

vanwege het schoolverzuim van hun kinderen ter verantwoording bij de strafrechter kunnen worden 

geroepen, blijven zij buiten beschouwing. Indien er in dit onderzoek over ouders wordt gesproken, wordt 

er conform de Leerplichtwet telkens gedoeld op degenen die het gezag over een jongere uitoefenen en 

degenen die zich feitelijk met de verzorging van een jongere hebben belast.
26

 

De theoretische rechtsvaardigingsgronden waarbinnen naar de legitimatie van de inzet van het 

jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht ten aanzien van minderjarigen wordt gezocht, 

worden vanwege de beperkte omvang van het onderzoek niet volledig uitgediept. De bespreking ervan 

                                                             
23 Met de term`schoolverzuim` wordt in het vervolg relatief schoolverzuim bedoeld, niet zijnde luxeverzuim, tenzij anders 
aangegeven. De verschillende soorten verzuim zullen in het volgende hoofdstuk worden besproken. 
24 De termen zullen in het vervolg door elkaar worden gebruikt; conform artikel 1 IVRK en artikel 1:233 Burgerlijk Wetboek 

(BW). 
25 Artikel 486 WvSr. 
26 Artikel 2, eerste lid, en artikel 4a, eerste lid, Leerplichtwet. 
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blijft beperkt tot de hoofdlijnen van invloedrijke theorieën op het gebied van de grondslagen van het 

strafrecht en de legitimatie van straffen. Daarbij is, om een genuanceerd beeld te schetsen, steeds 

geprobeerd aandacht te besteden aan tegengestelde of elkaar complementerende stromingen. In het kader 

van de legitimatie van straffen ligt de focus op het utilitarisme en het retributivisme. Met betrekking tot de 

gronden voor een strafbaarstelling worden het schadebeginsel, het paternalisme en het moralisme 

besproken. 

Voor de kinderrechten-analyse van de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de 

leerplicht wordt het in 1989 ontstane en in 1995 door Nederland geratificeerde Internationaal Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) gebruikt.
27

 Dit is het eerste internationale 

mensenrechtenverdrag dat kinderen van specifieke mensenrechten voorziet en hen als een volledig 

rechtssubject erkent.
28 

Het wint op internationaal niveau terrein als gezaghebbend juridisch instrument en 

is zich ook in de Nederlandse rechtspraak aan het inbedden.
29

 Er wordt hoofdzakelijk aandacht besteed 

aan het recht op onderwijs en de kinderrechten die betrekking hebben op de inzet van het strafrecht, 

omdat deze bepalingen uit het IVRK rechtstreeks betrekking hebben op het voorkomen van 

schoolverzuim, de leerplicht en de strafrechtelijke handhaving daarvan.
30

 

 

1.3.2 De methode van onderzoek 

Voor de beantwoording van voornoemde onderzoeksvragen worden een theoretische analyse en een 

praktijkanalyse uitgevoerd. Er is zowel een theoretisch als een kwalitatief empirisch onderzoek gedaan.  

Met behulp van de Nederlandse wet- en regelgeving alsmede beleidsdocumenten wordt het 

nationaalrechtelijke kader van de leerplicht geschetst. Om het inzicht hierin te verbeteren wordt er 

literatuuronderzoek gedaan en wordt de wetsgeschiedenis geraadpleegd; kamerstukken zijn daarbij van 

belang. Het kwalitatief empirische onderzoek bestaat uit het afnemen van interviews. Aan de hand van 

percepties en ervaringen van professionals die betrokken zijn bij de strafrechtelijke handhaving van de 

leerplicht wordt een beeld geschetst van de rechtspraktijk. 

Beide toetsingskaders zijn theoretisch van aard. Voor de rechtsfilosofische invalshoek wordt 

literatuuronderzoek uitgevoerd. Het kinderrechtenkader zal aan de hand van de relevante bepalingen uit 

het IVRK uiteen worden gezet. Voor de interpretatie en nadere duiding hiervan spelen de algemene 

toelichtingen (hierna: General Comments) van het VN Comité voor de Rechten van het Kind (hierna: 

Kinderrechtercomité) een belangrijke rol.
31

 Dit perspectief wordt aangevuld met literatuuronderzoek.  

                                                             
27 UN Doc. A/RES/44/25. 
28 Parkes 2013, p. 5. 
29 Respectievelijk Doek & Liefaard, 2015 en De Graaf e.a., 2012. 
30 Artikel 28, 29 en 40 IVRK. 
31 Het Kinderrechtencomité, gevestigd in Genève, ziet toe op de naleving van het IVRK. 
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1.3.2.1 Het kwalitatief empirische onderzoek 

In de periode tussen november en december 2016 zijn negen interviews afgenomen met twaalf 

professionals waaronder vier leerplichtambtenaren, één officier van justitie, twee parketsecretarissen, drie 

kinderrechters, één juridisch medewerker bij de rechtbank en één medewerker van de RvdK; allen 

werkzaam in de regio’s Utrecht en Den Haag. Om goed inzicht te krijgen in de verzamelde informatie zijn 

de interviews getranscribeerd.
32

 Om de praktijkinformatie naar een hoger niveau te tillen, zijn de verhalen 

van de professionals geanalyseerd en zijn er trends onderscheiden.
33

  

De vergaarde praktijkinformatie is gezien de kleinschaligheid van het empirische onderzoek niet 

representatief en beoogt dit ook niet te zijn. De waarde van het kwalitatieve onderzoek is erin gelegen dat 

het inzicht geeft in de beleving en ervaringen van de ondervraagde professionals.
34

 Hiermee wordt niet 

alleen inzicht verschaft in de keuzes die de professionals die bij de handhaving van de leerplicht 

betrokken zijn (kunnen) maken, maar wordt ook een beeld geschetst van het beslissingsproces en de 

dilemma’s daarin.
35

 Deze kwalitatieve data geven een unieke kijk in de wijze waarop de belissingen 

omtrent jongeren die van school verzuimen in de ogen van de respondenten tot stand komen en wat hén 

tot het nemen van die beslissingen beweegt. Op deze wijze geven de percepties en ervaringen van de 

respondenten inzicht in de manier waarop de wet- en regelgeving omtrent de strafrechtelijke handhaving 

van de leerplicht in de praktijk worden toegepast. 

 

1.3.3 De indeling van het verslag 

Voor de hoofdstukindeling is aangesloten bij de deelvragen. Het Nederlandse juridische kader van de 

leerplicht en de wetsgeschiedenis komen in hoofstuk 2 aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt allereerst 

weergegeven op welke theoretische gronden strafrechtelijk ingrijpen gerechtvaardigd kan worden. 

Vervolgens wordt in dit hoofdstuk bezien in hoeverre de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving 

van de leerplicht op deze gronden gelegitimeerd kan worden. Hoofdstuk 4 behandelt de rechten en 

waarborgen – betrekking hebbend op strafrechtelijk ingrijpen bij schoolverzuim – die minderjarigen uit 

het IVRK ontlenen. Vervolgens wordt de wet- en regelgeving omtrent de inzet van het jeugdstrafrecht 

voor de handhaving van de leerplicht vanuit dit kinderrechtenperspectief bezien. In hoofdstuk 5 worden 

de praktijkervaringen en percepties van professionals besproken en wordt bezien hoe de Nederlandse 

rechtspraktijk zich tot het internationale kinderrechtenkader verhoudt. In hoofdstuk 6 wordt besloten met 

de conclusies, een slotbeschouwing en enkele aanbevelingen. 

                                                             
32 Decorte 2016, p. 480, 481. 
33 Beyens, Kennes & Tournel 2016, p. 219. 
34 Beyens, Kennes & Tournel 2016, p. 193. 
35 Beyens, Kennes & Tournel 2016, p. 192. 
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HOOFSTUK 2. De leerplicht in Nederland 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de leerplicht in Nederland is vormgegeven. Om goed inzicht te 

krijgen in de leerplicht is het allereerst van belang aandacht te besteden aan de wetsgeschiedenis 

(paragraaf 2.1). Vervolgens zullen de verschillende verplichtingen voortvloeiend uit de Leerplichtwet 

worden besproken, alsmede de diverse soorten verzuim die intreden bij niet-naleving van die wet 

(paragraaf 2.2). Tot slot wordt aandacht besteed aan de toezicht op de naleving van de leerplicht, waarbij 

de strafrechtelijke aanpak van het schoolverzuim centraal staat (paragraaf 2.3). Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een korte resumé (paragraaf 2.4). 

 

2.1 De historie van de leerplicht 

Hoewel de leerplicht pas in 1901 officieel werd ingevoerd, bestonden er in een aantal Nederlandse 

gewesten in de zeventiende en achttiende eeuw al voorschriften die schoolbezoek verplichtten.
36

 In 1808 

werd een eerste poging gewaagd om de indirecte leerdwang in een landelijke regeling vast te leggen, het 

bleef echter bij een conceptvoorstel. Het volgende initiatief was het Kinderwetje van Van Houten. Dit 

wetsvoorstel beoogde onder andere middels een beperkte partiële leerplicht kinderarbeid en daarmee 

samenhangende intellectuele en lichamelijke verwaarlozing van kinderen tegen te gaan.
37

 De principiële 

discussie die aan het wetsvoorstel ten grondslag lag, ging over de mate van staatsbemoeienis en de 

daarmee samenhangende vraag of de overheid het recht had in te grijpen in de ouderlijke macht en de 

vrijheid van arbeid. Door voorstanders werd beargumenteerd dat de ouderlijke macht niet onbeperkt was 

en dat ‘de zorg voor kinderen, die niet door zich zelven kunnen handelen, uit den aard der zaak en 

volgens alle regtstheoriën tot de bevoegdheid van het Staatsbestuur behoort’.
38

 Vanwege de grote 

tegenstand werd de leerplichtbepaling uiteindelijk uit het voorstel van Van Houten verwijderd.
39

 

 

2.1.1 De Leerplichtwet 1900 

Rond 1900 nam het geloof in de maakbaarheid van het individu en de maatschappij toe. Deze elan 

manifesteerde zich ook rond vraagstukken over problematische jeugd.
40

 In deze tijdsgeest werd een 

omvangrijk en verreikend pakket aan wetgeving ingevoerd – bekend als de Kinderwetten – waarvan 

zowel de invoering van het aparte jeugdstrafrecht als de leerplicht deel uitmaakten. De pogingen om het 

schoolverzuim zonder dwangmaatregelen terug te dringen, werden als mislukt beschouwd. Invoering van 

de leerplicht vanaf zes tot dertien jaar werd noodzakelijk geacht om een eind te maken aan het forse 

                                                             
36 Dodde 2000, p. 21, 22. 
37 Kamerstukken II 1872/73, 113, nr. 1-3, p. 2. 
38 Kamerstukken II 1872/73, 113, nr. 1-3, p. 2. 
39 Dodde 2000, p. 32. 
40 Weijers 2015, p. 98. 
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schoolverzuim.
41

 De stemming viel uiteindelijk met één stem verschil in het voordeel van het 

wetsvoorstel uit.
42

  

De rechtsgrond van de leerplicht is volgens de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) gelegen in het 

Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), dat ouders verplichtte hun kinderen te onderhouden en op te voeden. 

Onder deze opvoedingsplicht moest mede worden verstaan het zorgdragen voor geregeld schoolbezoek of 

thuisonderwijs.
43

 Verzaakt men deze plicht dan kan er gelegitimeerd worden ingegrepen door de Staat, zo 

werd beredeneerd. Met betrekking tot de rechtvaardigingsgrond blijkt dat invoering van de leerplicht om 

verschillende redenen noodzakelijk werd geacht. Niet langer golden alleen (intellectuele) verwaarlozing 

en bestrijding van kinderarbeid als grond voor de leerplicht, ook een algemene opvoedingsgedachte die 

beoogde de lagere sociale klasse orde en discipline bij te brengen, om hen weerbaar te maken tegen de 

sociaal ongunstige omstandigheden waarin zij opgroeiden, speelden een rol.
44

 Niet de kennisoverdracht, 

maar de sociale vorming van kinderen stond voorop. Hiermee werd de taakopvatting van de staat 

aanzienlijk uitgebreid.
45

 Eveneens rept de MvT over het staatsbelang. Aangegeven werd dat de 

ontwikkeling die de maatschappij zal doormaken afhankelijk is van de opvoeding en het onderwijs die 

jeugdigen nu krijgen.
46

 Op financieel gebied werd van de invoering van de leerplicht een positief resultaat 

verwacht. De leerplicht werd gepresenteerd als een effectief middel ter bestrijding van armoede en 

criminaliteit.
47

 Ook de rechtsvergelijking met andere Europese landen vormde een motief om tot 

invoering van de leerplicht over te gaan: ‘In verreweg de meeste Staten van ons werelddeel is een 

ontkennend antwoord gegeven op de vraag, of aan ouders de vrijheid mag worden gelaten, om hunne 

kinderen van de voor allen noodzakelijke kundigheden … verstoken te laten; bijna overal is de leerplicht 

ingevoerd.’.
48

 De beargumentatie werd gezien het voorgaande verlegd van het belang van het kind naar 

het belang van de maatschappij. 

De Leerplichtwet 1900 maakte strafrechtelijk ingrijpen ten aanzien van de ouders mogelijk: ‘de Staat 

heeft onwedersprekelijk het recht den vader te straffen, die zijn ouderlijken plicht verzuimt en daardoor 

tegelijkertijd én het kind benadeelt én schade toebrengt aan de burgermaatschappij, welke er belang bij 

heeft dat hare leden behoorlijk onderwijs genieten.’.
49

 De strafrechtelijke handhaving van de leerplicht 

werd schijnbaar als vanzelfsprekend beschouwd; de keuze voor dit dwangmiddel is in de MvT niet nader 

onderbouwd. Wel werd aangegeven dat de hulp van de strafrechter slechts als ultimum remedium moet 

                                                             
41 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 5. 
42 De Graaf 2000, p. 27-31. 
43 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 4. 
44 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 5. 
45 De Graaf 2000, p. 41. 
46 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 5. 
47 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 5. 
48 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 4. 
49 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 4. 
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worden ingeroepen.
50

 Uitgangspunt van de wetgever was dat de strafbedreiging op zichzelf voor de 

overgrote meerderheid voldoende zou zijn om hun plicht te vervullen.
51

 Voorstanders van de regeling 

verwachtten ‘dat de wet gaandeweg meer en meer het besef van de verplichting der ouders tot het 

verstrekken van voldoend onderwijs aan hunne kinderen in de zeden zal doen doordringen.’.
52

 Er werd 

uitgegaan van een normbevestigende en preventieve werking van de wet. De invoering van de leerplicht 

leverde in de praktijk wel gerechtelijke procedures op, maar het was een weinig effectieve maatregel.
53

 Al 

met al was men mede gezien de slechte omstandigheden en beperkte middelen op het platteland, 

genoodzaakt het schoolverzuim in ruime mate toe te staan.
54

 

 

2.1.2 De Leerplichtwet 1969 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de opvattingen over de leerplicht. Onderwijs werd steeds minder 

gezien als een belemmering en meer als een remedie voor maatschappelijke achterstanden. Na verloop 

van tijd verdwenen kinderarbeid en verwaarlozing als rechtvaardigingsgrond naar de achtergrond en werd 

de instandhouding van de wettelijke regeling verantwoord met een beroep op voorbereiding op het 

arbeidsproces.
55

 Herziening van de Leerplichtwet en uitbreiding van de leerplichtige periode waren 

noodzakelijk om aan te sluiten bij maatschappelijke en sociale ontwikkelingen.
56

  

In aanloop naar de Leerplichtwet 1969 ontstond het bewustzijn dat schoolverzuim niet alleen kon 

worden toegeschreven aan ouders, maar ook aan de kinderen zelf. Dit resulteerde in verlegging van het 

accent van justitieel optreden naar maatschappelijke zorg, met als doel onmachtige ouders te begeleiden 

bij het naar school krijgen van hun onwillige kinderen.
57

 Om ouders te ondersteunen werd het ambt van 

de leerplichtambtenaar in het leven geroepen. Mede bepalend voor de nieuwe aanpak op gemeentelijk 

niveau was dat op deze wijze ook de jongeren zelf op hun verzuim konden worden aangesproken. Een 

kortere strafrechtelijke procedure met strengere straffen werd parallel hieraan noodzakelijk geacht; de 

strafrechtelijke handhavingsprocedure was te lang, omslachtig en ineffectief.
58

 

Vanwege de grote zorgen over de omvang en hardnekkigheid van voortijdig schoolverlaten, werd er in 

1992 een wet ingediend tot wijziging van de Leerplichtwet 1969.
59

 Mede ter preventie van criminaliteit 

moest er strikter toezicht worden gehouden op de handhaving van de leerplicht. In de praktijk bleek 

bovendien van gevallen ‘waarin leerplichtige jongeren zich zo ver aan het gezag van hun ouders of 

                                                             
50 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 9. 
51 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 3, p. 10. 
52 Kamerstukken II 1897/98, 160, nr. 8, p. 8. 
53 Dodde 2000, p. 40. 
54 Dodde 2000, p. 38-44. 
55 Storimans 2006, p. 14. 
56 Kamerstukken II 1967/68, 9039, nr. 3, p. 5. 
57 Kamerstukken II 1967/68, 9039, nr. 3, p. 6, 7. 
58 Kamerstukken II 1967/68, 9039, nr. 3, p. 6. 
59 Kamerstukken II 1992/93, 22994, nr. 1.  
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verzorgers hebben onttrokken dat van deze laatsten in rede niet kan worden verwacht dat zij de 

leerplichtige jongeren ertoe bewegen naar school te gaan.’.
60

 Men stelde voor de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de leerplichtige zelf in te voeren. Beargumenteerd werd dat jongeren zelfstandiger 

en mondiger zijn geworden en serieus dienen te worden genomen in hun eigen rechten en plichten.
61

 Een 

uitgangspunt dat ook gehanteerd werd in de eveneens destijds gewijzigde bepalingen omtrent het 

jeugdstrafrecht, waar dan ook nadrukkelijk aansluiting bij werd gezocht.
62

 Benadrukt werd dat de 

verantwoordelijkheid primair nog altijd bij de ouders berust en dat het karakter van maatschappelijke zorg 

de boventoon moet voeren.
63

 De wet trad in 1994 in werking. 

In 2007 vond de laatste gewichtige wetswijziging plaats. Er werd een kwalificatieplicht in het leven 

geroepen ter vervanging van de partiële leerplicht.
64

 Daarmee is de leerplichtvervulling gekoppeld aan het 

doel van het behalen van een diploma waarmee men aan het arbeidsproces kan gaan deelnemen.
65

 

Inmiddels is er een wetsvoorstel aanhangig dat ertoe strekt de kwalificatieplicht te verlengen tot 

eenentwintig jaar, wat zal moeten leiden tot een daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters.
66

 

 

2.2 Verplichtingen voortvloeiend uit de Leerplichtwet  

Nu het ontstaan en de ontwikkeling van de leerplicht in kaart zijn gebracht, is het van belang om stil te 

staan bij de inhoud ervan. De verplichtingen voortvloeiend uit de Leerplichtwet moeten allereerst worden 

onderscheiden in de leerplicht en de kwalificatieplicht. De gewone leerplicht geldt voor minderjarigen 

vanaf de maand volgend op die waarin zij vijf jaar zijn geworden en houdt op te bestaan waar de 

kwalificatieplicht begint. Dat is aan het einde van het schooljaar waarin de jongere ten minste twaalf jaren 

naar school is gegaan of aan het einde van het schooljaar waarin hij de leeftijd van zestien jaar heeft 

bereikt.
67

 De kwalificatieplicht loopt door tot het moment waarop de jongere achttien jaar is geworden of 

een diploma gelijkstaand aan een startkwalificatie heeft behaald.
68

 Dat is een havo- of vwo diploma of een 

(beroeps)diploma van een MBO opleiding niveau 2 of hoger. Er zijn in de Leerplichtwet uitzonderingen 

en alternatieven opgenomen voor hen de niet geschikt zijn voor het volgen van dagonderwijs en voor 

degenen voor wie het behalen van een kwalificerend diploma te hoog is gegrepen.
69

 

                                                             
60 Kamerstukken II 1992/93, 22900, nr. 3 p. 4. 
61 Kamerstukken II 1992/93, 22900, nr. 3, p. 5. 
62 Kamerstukken II 1992/93, 22900, nr. 3, p. 25. 
63 Kamerstukken II 1992/93, 22900, nr. 3, p. 3, 5. 
64 Storimans 2009, p. 13. 
65 Storimans 2009, p. 14. 
66 Kamerstukken II, 2013/14, 33925, nr. 2 en 3. 
67 Artikel 3 Leerplichtwet. 
68 Artikel 4a en 4b Leerplichtwet. 
69 Artikel 3a en 4a, tweede lid, Leerplichtwet; gezien de reikwijdte van het onderzoek zal hier verder geen aandacht aan worden 
besteed. 
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De personen die voor de naleving van de Leerplichtwet verantwoordelijk zijn, zijn primair degenen die 

het gezag over een jongere uitoefenen en degenen die zich feitelijk met de verzorging van een jongere 

hebben belast.
70

 Dat zijn dus niet enkel ouders die met het gezag zijn belast, maar alle personen die een 

rechtens bestaand gezag over een jongere uitoefenen.
71

 Inhoudelijk gezien bestaat de leerplicht uit een 

inschrijfplicht en een schoolbezoekplicht.
72

 Dit houdt in dat ouders of verzorgers ervoor zorg moeten 

dragen dat de jongere die leerplichtig dan wel kwalificatieplichtig is, blijvend op een school staat 

ingeschreven en deze school vanaf de dag na inschrijving geregeld bezoekt.
73

 Van geregeld schoolbezoek 

is sprake zolang er geen les- of praktijktijd wordt verzuimd.
74

 Een uitzondering hierop vormen de gronden 

voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als schorsing, ziekte 

of godsdienstige overwegingen.
75

 Deze gronden worden restrictief toegepast.  

Het niet voldoen aan de inschrijfplicht leidt tot absoluut schoolverzuim indien men daarvan niet op één 

van de gronden genoemd in artikel 5 Leerplichtwet is vrijgesteld.
76

 Gezien enkel ouders justitieel 

verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor absoluut verzuim, valt dit onderwerp buiten het bereik 

van dit onderzoek.
77

  

 

2.2.1 Relatief verzuim 

Van relatief schoolverzuim is sprake wanneer de leerplichtige wel bij een onderwijsinstelling staat 

ingeschreven, maar deze school niet geregeld bezoekt. De plicht ten aanzien van het feitelijke 

schoolbezoek is zoals aangegeven eveneens gericht aan jongeren van twaalf jaar en ouder.
78

 Het feit dat 

de jongere zelf strafrechtelijk vervolgd kan worden, houdt niet in dat het primaat van de verplichting niet 

meer bij de ouders of verzorgers ligt.
79

 Het beoogt met name uitkomst te bieden in de gevallen waarin de 

jongere zich volledig aan het gezag van zijn ouder(s) onttrekt.
80

 

`Luxeverzuim` vormt een aparte categorie binnen het ongeoorloofde relatieve verzuim. Van 

luxeverzuim is sprake wanneer er ongeoorloofd buiten de schoolvakanties op vakantie wordt gegaan.
81

 In 

de resterende gevallen is er sprake van gewoon relatief verzuim, waarbij overheidsmaatregelen mogelijk 

                                                             
70 Artikel 2, eerste lid, en artikel 4a, eerste lid, Leerplichtwet. 
71 Huisman e.a. 2009, p. 53. Denk bijvoorbeeld ook aan pleegouders, stiefouders, voogden en gezinshuisouders.  
72 Omwille van de leesbaarheid wordt onder leerplicht in het vervolg van dit onderzoek ook de kwalificatieplicht verstaan, tenzij 

anders is aangegeven. 
73 Artikel 2, eerste lid, jo artikel 4b Leerplichtwet. 
74 Artikel 4c, tweede lid, Leerplichtwet. 
75 Artikel 11 Leerplichtwet. 
76 Gezien de reikwijdte van het onderzoek zullen de vrijstellingsgronden niet nader worden besproken. 
77 Artikel 26, eerste lid, Leerplichtwet 1969. 
78 Artikel 2, derde lid, en artikel 4c, eerste lid, Leerplichtwet. 
79 Sperling & Storimans 2010, p. 25. 
80 Kamerstukken II 1992/93, 22900, nr. 3, p. 4-5. 
81 Sperling & Storimans 2009, p. 46. 



 

18 
 

zijn wanneer er gedurende een periode van vier weken zestien uur of meer is verzuimd.
82

 Dit wordt ook 

wel `signaalverzuim` genoemd, omdat dit spijbelgedrag veelal een signaal is van achterliggende 

problematiek.
83

 In het schooljaar 2014-2015 waren er 72.732 gevallen van relatief verzuim, waarvan er in 

6.429 gevallen sprake was van luxeverzuim.
84

 Tot slot wordt de term `thuiszitters` gebezigd voor 

jeugdigen, niet zijnde absoluut verzuimers, die langer dan vier weken zonder geldige reden geen 

onderwijs volgen. In het schooljaar 2014-2015 omvatte deze categorie 4.016 jongeren, een lichte toename 

ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar.
85

 Een kanttekening bij de geschetste omvang van het 

verzuim is dat het werkelijke verzuim vermoedelijk hoger ligt dan jaarlijks door de gemeenten aan de 

Rijksoverheid wordt opgegeven.
86

 Dit zou het gevolg zijn van gebrekkige registratie, controle en melding 

door scholen.
87

 

 

2.3 Het toezicht op de naleving van de leerplicht 

De leerplichtambtenaar is door het college van burgemeester en wethouders (hierna: B&W) met het 

toezicht op de Leerplichtwet belast.
88

 De rol van de leerplichtambtenaar is tweezijdig. Enerzijds rust op 

hem een maatschappelijke zorgtaak, anderzijds heeft hij een onderzoeks- en toezichthoudende taak met 

daaraan inherente onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden. Zijn takenpakket is breed; hij voert 

administratie, beslist op absolute vrijstellingsverzoeken, houdt toezicht op naleving van de inschrijfplicht, 

voert onderzoek uit, kan strafvervolging in gang zetten en heeft een regiefunctie.
89

 B&W geeft de 

leerplichtambtenaar middels een ambtsinstructie aanwijzingen over de wijze waarop hij zijn taken 

uitvoert.
90

 

Ten aanzien van relatief verzuim behoort incidentele ongeoorloofde afwezigheid in beginsel tot de 

competentie van de school zelf.
91

 De vrijheid van de school om al dan niet te interveniëren bij sporadisch 

schoolverzuim, stopt op het moment dat er voor het schoolhoofd een meldingsplicht ontstaat.
92

 Dat is 

wanneer er gedurende een periode van vier weken zestien uur of meer ongeoorloofd is verzuimd.
93

 Het 

onderzoeks-, controle- en eventuele handhavingstraject treedt in werking nadat het schoolhoofd aan de 

leerplichtambtenaar heeft laten weten dat een leerplichtige niet aan zijn schoolbezoekplicht voldoet. De 

recent door de ketenpartners opgestelde Methodische Aanpak Schoolverzuim (hierna: MAS) is leidend 

                                                             
82 Artikel 21 Leerplichtwet. 
83 De Bruin 2013, p. 18; Bruning e.a. 2016, p. 504; Craane e.a. 2006, p. 65, 66. 
84 Kamerbrief Dekker 2016, p. 7. 
85 Kamerbrief Dekker 2016, p. 5. 
86 Deze verplichting voor de gemeenten vloeit voort uit artikel 25 Leerplichtwet. 
87 Zoontjens 2013, p. 550. 
88 Artikel 16 Leerplichtwet. 
89 Zoontjens 2013, p. 546 -548; artikel 22 Leerplichtwet.  
90 Artikel 16, vierde lid, Leerplichtwet. 
91 MAS 2017, p. 8, 9, 30, 31. 
92 Storimans 2009, p. 47, 48. 
93 Artikel 21 Leerplichtwet. 
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voor het handelen van de leerplichtambtenaar.
94

 Het credo is: ‘pas toe of leg uit’.
95

 De methode bevordert 

daarmee een landelijk uniform beleid en een integrale aanpak.
 
In de visie van de ketenpartners staat niet 

de strafrechtelijke kant centraal, maar wordt primair ingezet op preventie en vroegtijdige jeugdhulp. De 

aanpak is licht waar het kan en zwaar waar dat noodzakelijk is; het gaat om het bieden van individueel 

maatwerk. Het doel is terugleiding naar een passend onderwijsprogramma. Daarbij wordt een goede 

samenwerking en overleg met de ketenpartners van belang geacht.
96

  

Het uitgangpunt is dat de leerplichtambtenaar ouders en leerplichtigen van twaalf jaar en ouder ertoe 

tracht te bewegen hun verplichtingen na te komen.
97

 Dit doet hij in de regel door gesprekken te voeren en 

een stappenplan op te stellen met zowel ouders als de minderjarigen en eventueel de school; dit valt onder 

zijn eerder genoemde zorgplicht.
98

 Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunnen er verschillende 

paden worden bewandeld. Zowel het bestuursrecht, het civiele recht als het strafrecht voorzien de 

leerplichtambtenaar van instrumenten waarmee hij handhavend kan optreden. De MAS biedt een kader 

om een afweging te kunnen maken tussen al dan niet vrijwillige jeugdhulpverlening, een Halt-verwijzing, 

strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijk interveniëren of een combinatie hiervan en beschrijft hoe de 

gekozen route kan worden uitgevoerd.
99

 Het strafrechtelijke pad is onderwerp van dit onderzoek en zal 

uitvoerig worden behandeld. Hieronder wordt eerst kort ingegaan op de alternatieven uit het bestuursrecht 

en het civiele recht.  

 

2.3.1 Alternatieve handhavingsmiddelen 

Het bestuursrecht biedt B&W de mogelijkheid op verzoek van de leerplichtambtenaar een ouder of 

leerling een last onder dwangsom opleggen.
100

 Deze herstelsanctie heeft tot doel de overtreding van de 

Leerplichtwet ongedaan te maken of verdere overtreding of herhaling te voorkomen.
101 

Bij gebruik 

hiervan krijgt de ouder of jongere het bevel binnen een gesteld termijn weer naar school te gaan. Duurt 

het verzuim desondanks voort, dan kan de gemeente overgaan tot invordering van een dwangsom.
102

 De 

MAS geeft aan dat een last onder dwangsom geen juiste remedie zal zijn ingeval van signaalverzuim.
103

  

Middels het civiele jeugdbeschermingsrecht kan gedwongen hulpverlening worden ingezet om de 

schoolgang te hervatten. Wanneer een kind zodanig opgroeit dat hij ernstig in zijn ontwikkeling wordt 

                                                             
94 De MAS is een actualisatie en verbreding van de Handleiding Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim uit 2012. Ketenpartners 

die betrokken waren bij het opstellen van de MAS zijn: Ingrado (de landelijke branchevereniging van leerplichtambtenaren), 

Halt, het Openbaar Ministerie en de RvdK. 
95 MAS 2017, p. 5. 
96 MAS 2017, p. 27, 28. 
97 Artikel 22, eerste en derde lid, Leerplichtwet. 
98 MAS 2017, p. 13. 
99 MAS 2017, fase 3 & 4, p. 14-20. 
100 Artikel 5:32 jo 5:31 Awb; ECLI:NL:RBAMS:2000:AA4836, r.o. 3. 
101 MAS, p. 45. 
102 De Bruin 2013, p. 35. 
103 MAS, p. 46. 
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bedreigd, kan de kinderrechter op verzoek van de RvdK een ondertoezichtstelling uitspreken.
104

 Daarvoor 

zal eerst een zorgmelding moeten worden gedaan bij het sociaal wijkteam of Veilig Thuis.
105

 Vervolgens 

kan de RvdK op verzoek van de gemeente, Veilig Thuis of de Jeugdbeschermingstafel
106

 middels een 

beschermingsonderzoek bezien of een ondertoezichtstelling is aangewezen.
107

 Een voorwaarde is dat 

vrijwillige hulpverlening stagneert, niet effectief is of onvoldoende wordt geaccepteerd.
108

 

Indien de kinderrechter de ondertoezichtstelling uitspreekt, krijgt een daartoe aangewezen 

jeugdbeschermingsinstelling de mogelijkheid ouders aanwijzingen te geven over hoe zij de opvoeding en 

verzorging van hun kind moeten vormgeven.
109

 Dit kan ook een aanwijzing zijn die ouders dwingt hun 

kind naar school te brengen. De uitvoerende jeugdbeschermingsinstelling kan daarnaast de jeugdige zelf 

aanwijzingen geven wanneer dat nodig is om een gedragsverandering teweeg te brengen. Mocht ook dat 

niet baten, dan kan de RvdK of de jeugdbeschermingsinstelling de kinderrechter verzoeken hen te 

machtigen de jeugdige uit huis te plaatsen.
110

 Dit civielrechtelijke ingrijpen is niet gericht op de schending 

van de leerplicht als zodanig, maar op de (cognitieve) ontwikkelingsbedreiging die erdoor ontstaat. De 

mogelijkheid van een kinderbeschermingsmaatregel vloeit dan ook niet direct voort uit de Leerplichtwet. 

Desalniettemin kan het een passende maatregel zijn in het geval er sprake is van achterliggende gezins- of 

persoonlijke problematiek en gedwongen hulpverlening noodzakelijk is om de jongere in kwestie weer op 

het juiste pad én naar school te krijgen.  

 

2.3.2 De strafrechtelijke aanpak schoolverzuim 

Het niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de Leerplichtwet levert een overtreding op en is 

strafbaar gesteld in artikel 26 van de Leerplichtwet. Indien de leerplichtambtenaar er niet in slaagt de 

wetsovertreder(s) in een persoonlijk onderhoud tot naleving van de wet te bewegen, kan hij er voor kiezen 

een strafrechtelijk traject in gang te zetten. Daartoe stelt hij proces-verbaal op van zijn 

onderzoeksbevindingen en zendt dat aan het Openbaar Ministerie (hierna: OM).
111

 De 

leerplichtambtenaar heeft hierin enige discretionaire bevoegdheid.
112

 Het OM besluit vervolgens al dan 

niet tot strafvervolging over te gaan. De jongere riskeert een taakstraf of een geldboete van de tweede 

                                                             
104 Artikel 1:255 BW. 
105 Veilig Thuis: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; MAS, p. 16 & 18.  
106 De Jeugdbeschermingstafel is een overleg tussen meerdere bij een gezin betrokken instanties/ partijen, waar binnen een 

‘drangkader’ wordt besloten over het al dan niet inzetten van preventieve of gedwongen hulpverlening. Het valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente en fungeert als als tussenstation tussen vrijwillige hulpverlening en gedwongen 

hulpverlening. Tijdens deze besprekingen zijn in de regel de gemeente, een jeugbeschermingsinstelling, de RvdK, de ouder(s) en 

eventueel de minderjarige aanwezig. 
107 MAS, p. 18. 
108 Artikel 1:255, eerste lid sub a, BW. 
109 Artikel 1:263 BW. 
110 Artikel 1:265b BW. 
111 Artikel 22, tweede en derde lid, Leerplichtwet; artikel 142, eerste lid sub c, WvSv. 
112 MAS 2017, p. 5. 
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categorie.
113

 In het schooljaar 2014-2015 zijn er 5.544 processen-verbaal opgemaakt inzake relatief 

verzuim.
114

 

De wijze van strafrechtelijke afdoening verschilt naar gelang de aard en omvang van het verzuim. De 

RvdK heeft hierin een belangrijke voorlichtings- en adviesfunctie. De raadsonderzoeker brengt naar 

aanleiding van een onderzoek rapport uit over de persoon en de omstandigheden van de verdachte en 

beziet of er sprake is van achterliggende problematiek waarvoor hulp of begeleiding nodig is.
115

  

Daarnaast adviseert de RvdK welke straf passend is en of een jeugdreclasseringsmaatregel met eventuele 

bijzondere voorwaarden is geïndiceerd.
116

 In het zogenaamde Justitieel Casusoverleg Leerplicht (hierna: 

JCO-L) tussen een vertegenwoordiger van het OM, een medewerker van de RvdK en eventueel de 

leerplichtambtenaar worden casussen besproken, informatie uitgewisseld en wordt er een 

afdoeningskeuze gemaakt.
117

 Bij beginnend verzuim zonder achterliggende problematiek zal er in de regel 

een Halt-afdoening volgen, dit is geen strafrechtelijke afdoening. Is er sprake van verzuim van meer uren 

per week of maand, zonder een noodzakelijk hulpverleningsaanbod, dan is een OM-afdoening passend. 

Indien er sprake is van voortdurend structureel verzuim en er is mogelijk hulpverlening nodig, dan komt 

de kantonrechter in beeld.
118

 De jeugdige verdachte heeft gedurende het gehele strafrechtelijke traject 

recht op bijstand van een advocaat. Omdat de kantonprocedures van ambtshalve toevoeging van een 

raadsman zijn uitgesloten, krijgen minderjarigen in leerplichtzaken – anders dan in reguliere 

jeugdstrafzaken – van overheidswege geen raadsman toegevoegd.
119

  Indien zij rechtsbijstand willen, 

moeten zij de kosten hiervan dus zelf dragen. 

 

2.3.2.1 Halt-afdoening 

Op grond van het Besluit aanwijzing Halt-feiten kan de jongere door de leerplichtambtenaar naar 

Stichting Halt worden verwezen.
120

 Bij een Halt-afdoening komt de jongere niet in aanraking met justitie, 

in plaats van een proces-verbaal stelt de leerplichtambtenaar een Halt-verwijzing op. De regeling is 

bedoeld voor jongeren met beginnend, niet structureel verzuim en bestaat uit een taakstraf van maximaal 

twintig uur. Nadere voorwaarden zijn dat er in totaal niet vaker dan drie keer naar Halt is verwezen, dat 

de jongere niet eerder in verband met schoolverzuim naar Halt is verwezen, dat er niet eerder een proces-

verbaal inzake een misdrijf naar het OM is verstuurd en dat zowel de minderjarige als de ouder(s) met de 

                                                             
113 Artikel 26, tweede lid, Leerplichtwet jo artikel 77h, eerste lid sub b, WvSr. 
114 Bijlage kamerbrief Dekker 2016 via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/02/03/cijfers-schoolverzuim- 

    2014-2015. 
115 Artikel 494, eerste lid, WvSv. 
116 MAS 2017, p. 51. 
117 Ingrado 2006, p. 16, MAS 2017, p. 51.  
118 De Bruin 2013, p. 26; MAS 2017, p. 14, 15. 
119 Artikel 491, eerste lid, WvSv; Kamerstukken II 1989/90, 21327, nr. 3, p. 30. 
120 Artikel 1 sub l Besluit aanwijzing Halt-feiten. 
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Halt-afdoening instemmen.
121

 Van belang is dat de jeugdige reeds op zijn verzuim is aangesproken en 

maatregelen van de school het spijbelgedrag niet positief hebben beïnvloed.
122

 

De maximum omvang van het verzuim om in aanmerking te komen voor een buitengerechtelijke 

afdoening is bepaald op zestig uur dan wel zestig keer te laat komen, het minimum is zes uur verzuim of 

twaalf keer te laat.
123

 De omvang en inhoud van de taakstraf zijn afhankelijk van de leeftijd van de 

jongere en de mate van verzuim. Indien de Halt-afdoening niet start of mislukt, wordt er alsnog proces-

verbaal opgemaakt.
124

 Mislukken wil zeggen dat de afspraken niet worden nagekomen: de taakstraf wordt 

niet (volledig) uitgevoerd of het verzuimgedrag houdt aan.
125

 In 2014 zijn er in totaal 2.702 

leerplichtzaken naar Halt verwezen.
126

 

 

2.3.2.2 OM-afdoening 

Indien er een proces-verbaal is opgemaakt, is in de regel een OM-afdoening aan de orde.
127

 Hierbij zal de 

jeugdige op een officiers-zitting een transactiestraf aangeboden krijgen, zonder tussenkomst van de 

rechter.
128

 De Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim is in beginsel leidend 

voor het handelen van het OM in leerplichtzaken.
129

 Er kan echter sprake zijn van feiten of 

omstandigheden die afwijking rechtvaardigen. Ongemotiveerd afwijken van het in de richtlijn bepaalde, 

kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM vanwege schending van het vertrouwensbeginsel.
130

  

De straf die als transactie wordt aangeboden is afhankelijk van de leeftijd van de jongere en de 

omvang van het verzuim. De Richtlijn bepaalt het maximum op een al dan niet (deels) voorwaardelijke 

werk- of leerstraf van veertig uur. Daarnaast is het mogelijk een geldboete op te leggen – indien de 

jongere werk of inkomsten heeft – of begeleiding door de jeugdreclassering voor de maximale duur van 

zes maanden.
131

 Ook het aanbieden van een voorwaardelijk sepot met bijzondere voorwaarden behoort tot 

de mogelijkheden. 

In de MAS wordt aanbevolen om per parket een officier van justitie en een parketsecretaris aan te 

wijzen die speciaal belast zijn met leerplichtzaken.
132

 Deze gespecialiseerde officier en parketsecretaris 

                                                             
121 De Bruin 2013, p. 26, 27. 
122 Idem, p. 26. 
123 MAS 2017, p. 15. 
124 MAS 2017, p. 17. 
125 De Bruin 2013, p. 28. 
126 Stichting Halt 2014. 
127 Ingrado 2006, p. 27. 
128 Artikel 77a jo artikel 74 WvSr; de officiers-zitting wordt geleid door een officier van justitie of een gemandateerde 

parketsecretaris. 
129 De Aanwijzing strafrechtelijke handhaving schoolverzuim goldt tot voor kort ook het uitgangspunt van het handelen van het 
OM in leerplichtzaken. Deze aanwijzing is per 1 maart 2017 vervallen. 
130 ECLI:NL:GHSHE:2008:BG9896. 
131 De Bruin 2013, p. 29. 
132 MAS 2017, p. 32; deze aanbeveling stond ook in de recent vervallen Aanwijzing strafrechtelijke aanpak schoolverzuim 2011, 
onder 7. 



 

23 
 

moeten kennis en ervaring hebben van en met het jeugdstrafrecht, schoolsystemen, de jeugdhulpverlening 

en de achterliggende problematiek bij schoolvezuim. 

 

2.3.2.3 De kantonrechter 

Tot slot zal worden overgegaan tot dagvaarden indien het verzuim structureel van aard is en ondanks 

eventueel ingezette hulpverlening blijft aanhouden.
133

 Mogelijk is er in deze gevallen sprake van een 

ernstig motivatiegebrek of achterliggende problematiek. De jeugdige zal ook moeten voorkomen voor de 

kantonrechter indien hij de op de officiers-zitting gemaakte afspraken niet nakomt.
134

 Gezien de daar 

aanwezige kennis en ervaring heeft het volgens de MAS de voorkeur dat de kinderrechter optreedt als 

plaatsvervangend kantonrechter.
135

  

De Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim vormt ook hier het 

uitgangspunt voor de strafeis van de officier van justitie. De richtlijn is niet bindend; afwijken mag, maar 

dient gemotiveerd te worden. De officier van justitie kan ingevolge de richtlijn een al dan niet (deels) 

voorwaardelijke werk- of leerstraf van maximaal veertig uur vorderen bij het eerste proces-verbaal. Voor 

een recidive binnen vijf jaar geldt en maximum van tachtig uur taakstraf. Bij deze werkstraffen wordt ook 

vervangende jeugddetentie gevorderd, wat isnhoudt dat de minderjarige naar een Justitiële Jeugdinstelling 

moet indien hij de werkstraf niet (volledig) verricht.
136

 Eveneens kan er een bijzondere voorwaarde tot 

deelname aan een gedragsinterventietraject of begeleiding door de jeugdreclassering voor maximaal twee 

jaar worden gevorderd. Indien de situatie reeds verbeterd is, wordt er uitdrukkelijk in overweging 

gegeven de zaak aan te houden of een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde druk op de ketel te 

houden. De daadwerkelijke straf die de kantonrechter uiteindelijk oplegt zal afhankelijk zijn van de 

omstandigheden van het geval. 

 

2.4 Resumé 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de vraag hoe de leerplicht in Nederland tot stand is gekomen en 

is vormgegeven. De leerplicht is sinds de invoering in 1901 niet onveranderd gebleven. De duur ervan is 

verlengd, het is uitgebreid met een kwalificatieplicht en naast de ouder(s) is ook de jeugdige van twaalf 

jaar en ouder voor de nakoming verantwoordelijk gesteld. Het karakter van de handhaving is eveneens 

veranderd. Met het in het leven roepen van het ambt van de leerplichtambtenaar is er naast justitieel 

optreden ruimte gekomen voor maatschappelijke zorg. 

                                                             
133 MAS 2017, p. 15. 
134 MAS 2017, p. 52. 
135 MAS 2017, p. 33. 
136 Artikel 77n, eerste lid, WvSr. 
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De Leerplichtwet kent de gewone leerplicht en een kwalificatieplicht voor jongeren van vijf tot 

achttien jaar. Inhoudelijk gezien is er een inschrijfplicht en een schoolbezoekplicht. Indien een jongere de 

school van inschrijving niet geregeld bezoekt, is er sprake van relatief verzuim. Hiervoor zijn, naast de 

ouder(s), jongeren vanaf twaalf jaar zelf verantwoordelijk. Het niet nakomen van de verplichtingen uit de 

Leerplichtwet levert een overtreding op waarvoor de verantwoordelijke strafrechtelijk kan worden 

vervolgd. Ten aanzien van minderjarigen staan de handhavende instanties binnen de stafrechtelijke 

aanpak een drietal middelen ter beschikking: een Halt-afdoening, een OM-afdoening en een dagvaarding 

om bij de kantonrechter voor te komen. De aanpak die de ketenpartners voorstaan, is echter primair 

gericht op preventie en vroegtijdige hulpverlening; het adagium is ‘licht waar het kan, zwaar waar het 

moet’. 
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HOOFSTUK 3. De rechtvaardiging van de strafrechtelijke handhaving van de 

leerplicht 

Dit hoofdstuk omvat een rechtstheoretische analyse van de inzet van het jeugdstrafrecht voor de 

handhaving van de leerplicht. Onderzocht wordt op welke gronden de strafbaarstelling van schoolverzuim 

gerechtvaardigd kan worden en hoe de bestraffing ervan gelegitimeerd kan worden. Daarvoor wordt eerst 

een theoretisch kader geschetst aan de hand waarvan strafrechtelijk overheidsingrijpen in het algemeen 

moreel gerechtvaardigd kan worden (paragraaf 3.1). Daarbij zal specifiek aandacht worden besteed aan 

drie strafrechtvaardigingstheorieën en wordt ingegaan op de beginselen die aan een strafbaarstelling ten 

grondslag kunnen liggen. Omdat de wetgever ervoor gekozen heeft de strafrechtelijke handhaving van de 

leerplicht te laten aansluiten op het reguliere jeugdstrafrecht, wordt vervolgens bezien hoe deze 

theoretische grondslagen van het strafrecht hun weerslag vinden in het jeugdstrafrecht (paragraaf 3.2). 

Daarna wordt het geschetste theoretische kader ter hand genomen om de strafbaarstelling en bestraffing 

van schoolverzuim bij jeugdigen te rechtvaardigen (paragraaf 3.3). De bevindingen zullen in het resumé 

kort worden samengevat (paragraaf 3.4). 

 

3.1 De theoretische grondslagen van het strafrecht  

3.1.1 De legitimatie van straffen 

Het gezag van de staat over het individu is naar het zeventiende-eeuwse contractsdenken een afgeleide 

van de soevereiniteit van zijn burgers.
137

 Dit contractsdenken vormt de basis van de bevoegdheid tot 

overheidshandelen en voorziet in een algemene justificatie van het strafrecht. 

Strafrechtvaardigingstheorieën voorzien in een rationele dan wel morele justificatie van de straf zelf. 

Binnen deze theorieën wordt een onderscheid gemaakt tussen het retributivisme, het utilitarisme en de 

verenigingstheorieën. 

 

3.1.1.1 Het utilitarisme 

Naar het utilitaristische gedachtegoed kan straf worden gerechtvaardigd door de toekomstige voordelen 

ervan. Preventie en reductie van criminaliteit voeren in deze straftheorie de boventoon.
138

 Preventie is een 

verzamelbegrip voor verschillende soorten van preventie.
139

 De meest verregaande vormen zijn 

onschadelijkmaking van de dader middels de doodstraf en incapacitatie door gevangenzetting. Voorts 

zorgt straf voor speciale en generale afschrikking: door strafoplegging wordt de veroordeelde ontmoedigd 

                                                             
137 Cliteur & Ellian 2006, §10.1 (a); Locke, 1988, par. 123-126, 131. 
138 De Keijser 2000, p. 17. 
139 De Keijser 2004, p. 50, 51. 
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in de toekomst te recidiveren, daarnaast prikkelt het anderen om zich aan de wet te houden en daarmee 

straf te vermijden. Ook resocialisatie is onder de noemer van speciale preventie onder te brengen. Straf 

heeft zowel op individueel als op maatschappelijk niveau een normversterkende werking; het ontwikkelt 

de intrinsieke motivatie om de norm te eerbiedigen.
140

 Tot slot heeft leedtoevoeging door de overheid tot 

doel eigenrichting te voorkomen.  

Volgens het utilitarisme, ofwel de relatieve straftheorieën, impliceert het opzettelijke element van straf 

een zekere bedachtzaamheid met betrekking tot het verder gelegen doel dat ermee wordt nagestreefd.
141

 

Het gedachtegoed van Beccaria, uit de achttiende eeuw, ligt hieraan ten grondslag.
142

 Hij bepleitte als 

eerste een louter preventieve strafrechtstoepassing; leedtoevoeging dient ter realisatie van toekomstig nut. 

Strafrecht berust in zijn visie – die is gebaseerd op het sociaal contract – op de instemming van burgers en 

mag daarom geen ander doel dienen dan het algemeen belang.
143

 De staat heeft de verplichting het 

maximale geluk voor een maximaal aantal mensen na te streven.
144

 Straf wordt daarmee een middel ter 

bevestiging van het maatschappelijk contract en het algemeen welzijn. Beccaria’s primaat van de 

afschrikkende werking brengt evenwel met zich mee dat de grenzen van straf niet door opzet en schuld 

worden bepaald, maar door nut.
145

  

Geïnspireerd door Beccaria stelt ook Bentham dat straffen enkel is toegestaan indien daarmee groter 

leed wordt voorkomen.
146

 De mens is zo gedetermineerd dat hij streeft naar geluk, terwijl hij pijn tracht te 

vermijden. De rationele mens stemt zijn handelen af op de inschatting van de gevolgen ervan, een 

systeem van belonen en straffen houdt de burger daarmee op het juiste pad.
147

 Binnen het 

gedetermineerde mensbeeld van Bentham is er geen ruimte voor wilsvrijheid, schuld en 

verantwoordelijkheid.
148

 Straf is niet intrinsiek goed, maar is een noodzakelijk kwaad ter bewerkstelliging 

van het grootst mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen.
149

  

Dit utilitaristische gedachtegoed zal resulteren in een strafrechtsysteem waarin leedtoevoeging enkel 

gerechtvaardigd is als daarmee toekomstige misdaden worden voorkomen en indien de overheid geen 

minder ingrijpend middel kan aanwenden om hetzelfde preventieve doel te bereiken.
150

 Met betrekking 

tot de straftoemeting zal niet de proportionaliteit ten opzichte van de gedraging, maar de effectiviteit ten 

aanzien van het te bereiken doel voorop staan. Daarbij wordt opgemerkt dat de schade die middels 

                                                             
140 Claessen 2010, p. 179, 180. 
141 Kelk 1994, 15-16. 
142 Beccaria, Over misdaden en straffen, 1764. 
143 Maris & Jacobs 2011, p. 182. 
144 Beccaria 1982, p. 37. 
145 Maris & Jacobs 2011, p. 186. 
146 Bentham, Introduction to the principles of morals and legislation, 1789. 
147 Maris & Jacobs 2011, p. 257, 258. 
148 Claessen 2010, p. 133, 134. 
149 De Keijser 2000, p. 19-21. 
150 Claessen 2010, p. 177, 178. 
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leedtoevoeging wordt toegebracht, niet groter mag zijn dan de schade die het slachtoffer en de 

samenleving zou worden berokkend indien bestraffing achterwege zou blijven. 

 

3.1.1.2 Het retributivisme 

In het retributivisme, ofwel de absolute straftheorieën, vormt de vergelding van het misdrijf de 

belangrijkste legitimatie van straf. Waar utilitaristische theorieën toekomstgericht zijn, zijn 

retributivistische theorieën retrospectief. Straf wordt in dit gedachtegoed gezien als equivalente betaling 

van schuld voor het wederrechtelijke voordeel dat de misdadiger van de gemeenschap heeft verkregen; 

het dient geen hoger doel maar is intrinsiek gerechtvaardigd.
151

  

Immanuel Kant is de grondlegger van het retributivistische gedachtegoed.
152

 Hij beschouwt de mens 

als een redelijk en vrij – dat wil zeggen niet-gedetermineerd – wezen, dat verplicht is tot moreel 

verantwoord handelen.
153

 Het mens-zijn stelt ons  in staat te oordelen over rechtvaardigheid en ons niet 

alleen te laten leiden door overwegingen van zelfbehoud, voordeel en nuttigheid.
154

 Misdaad wordt 

daarmee een immorele daad, waarop – ongeacht de eventuele negatieve gevolgen – noodzakelijkerwijs 

met straf moet worden gereageerd.
155

 Misdaad vraagt in de visie van Kant om vergelding en de reactie 

erop mag niet disproportioneel zijn aan het toegebrachte leed. Het schuldbegrip vormt in het 

retributivisme zowel het legitimerend fundament als het limiterende element van straf.
156

 Het 

retributivisme van Hegel legt de nadruk op de noodzaak om de verstoorde maatschappelijke balans te 

herstellen.
157

 Alleen door vereffening kan de misdadiger re-integreren in de samenleving waaruit hij door 

het begaan van de misdaad is verstoten.
158

 

De belangrijkste antwoorden van retributivisten op de vraag waarom er mag worden gestraft, zijn de 

volgende: straffen is intrinsiek goed, de rechtsorde moet in haar oude toestand worden hersteld, het 

ongerechtvaardigd verkregen voordeel ten laste van de samenleving moet worden terugbetaald, 

wraakgevoelens moeten bevredigd worden en de morele afkeuring moet worden uitgedrukt.
159

 Deze 

laatste rechtvaardigingsgrond wordt ook wel het communicatief vergeldingsdenken genoemd; straf ter 

expressie van morele afkeuring en ter morele opvoeding.
160

  

De vertaling van dit retributivistische gedachtegoed naar het strafrechtsysteem zal resulteren in een 

straftoepassing die erop gericht is de dader zijn misdaad betaald te zetten dan wel hem zijn misdaad terug 
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te laten betalen. Omdat de rechtvaardiging van straf is gelegen in de misdaad zelf, dient de straf evenredig 

te zijn aan het begane misdrijf en aan de schuld van de dader.
161

 Wanneer de daad niet in vrijheid is 

begaan, is er geen sprake van schuld en derhalve geen ruimte voor straf: het `geen straf zonder schuld`-

adagium.
162

  

 

3.1.1.3 De verenigingstheorieën 

Bovenstaande rivaliserende theorieën lijken onverzoenlijk tegenover elkaar te staan. Utilitaristen menen 

dat straf zonder doel irrationaal is. Retributivisten beschuldigen utilitaristen op hun beurt van 

immoraliteit.
163

 In de praktijk kunnen strafrechtsystemen – zoals verderop zal blijken – desalniettemin 

elementen van zowel het utilitarisme als het retributivisme bevatten. In een poging om aan de bezwaren 

tegen beide stromingen tegemoet te komen, worden zij met elkaar verzoend in de verenigingstheorieën. 

Hiervan zijn twee vormen: één waarin doelmatigheidsgronden prevaleren en het vergeldingsbeginsel de 

strafrechtelijke interventie limiteert (negatief-retributivisme) en één waarin de vergelding de grondslag 

vormt – er moet gestraft worden –, maar ingevuld wordt op grond van doelmatigheidsoverwegingen 

(positief-retributivisme).
164

 Binnen de kaders van de verenigingstheorieën is volop ruimte voor 

verschuiving van de nadruk op de verschillende doelen en functies van straf naar plaats en tijd, deze 

theorieën bieden derhalve geen stabiel referentiepunt.
165

 Er blijft een fundamentele discrepantie bestaan; 

proportionaliteit aan de gepleegde misdaad kan immers een belemmering zijn voor de effectiviteit van de 

sanctie. 

 

3.1.2 De grondslagen voor een strafbaarstelling 

In de vorige paragraaf is uiteengezet hoe het bestraffen van burgers door de overheid gerechtvaardigd kan 

worden. Daarmee is echter nog geen antwoord gegeven op de vraag in welke gevallen de overheid mag 

straffen. Het antwoord op de vraag wat is wederrechtelijk en wat niet, voorziet in een grondslag voor 

strafrechtelijk ingrijpen. Het geeft de staat permissie een burger uit utilitaristisch dan wel retributivistisch 

oogpunt opzettelijk schade toe te brengen en ligt daarmee eveneens aan het strafrecht ten grondslag. 

Hieronder worden een drietal beginselen geschetst waarmee de strafbaarstelling van bepaalde 

gedragingen gerechtvaardigd kan worden. 
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3.1.2.1 Het schadebeginsel 

John Stuart Mill was een groot aanhanger van het liberale gedachtegoed en het beperkte 

overheidsingrijpen dat daarbij komt kijken. In `On Liberty` legt hij de basis van het schadebeginsel als 

grondslag voor een strafbaarstelling. `Schade` moet naar de ideologie van Mill worden uitgelegd als een 

schending van iemands belangen. In de zogenaamde rechtsvrije ruimte is iedereen vrij datgene te doen en 

laten wat hem goeddunkt, mits daarbij geen schade wordt toegebracht aan anderen. De legitimiteit van 

straffen is gelegen in het recht van het individu om zijn rechten geëerbiedigd te hebben; ‘.. de enige reden 

waarom men rechtmatig macht kan uitoefenen over enig lid van een beschaafde samenleving, tegen zijn 

zin, [is] de zorg … dat anderen geen schade wordt toegebracht.’.
166 

De rechtsvrije ruimte moet volgens Mill gerespecteerd worden: ‘Over zichzelf, over zijn eigen lichaam 

en geest, is het individu soeverein.’.
167

 Vrijheid en pluriformiteit zijn essentieel voor vooruitgang, het is 

daarom niet aan de overheid om een persoon in een bepaald keurslijf te dwingen, ook al is dat voor zijn 

eigen bestwil. De staat moet zich dus onthouden van moralisme en paternalisme.
168

 Dit betreft echter niet 

de mensen die niet beschikken over ‘de rijpheid van geestesvermogen’, waaronder ook kinderen vallen. 

Mensen die niet in staat zijn de gevolgen van hun handelen te overzien, moeten tegen zichzelf in 

bescherming worden genomen en kunnen evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor hun 

gedrag.
169

 

 

3.1.2.2 Paternalisme 

Het gedachtegoed van Joel Feinberg vindt zijn oorsprong in de liberale stroming van Mill. In zijn 

vierdelige serie `The moral limits of the criminal law` besteedt hij eveneens aandacht aan de 

paternalistische en moralistische ideeënleer. Paternalistisch optreden is ‘an interference with a person’s 

liberty of action justified by reasons referring exclusively to the welfare, good, happiness, needs, interests 

or values of the person being coerced’.
170

 Paternalistische strafwetgeving is wetgeving die erop is gericht 

personen tegen zichzelf in bescherming te nemen door zelfdestructief handelen strafbaar te stellen. 

Volgens de zuiver paternalistische leer kan overheidsingrijpen bij zelfdestructief gedrag altijd 

gerechtvaardigd worden. Feinberg en Mill accepteren echter slechts zacht paternalisme; 

overheidsingrijpen is aanvaardbaar indien iemand zichzelf dreigt te schaden door onvrijwillig gedrag dat 

niet op een weloverwogen keuze berust.
171

 Het gaat daarbij om het nemen van risico’s die dermate 
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irrationeel zijn dat er sterk aan de vrijwilligheid van het handelen getwijfeld kan worden.
172

 Feinberg 

onderscheidt een aantal gevallen waarin men niet capabel is om met voor zichzelf schadelijk gedrag in te 

stemmen.
173

 Daaronder valt ook onvolwassenheid; kinderen kunnen niet in staat worden geacht risico’s 

van hun gedrag te begrijpen, op waarde te schatten en erop te anticiperen.
174

 Indien personen echter 

autonoom handelen en er vrijwillig mee instemmen zichzelf schade te berokkenen, kan dit naar het 

liberale gedachtegoed niet strafbaar worden gesteld.
175

 De autonomie van het individu is een groot goed, 

betutteling moet worden voorkomen. 

 

3.1.2.3 Moralisme 

Naast handelen waarmee men zichzelf schade toebrengt, kunnen de zogenoemde `harmless wrongdoings` 

onderscheiden worden: moreel verwerpelijke gedragingen waarmee niemand zijn belangen rechtstreeks 

worden geschaad.
176

 In tegenstelling tot Mill en Feinberg was Devlin wel een voorvechter van dit zuivere 

moralisme. In The enforcement of morals formuleert hij dat als volgt: ‘There is only one explanation of 

what has been accepted as the basis of the criminal law and that is that there are certain standards of 

behaviour or moral principles which society requires to be observed; and the breach of them is an offence 

not merely against the person who is injured but against society as a whole.’
177

 Elke schending van de 

moraal – dat is hetgeen burgers bindt – is een potentiële bedreiging voor het voortbestaan van een 

samenleving, daarom is het de taak van de overheid om deze moraal middels strafbaarstelling te 

handhaven.
178

 Devlin vervangt het individuele schadebeginsel daarmee voor een collectief schadebeginsel 

en breidt het toepassingsbereik uit naar schending van de morele beginselen. 

Strafbaarstelling is geen normstelling door de overheid, maar een bevestiging van de in de 

samenleving geldende normen.
179

 Immoreel, en dus strafwaardig, is datgene waarvan men kan 

veronderstellen dat ieder weldenkende persoon het als immoreel zal beschouwen. De grenzen van 

maatschappelijke tolerantie worden bereikt wanneer er tegen een bepaalde praktijk een gevoel van afkeer 

dan wel verontwaardiging bestaat. Dit brengt met zich mee dat het strafrecht zijn grondslag vindt in 

gedeelde moraal, in plaats van in ware, juiste moraal, waardoor hetgeen strafbaar is niet intrinsiek 

misdadig hoeft te zijn. 
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3.2 De grondslagen van het Nederlandse jeugdstrafrecht 

De hiervoor omschreven theorieën omtrent de rechtvaardiging van het strafrecht zijn te herkennen in het 

Nederlandse jeugdstrafrecht. In deze paragraaf wordt besproken hoe voornoemde beginselen hun 

weerslag hebben gevonden in het jeugdstrafrecht. Dit is van belang omdat de algemene beginselen die ten 

grondslag liggen aan het jeugdstrafrecht onverminderd gelden in zaken omtrent relatief schoolverzuim. 

Hieronder wordt kort beschreven wat de algemene uitgangspunten van het Nederlandse jeugdstrafrecht 

zijn, om deze vervolgens te bezien in het licht van de theoretische grondslagen van het strafrecht. 

Het jeugdstrafrecht sluit in Nederland in grote mate aan op het volwassenstrafrecht, maar kent een 

aparte regeling voor straffen en maatregelen, andere procedurele regels en aparte instanties.
180

 De 

strafgrond wordt, net als in het commune strafrecht, gevonden in de schuld van de minderjarige.
181

 Het 

voornaamste uitgangpunt van het jeugdstrafrecht is dat minderjarigen in cognitief, intellectueel en 

psychosociaal opzicht van volwassenen verschillen, wat hun vermogen om zelfstandig beslissingen te 

kunnen nemen beïnvloedt en waardoor de beschermingsgedachte een grotere rol speelt.
182

 Het 

jeugdstrafrecht hanteert als uitgangspunt dat er bij minderjarigen sprake is van verminderde 

verantwoordelijkheid.
183

 Om met de woorden van Mill te spreken, kan de immoraliteit van de daad de 

minderjarige verminderd worden toegerekend, omdat zijn geestesvermogens nog niet volledig zijn 

gerijpt.
184

 Dit maakt dat de straf die wordt opgelegd lager of minder ingrijpend moet of mag zijn dan de 

schade die met de misdaad aan het slachtoffer en de maatschappij is berokkend. Vergelding en generale 

preventie zijn ondergeschikt aan de belangen van het kind.
185

 

Een ander belangrijk uitgangspunt dat voortvloeit uit de nog onvoltooide ontwikkeling van de jeugdige 

is de pedagogische notie van het jeugdstrafrecht, dat ook wel wordt aangeduid als of ingevuld met de term 

‘het belang van het kind'.
186

 Aan strafrechtelijk ingrijpen bij minderjarigen moet een pedagogisch 

verantwoorde invulling worden gegeven.
187

 Enerzijds betekent dit dat jeugdigen moeten worden benaderd 

als een kind-in-opvoeding – afhankelijk van hun ouder(s) – anderzijds als jongeren op weg naar 

zelfstandigheid.
188

 Deze dadergerichte aanpak noopt tot een strafproces die de minderjarige zo min 

mogelijk schade berokkend, gericht is op een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling en waarbij de 

belangen van het kind een grote rol spelen.
189

 Mede met het oog op de wenselijkheid om op maat te 

straffen, is er een groot scala aan alternatieve sancties en kan de rechter indien hij een voorwaardelijke 
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straf oplegt diverse bijzondere beperkende dan wel instruerende voorwaarden stellen.
190

 Utilitaristische 

doelen als resocialisatie, (her)opvoeding en integratie in de maatschappij staan als strafdoelen centraal.
191

 

Het jeugdstrafrecht is naast vergelding dus ook gericht op de preventie van criminaliteit, waarbij speciale 

recidivepreventie voorop staat.
192

 

Uit het voorgaande blijkt dat zowel het utilitarisme als het retributivisme aan het jeugdstrafrecht ten 

grondslag liggen. Er is sprake van een verenigingsbenadering: negatief-retributivisme. Het retributivisme 

geldt als limiterende grondslag voor de straf, waarbij rekening wordt gehouden met een verminderde 

verantwoordelijkheid vanwege de onvolledige ontwikkeling van de minderjarige. Punitieve elementen 

zijn aanwezig, juist ook met het oog op het pedagogische nut van straffen. Het utilitarisme komt tot uiting 

in een aanpak waarbij de toekomst van het kind als leidraad geldt; speciale preventie voert de boventoon, 

waarbij het toebrengen van onnodige schade moet worden voorkomen. Tot slot kan de retributivistische 

optiek, dat de verminderde verantwoordelijkheid gevolgen heeft voor de mate waarin leedtoevoeging is 

toegestaan, belemmerend zijn voor de mate waarin de straf utilitaristisch is.  

 

3.3 De rechtvaardiging van de strafrechtelijke handhaving van de leerplicht  

Nu is uiteengezet hoe strafrechtelijk ingrijpen theoretisch gerechtvaardigd kan worden en eveneens is 

bezien hoe de theoretische grondslagen van het strafrecht hun weg hebben gevonden in het Nederlandse 

jeugdstrafrecht, wordt besproken hoe de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de 

leerplicht gerechtvaardigd kan worden. 

 

3.3.1 De strafbaarstelling van relatief schoolverzuim 

Uit de wetsgeschiedenis is niet af te leiden wat de wetgever ertoe heeft bewogen om schoolverzuim 

strafbaar te stellen. In de MvT staat niet op welke gronden de wetgever zich genoodzaakt zag 

schoolverzuim middels het jeugdstrafrecht te handhaven. Wanneer in 1992 wordt besloten dat de 

leerplichtige zelf ter verantwoording kan worden geroepen, wordt evenmin nader gemotiveerd waarom 

juist het strafrecht het aangewezen middel is om die verantwoordelijkheid te laten gelden. Verondersteld 

zou kunnen worden dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ouders er als vanzelfsprekend toe 

leidde dat ook jeugdigen via het strafrecht op hun verantwoordelijkheid moesten worden aangesproken. 

Praktische overwegingen zouden daarbij eveneens een rol hebben kunnen gespeeld. Het blijft echter 

gissen.   

De theoretische beschouwing leidt tot de conclusie dat het schadebeginsel onvoldoende grondslag 

biedt om de strafbepaling te rechtvaardigen. Niemands belangen worden immers rechtstreeks geschonden 
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doordat een ander ervoor kiest om niet naar school te gaan. Deze keuze heeft echter wel negatieve 

gevolgen voor de verzuimende zelf. Hieruit kan worden afgeleid dat de strafrechtelijke handhaving van 

de leerplicht ten aanzien van minderjarigen gerechtvaardigd kan worden door het paternalistische 

gedachtegoed. De bezwaren die Feinberg tegen deze vorm van strafbaarstelling heeft, gaan in dit geval 

niet op. Het is te kwalificeren als zacht paternalisme aangezien er geen sprake is van een te respecteren 

autonome keuze, omdat niet verondersteld kan worden dat de minderjarige vrijwillig met de negatieve 

gevolgen voor hemzelf heeft ingestemd. Feinberg legt het als volgt uit: ‘he could hardly appreciate the 

full costs, paid over a whole lifetime, of forfeiting an education.
 
… he cannot bring himself really to care 

now, since the immediate future stands so large in the view of a child that he cannot see beyond it to a 

less real distant time.’
193

 Op deze wijze wordt gerechtvaardigd de minderjarige middels een strafbepaling 

te behoeden voor schoolverzuim.  

Het kind brengt middels schoolverzuim echter niet alleen schade toe aan zichzelf, maar op indirecte 

wijze ook aan de maatschappij als geheel. In Nederland is de norm dat alle minderjarigen naar school 

gaan, omdat het werkloosheid voorkomt en erop gericht is iedereen in staat te stellen een steentje bij te 

dragen aan de maatschappij. Schoolverzuim daarentegen verhoogt het risico om in crimineel gedrag te 

vervallen of (financieel) hulpbehoevend te worden wegens onvoldoende capaciteiten om (op legale wijze) 

in het eigen levensonderhoud te voorzien. Heden zijn jongens die zonder startkwalificatie van school gaan 

zijn twee keer zo vaak werkloos en worden vijf keer vaker verdacht van een misdrijf.
194

 De overheid gaf 

in 2016 voor voortgezet onderwijs gemiddeld €7863,- uit per leerling.
195

 Ook voor de stoelen die leeg 

blijven is betaald. Schoolverzuim levert gezien het voorgaande een collectieve schadepost op en druist in 

tegen de norm en moraal van de maatschappij. Het vormt – om met de enigszins gechargeerde woorden 

van Devlin te spreken – een bedreiging voor het voortbestaan van de samenleving. Verondersteld kan 

worden dat schoolverzuim gezien het voorgaande maatschappelijk wordt afgekeurd. De strafbaarstelling 

van schoolverzuim wordt daarmee eveneens gerechtvaardigd door het moralisme. Met de strafbaarstelling 

van schoolverzuim is de maatschappelijke norm dat men naar school moet gecodificeerd. 

Opgemerkt moet worden dat het feit dat schoolverzuim op grond van het paternalisme en het 

moralisme strafbaar kan worden gesteld, nog niet impliceert dat het intrinsiek misdadig is. Hoewel dat ten 

aanzien van gedragingen die iemands belangen rechtstreeks schaden evident is, kan niet zonder meer 

gesteld worden dat niet naar school gaan misdadig is.  
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3.3.2 De bestraffing van relatief schoolverzuim 

Uit de wetsgeschiedenis is af te leiden dat het bestraffen van schoolverzuim geen doel op zich is, maar dat 

de leerplichthandhaving met name in het leven is geroepen om een norm te stellen en schoolverzuim te 

voorkomen. De strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim is bedoeld om in de algemene preventieve 

sfeer een daad te kunnen stellen en zo de maatschappij te tonen dat spijbelen niet door de vingers wordt 

gezien.
196

 Het werkt normbevestigend en -versterkend en dient ter afschrikking voor andere jeugdigen, 

waarmee generale preventie wordt beoogd. In lijn met de algemene beginselen van het jeugdstrafrecht 

heeft het eigenlijke bestraffen voornamelijk tot doel de betreffende jeugdige in zijn ontwikkeling te 

stimuleren en dient het een impuls te zijn om niet meer van school weg te blijven. De pedagogische notie 

leidt ertoe dat speciale preventie en een zekere mate van resocialisatie de boventoon voeren. Hieruit blijkt 

dat het preventieve denken aan de strafbepaling en de daadwerkelijke bestraffing van schoolverzuim ten 

grondslag ligt en de strafrechtelijke aanpak daarmee op utilitaristische gronden gerechtvaardigd kan 

worden. 

Schuld en verantwoordelijkheid van de jeugdige vormen de basis van de straf en limiteren daarmee de 

strafrechtelijke interventie. De minderjarige kan echter in mindere mate verantwoordelijk worden 

gehouden voor zijn gedrag. Schoolverzuim is daarnaast niet evident intrinsiek misdadig en de 

minderjarige krijgt met de gedraging niet direct een wederrechtelijk voordeel ten laste van de 

maatschappij. De strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim kan daarom maar in beperkte mate 

gerechtvaardigd worden door het retributivisme. Straf is een geëigend middel om de jeugdige te laten 

`voelen` dat schending van de leerplicht, en dus het overschrijden van regels, niet geaccepteerd wordt. De 

straf dient ter expressie van morele afkeuring en voor morele opvoeding. Achter dit communicatieve 

vergeldingsdenken schuilt echter ook een pedagogische en dus utilitaristische insteek. De pure 

vergeldingsgedachte speelt daarmee in leerplichtzaken een nog kleinere rol dan in andere jeugdstrafzaken. 

Dit blijkt eveneens uit het feit dat slechts in een beperkt aantal gevallen daadwerkelijk tot strafvervolging 

wordt overgegaan. In de praktijk wordt er naar gestreefd zo veel mogelijk leerplichtzaken buiten het 

strafrecht af te doen; de overtreding wordt dus niet noodzakelijkerwijs gevolgd door straf. 

 

3.3.2.1 De strafsoort 

Wanneer we deze theoretische beschouwing wat meer concretiseren en een blik werpen op de straffen die 

Stichting Halt, de officier van justitie of de kinderrechter ingevolge de Richtlijn voor strafvordering 

strafrechtelijke aanpak schoolverzuim kunnen opleggen of als transactie kunnen aanbieden, leidt dit 

eveneens tot de conclusie dat het bestraffen van schoolverzuim met name gerechtvaardigd kan worden 

vanuit het utilitaristische gedachtegoed.  
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De taakstraffen die door Halt worden opgelegd zijn met name leerstraffen die erop gericht zijn de 

jongere te helpen om te leren goed naar school te gaan en zijn intrinsieke motivatie daarvoor aan te 

wakkeren. De nadruk ligt dus op het doel van de maatregel. Bij het OM en de kantonrechter is het 

uitgangpunt dat er een (deels voorwaardelijke) taakstraf wordt opgelegd of als transactie wordt 

aangeboden. Deze taakstraf heeft een strafkarakter; de minderjarige moet onbetaald werk verrichten, het 

uitvoeren ervan kost (vrije) tijd, de jeugdige kan zich er niet aan onttrekken en in het uiterste geval 

riskeert hij vervangende jeugddetentie.
197

 De taakstraf wordt vanwege het pedagogische aspect van het 

jeugdstrafrecht echter niet alleen ter vergelding en omwille van de straf opgelegd. Het doel ervan is de 

jongere te laten ervaren dat ongewenst gedrag niet zonder consequenties blijft. Deze negatieve 

leerervaring moet hem ervan weerhouden nogmaals van school weg te blijven of de wet te overtreden. 

Ook een voorwaardelijke taakstraf heeft een utilitaristische grondslag; het geldt als stok achter de deur ter 

voorkoming van recidive. Indien er sprake is van achterliggende persoonlijke problematiek, wordt 

hiermee daarnaast de mogelijkheid gecreëerd om een jeugdreclasseringsmaatregel op te leggen en 

daarmee verplichte hulpverlening in te zetten. Het toekomstige nut van de straf is al met al van groot 

belang. 

 

3.3.2.2 Enkele kanttekeningen 

Er kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de mate waarin bestraffing van schoolverzuim  

gerechtvaardigd kan worden. Strafoplegging kan naar het utilitaristische gedachtegoed slechts 

gelegitimeerd worden voor zover het saldo van kosten en baten in het voordeel van de samenleving 

uitvalt. Straf moet, met andere woorden, effectief zijn ter voorkoming van toekomstige criminaliteit of 

schade aan de samenleving en dient daarom een gunstige ontwikkeling van de jeugdige bewerkstelligen. 

Dit leidt er evenwel toe dat de strafoplegging (in elk geval gevoelsmatig) behoorlijk repressief en punitief 

kan uitpakken. Het stevig inzetten op een goede ontwikkeling en toekomst versterkt het 

vergeldingskarakter van de straf en beïnvloedt daarmee de proportionaliteit van het ingrijpen. De straf 

moet naar de uitgangpunten van het jeugdstrafrecht en het retributivisme in verhouding zijn met de schuld 

aan het verzuim, terwijl er binnen het jeugdstrafrecht sprake is van een verminderde 

verantwoordelijkheid. Daarnaast is het misdadige karakter van schoolverzuim niet prominent aanwezig, 

zoals dat bij bijvoorbeeld diefstal of vandalisme wel het geval is. Dit heeft restrictieve gevolgen voor de 

mate waarin er vergolden mag worden en beïnvloedt te proportionaliteit van het ingrijpen. Hier steekt dus 

de klassieke discrepantie de kop op: het proportionaliteitsvereiste werkt beperkend voor de effectiviteit 

van de straf, terwijl bestraffing niet gerechtvaardigd kan worden indien het niet effectief is en evenmin als 

het disproportioneel is aan het vertoonde gedrag en de mate van schuld.  

                                                             
197 Bruning e.a. 2016, p. 679. 
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Deze discrepantie speelt minder bij het opleggen van een jeugdreclasseringsmaatregel. Kenmerkend 

voor maatregelen is dat deze niet, althans in mindere mate, proportioneel hoeven te zijn aan het gepleegde 

feit. De verminderde verantwoordelijkheid en de beperkte ernst van schoolverzuim werken bij een 

jeugdreclasseringsmaatregel minder belemmerend voor de mate waarin een jongere geholpen kan worden 

bij de achterliggende persoonlijke- of gezinsproblematiek. Daargelaten dat de jeugdige deze 

strafrechtelijke vorm van hulpverlening in de praktijk alsnog als straf zal ervaren, wordt het straffen op 

zichzelf minder van belang geacht. De jeugdreclasseringsmaatregel wordt echter desalniettemin middels 

het meest verstrekkende juridische instrument opgelegd; het strafrecht. In dit kader wordt de vraag 

opgeworpen of de reactie op schoolverzuim niet ook, of wellicht beter, buiten het strafrecht kan worden 

aangeboden. Naar het utilitaristische gedachtegoed kan strafrechtelijk optreden namelijk alleen 

gerechtvaardigd worden als er geen minder ingrijpende middelen voorhanden zijn waarmee hetzelfde 

effect kan worden bereikt. 

 

3.4 Resumé 

In dit hoofdstuk is getracht antwoord te vinden op de vraag hoe strafrechtelijk ingrijpen ten aanzien van 

verzuimende leerplichtigen gerechtvaardigd kan worden vanuit de theoretische grondslagen van het 

strafrecht. De strafbaarstelling van schoolverzuim berust met name op paternalistische en moralistische 

gronden. De jeugdige moet gezien zijn jonge leeftijd worden gewaarschuwd voor en beschermd tegen de 

negatieve gevolgen die schoolverzuim voor zijn latere toekomst heeft. Daarnaast wordt middels de 

strafbaarstelling van relatief schoolverzuim de maatschappelijke norm dat men naar school moet 

bevestigd en beschermd.  

De bestraffing van schoolverzuim kan voorts met name op basis van het utilitaristische gedachtegoed 

worden gerechtvaardigd. Bovenal heeft het tot doel toekomstig delinquent gedrag te voorkomen, de 

jeugdige weer naar school te krijgen en hem in zijn ontwikkeling te stimuleren. In de algemene 

preventieve sfeer toont het dat schoolverzuim niet door de vingers wordt gezien. Het retributivisme speelt 

een limiterende rol, maar vergelding is geen doel op zich. Er kan een kritische noot worden geplaatst bij 

de proportionaliteit van de strafrechtelijke handhaving van de leerplicht gezien de verminderde 

verantwoordelijkheid van de jeugdige, de relatief beperkte ernst van de overtreding en de wens om 

effectief te staffen. Daarnaast en in het verlengde hiervan speelt de vraag of er niet evenwel geschikte en 

minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn. 
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HOOFSTUK 4. Het kinderrechtenperspectief 

In het voorgaande hoofdstuk is besproken hoe de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de 

leerplicht theoretisch gerechtvaardigd kan worden. In dit hoofdstuk wordt specifieker ingegaan op de in 

het tweede hoofdstuk geschetste nationale wet- en regelgeving hieromtrent. Hoe staan deze in verhouding 

tot het internationale kader van kinderrechten? Het hoofdstuk zal beginnen met een weergave van het 

internationale kader van kinderrechten (paragraaf 4.1). Vervolgens wordt de stafrechtelijke handhaving 

van de leerplicht aan een kinderrechten-analyse onderworpen (paragraaf 4.2). In het resumé worden de 

bevindingen kort op een rijtje gezet (paragraaf 4.3). 

 

4.1 Het internationale kader van kinderrechten 

Binnen het kinderrechtenkader staan het recht op onderwijs en het jeugdstraf(proces)recht centraal. Het 

recht op onderwijs is een veelomvattend en heterogeen recht.
198

 Ook de internationale kinderrechten die 

betrekking hebben op het strafrecht omvatten een groot aantal verdragen en richtlijnen met voorschriften 

of aanbevelingen met betrekking tot de behandeling van jeugdigen die in conflict zijn met het recht.
199

 De 

beschrijving van voornoemde rechten blijft echter beperkt tot de voor dit onderzoek van belang zijnde 

aspecten die voortvloeien uit het IVRK. Onderzocht is wat deze kinderrechten inhouden en welke 

verplichtingen lidstaten ter realisatie ervan zijn opgelegd. 

 

4.1.1 Het recht op onderwijs 

Aan de onderwijsartikelen in het IVRK wordt geen rechtstreekse werking toegekend, aangezien de 

bepalingen niet eenieder verbindend zijn in de zin van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet.
200

 

Desalniettemin is het IVRK juridisch bindend en hoort Nederland als verdragspartij uitvoering te geven 

aan de daarin opgenomen bepalingen. Artikel 28 en 29 zullen daarom door nationale overheden als 

richtlijn of oriëntatiepunt moeten gelden bij de vorming van wet- en regelgeving en beleid omtrent 

onderwijs. 

Artikel 28 van het IVRK verplicht verdragsstaten het recht van het kind op onderwijs te erkennen en 

geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken. Hieruit is een recht op toegang tot onderwijs 

te destilleren. Daartoe roept het IVRK een aantal specifieke plichten in het leven, waaronder het verplicht 

stellen en gratis toegankelijk maken van primair onderwijs en het aanmoedigen, beschikbaar en 

toegankelijk maken van voortgezet onderwijs.
201

 Het IVRK bepaalt niet tot welke leeftijd onderwijs 

                                                             
198 Onderwijsraad 2012, p. 79. 
199 Onder andere Beijing Rules, Riyadh Guidelines, Havana Rules, The European Guidelines on Child Friendly Justice. 
200 ECLI:NL:GHDHA:2015:2002, r.o. 13; ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9459; Meuwese e.a. 2005, p. 241. 
201 Artiel 28, eerste lid, sub a en b, IVRK. 
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verplicht moet worden gesteld, noch welke vaardigheden moeten zijn behaald alvorens het kind is 

vrijgesteld van het volgen van onderwijs.
202

  

Waar andere internationale mensenrechteninstrumenten het kind slechts als object van het recht op 

onderwijs benoemen, benadert het IVRK het kind – in lijn met de erkenning van het kind als rechtssubject 

– als de houder van dit recht.
203

 Dit heeft mede tot gevolg dat de nadruk op het leerrecht van kinderen 

ligt.
204

 Het IVRK legt verdragsstaten in het verlengde hiervan nog een aantal aanvullende concrete 

verplichtingen op, die niet eerder in het verdragenrecht omtrent het recht op onderwijs waren terug te 

vinden. De verplichting om het aantal schooluitvallers te verminderen en om maatregelen te nemen om 

regelmatig schoolbezoek te bevorderen zijn daarbij voor dit onderzoek van belang.
205

 Het IVRK noch het 

Kinderrechtencomité hebben bepaald hoe staten dit concreet moeten uitwerken. Wel is er een 

inspanningsverplichting uit de bepaling af te leiden om scholing dermate nuttig en aantrekkelijk te maken 

dat kinderen het onderwijs willen (blijven) volgen.
206

 Aan de verdragsstaten komt voorts beleidsvrijheid 

toe om naar eigen inzicht en afhankelijk van de economische en maatschappelijke mogelijkheden en 

behoeften invulling te geven aan deze verplichting. Deze beleidsvrijheid gaat uiteraard niet zo ver dat het 

recht op onderwijs of enig ander recht uit het IVRK wezenlijk mag worden aangetast. Het 

Kinderrechtencomité heeft in enkele van haar rapporten landen in concreto aangemoedigd om 

maatregelen te nemen waarmee het aantal schooluitvallers wordt verminderd en regelmatig schoolbezoek 

bevorderd. De specifieke suggesties die daarbij werden gedaan waren onder andere gericht op de 

financiële situatie van gezinnen, de kwaliteit van leraren en het vergroten van de participatie van kinderen 

bij de inrichting van het onderwijs.
207

 

Dat het leerrecht – naast het recht op toegang – als een aspect van het recht op onderwijs wordt erkend 

blijkt eveneens uit het feit dat het IVRK in artikel 29 ook eisen stelt aan de doelstelling en inhoud van het 

onderwijs. Het recht op onderwijs is niet slechts een kwestie van toegang, maar ook van kwalitatieve 

inhoud.
208

 Deze eisen zijn nader uitgewerkt in General Comment no. 1 van het Kinderrechtencomité.
209

 

Met betrekking tot de doelstelling is bepaald dat onderwijs ervoor moet zorgen dat ieder kind essentiële 

levensvaardigheden ontwikkelt en dat geen kind de school verlaat zonder voldoende te zijn voorbereid op 

de uitdagingen waarmee hij naar verwachting in zijn verdere leven zal worden geconfronteerd.
210

 Het 

moet gericht zijn op ‘the holistic development of the full potential of the child, including development of 

                                                             
202 Van Bueren 1998, p. 238. 
203 Coomans 1992, p. 159. 
204 De Graaf 2000, p. 15. 
205 Artikel 28, eerste lid sub e, IVRK. 
206 Hodgkin & Newell 2002, p. 421. 
207 Hodgkin & Newell 2002, p. 420-424. 
208 UN Doc. CRC/GC2001/1, par. 3, 9. 
209 United Nations Committee on the Rights of the Child, The aims of education, CRC/GC2001/1, 17 april 2001. 
210 UN Doc. CRC/GC2001/1, par. 9. 
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respect voor human rights, an enhanced sense of identity and affiliation, and his or her socialization and 

interaction with others and with the environment.’
211

 Het IVRK mengt zich met artikel 29 in de wijze 

waarop staten inhoudelijk invulling geven aan het recht op onderwijs.
212

 Nationale regelgeving en beleid 

die worden ontwikkeld ter realisatie van het recht op onderwijs, moeten het leerrecht van het kind middels 

deze doelstelling realiseren. 

 

4.1.2 Het internationale kader van kinderrechten inzake het jeugdstraf(proces)recht 

Het IVRK schept een juridisch dwingend kader voor zowel de bejegening als de vervolging en berechting 

van jeugdige verdachten. Artikel 40 waarborgt de rechten van kinderen die worden verdacht van of 

vervolgd voor het plegen van een strafbaar feit. De inhoud en strekking van het jeugdstrafrecht zoals het 

IVRK dat voor ogen heeft, is nader uitgewerkt in General Comment nr. 10 van het 

Kinderrechtencomité.
213

 Hierin worden handvatten geboden en aanbevelingen gedaan ter realisatie van 

een jeugdstrafrechtsysteem in overeenstemming met de rechten van het kind. 

 

4.1.2.1 Een jeugdspecifiek strafrecht 

De verdragspartijen moeten ernaar streven een afzonderlijk jeugdstrafrecht te introduceren, dat recht doet 

aan de waardigheid, eigenwaarde en ontwikkeling van het kind.
214

 Het gaat daarbij niet alleen om de 

bejegening van de jeugdige delinquent in het strafproces, maar uitdrukkelijk ook om het doel van het 

jeugdstrafrecht.
215

 Het in artikel 3 van het IVRK verankerde leidende beginsel van ‘het belang van het 

kind’ noopt ertoe kinderen niet overeenkomstig het volwassenstrafrechtsysteem te berechten.
216

 Aan de 

verdragsstaten wordt opgedragen om rekenschap te geven aan de speciale hoedanigheid van kinderen bij 

het tot stand brengen van wetten, procedures, autoriteiten en instellingen gericht op de jeugdige 

delinquent.
217

 Er moet in ieder geval een minimum leeftijd voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid in 

het leven worden geroepen.
218

 Een minimum van twaalf jaar wordt acceptabel geacht, maar het is 

wenselijk dat de grens hoger ligt.
219

 

Kinderen zijn op fysiek, psychisch, cognitief en sociaal gebied nog niet volgroeid, het jeugdstrafrecht 

moet daarom uitgaan van een verminderde strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
220

 Het kind dient 

ingevolge het IVRK binnen de strafrechtketen benaderd te worden als een opgroeiend mens die moet 

                                                             
211 UN Doc. CRC/GC/2001/1, par. 1. 
212 Vermeulen 2005, p. 778. 
213 United Nations Committee on the Rights of the Child, Children’s right in juvenile justice, CRC/C/GC/10, 25 april 2007. 
214 Artikel 40, eerste lid, IVRK; UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 90; Meuwese e.a. 2005, p. 503. 
215  Mijnarends, Liefaard & Bruning 2013, p. 533. 
216 UN DOC. CRC/C/GC/10, par.10. 
217 Artikel 40, derde lid, IVRK. 
218 Artikel 40, derde lid, onder a, IVRK. 
219 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 32, 33. 
220 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 10. 
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kunnen leren van zijn fouten. Maatregelen die worden genomen moeten volgens het eerste lid van artikel 

40 van het IVRK gericht zijn op de herintegratie van de jeugdige in de maatschappij en dienen rekening te 

houden met zijn leeftijd. Re-integratie en resocialisatie gaan boven repressie en bescherming.
221

 Het 

Kinderrechtencomité stelt dat louter punitieve maatregelen niet in lijn zijn met de algemene 

uitgangspunten van het jeugdstrafrecht.
222

 De straftoemeting dient altijd proportioneel te zijn aan de 

omstandigheden en de ernst van het feit, de leeftijd van het kind, zijn verminderde verantwoordelijkheid, 

zijn persoonlijke omstandigheden en behoeften en aan de behoeften van de samenleving.
223

 

Het IVRK staat een integrale en holistische benadering van het kind voor.
224

 Artikel 40 wordt daarom 

door het Kinderrechtencomité in samenhang met andere aan de jeugdige toekomende rechten gezien.
225

 

Binnen het jeugdstraf(proces)recht dienen staten systematisch te waken voor de realisatie van de vier 

leidende grondbeginselen van het IVRK: het non-discriminatiebeginsel, het principe dat het belang van 

het kind een eerste overweging vormt bij beslissingen die hem aangaan, het recht op leven en 

ontwikkeling en het recht om gehoord te worden.
226

 Het Kinderrechtencomité wijst er in het kader van het 

recht op ontwikkeling op dat er effectief beleid moet worden opgesteld ter voorkoming van 

jeugddelinquentie, gezien de negatieve en stigmatiserende impact van jeugdcriminaliteit op de 

ontwikkeling en toekomst van het kind.
227

 

 

4.1.2.2 Preventieve en alternatieve maatregelen  

Het Kinderrechtencomité schrijft een allesomvattende aanpak van jeugdcriminaliteit voor. Het beleid 

moet daarom eveneens gericht zijn op de preventie van jeugddelinquentie.
228

 Er wordt daarbij specifiek 

gewezen op vroegtijdige interventies gericht op jongeren die risicogedrag vertonen, zoals spijbelen of 

vroegtijdig schoolverlaten.
229

 Hier is een duidelijke link te zien met het recht op onderwijs. Omdat 

spijbelen één van de grootste risicofactoren is voor jeugdcriminaliteit, vraagt een goede implementatie 

van artikel 28, 29 en 40 van het IVRK om op scholen preventie- en reïntegratieprogramma’s in te 

richten.
230

 Het voorschrijven van een preventieve aanpak geeft uiting aan de norm dat staten moeten 

proberen kinderen zo veel mogelijk buiten stafrechtelijke procedures te houden.
231

 Het strafrecht is een 

                                                             
221 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 10. 
222 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 71. 
223 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 71. 
224 Na 2011, p. 28. 
225 Wolthuis 2005, p. 721. 
226 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 5; respectievelijk artikel 2, artikel 3, eerste lid, artikel 6 en artikel 12 IVRK. 
227 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 11. 
228 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 4, 16-21. 
229 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 18. 
230 Wolthuis 2005, p. 721. 
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ultimum remedium.
232

 In dit kader bepaalt het IVRK in artikel 40, derde lid, onder b, dat er alternatieven 

moeten zijn voor het nemen van gerechtelijke stappen. Mede met het oog op het feit dat het merendeel 

van de minderjarigen slechts kleine overtredingen pleegt en dat stigmatisering moet worden voorkomen 

zijn alternatieve sociale maatregelen of middelen wenselijk.
233

 Hoe aan deze alternatieven vorm wordt 

gegeven, valt binnen de beleidsvrijheid van de staat, al zijn er wel een aantal minimum voorwaarden.
234

 

Maatregelen aangeboden door de openbaar aanklager worden als voorbeeld genoemd.
235

 

 

4.1.2.3 Statusdelicten 

Het Kinderrechtencomité heeft zich in het verlengde van de hiervoor omschreven subsidiairiteit 

uitgesproken over de onwenselijkheid van het opnemen van statusdelicten in het jeugdstrafrecht. Dit zijn 

gedragingen waarvan de strafbaarheid afhankelijk is van de hoedanigheid van de dader. Vergrijpen die 

alleen strafbaar zijn gesteld indien zij worden begaan door iemand die minderjarig is, zijn te kwalificeren 

als statusdelicten.
236

 Het Kinderrechtencomité ‘recommends that the States parties abolish the provisions 

on status offences in order to establish an equal treatment under the law for children and adults.’
237

 Het 

verwijst daarvoor naar artikel 56 van de Riyadh Guidelines.
238

 Hierin is op schrift gesteld dat er – om 

stigmatisering, slachtofferschap en criminalisering te voorkomen – regelgeving moet worden 

uitgevaardigd om te verzekeren dat gedragingen die niet strafbaar zijn gesteld voor meerderjarigen, ook 

niet worden beschouwd als een strafbare overtreding voor minderjarigen. Het Kinderrechtencomité wijst 

in dit kader specifiek op de onwenselijkheid van het criminaliseren van gedragsproblemen van kinderen, 

zoals spijbelen, weglopen van huis en rondhangen op straat.
239

 Aangegeven wordt dat dergelijk 

probleemgedrag vaak het resultaat is van psychologische of sociaal-economische problemen en dat het 

niet ongebruikelijk, maar wel onwenselijk is dat er tot strafbaarstelling wordt overgegaan. Oplossingen 

voor dergelijke gedragingen moeten worden gevonden in sociale beschermingsmaatregelen, waaronder 

ondersteuning voor ouders en maatregelen die het gedrag bij de wortel aanpakken.
240

  

 

 

 

 

                                                             
232 Mijnarends & Liefaard 2014, p. 83. 
233 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 24, 25. 
234 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 27. 
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4.1.2.4 Het recht op een eerlijk proces  

Artikel 40 van het IVRK waarborgt naast de jeugdspecifieke strafrechtelijke doelstelling ook het recht op 

een eerlijk proces.
241

 Dit recht wordt allereerst gewaarborgd door algemene beginselen die ook in het 

commune strafrecht gelden; zoals het legaliteitsbeginsel,  de onschuldpresumpie, het pressieverbod, het 

recht op berechting door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige rechter en het 

proportionaliteitsbeginsel.
242

 Daarnaast zijn er specifieke procedurele waarborgen die in ogenschouw 

moeten worden genomen om voldoende recht te doen aan de specifieke hoedanigheid van het kind. Het 

IVRK noemt: de positie van ouders, het recht op deskundige bijstand in de voorfase van en tijdens het 

strafproces, het recht op berechting zonder vertraging, het recht op pricavy, het recht op informatie en het 

recht om te worden gehoord.
243

 Berechting binnen een redelijk termijn vereist een kortere termijn dan bij 

volwassenen.
244

 Het privacyrecht strekt zich met name uit tot de verplichting om de negatieve 

consequenties van de toepassing van het strafrecht op het verdere leven tot een minimum te beperken.
245

 

In dit kader schrijft het Kinderrechtencomité voor dat het opgebouwde strafblad ter voorkoming van 

stigmatisering niet gebruikt zal moeten worden in volgende procedures en bij voorkeur dient te vervallen 

wanneer het kind achttien jaar is geworden.
246

  

 

4.1.2.5 Effectieve participatie 

Het recht om te woren gehoord is fundamenteel voor een eerlijk strafproces en wordt naast artikel 40 ook 

door artikel 12 van het IVRK gewaarborgd.
247

 Het leidende beginsel van artikel 12 van het IVRK 

verplicht staten de minderjarige te betrekken in alle zaken die hem aangaan. Dit houdt niet alleen in dat de 

minderjarige zijn mening kenbaar kan maken, maar ook dat daaraan een passend belang wordt gehecht.
248

 

Het tweede lid van artikel 12 van het IVRK verschaft jeugdige delinquenten gedurende het gehele 

strafrechtelijke traject het recht om te worden gehoord. Dit recht maakt onderdeel uit van de 

participatierechten van kinderen.
249

 Het Kinderrechtencomité benadrukt dat een toegankelijke en 

kindvriendelijke procedure noodzakelijk zijn om effectief te kunnen participeren.
250

 ‘Rekening houden 

met de leeftijd van het kind’ houdt met betrekking tot het strafproces in dat men acht slaat op het beperkte 

                                                             
241 Artikel 40, tweede lid, sub a en b, IVRK; Mijnarends, Liefaard & Bruning 2013, p. 533. 
242 Respectievelijk artikel 40, tweede lid sub a, IVRK; artikel 40, tweede lid sub b onder I, IVRK; artikel 40, tweede lid sub b 
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besef van jeugdigen van het proces en van de proceshouding die van hen verwacht wordt.
251

 Een 

specifieke bejegening is noodzakelijk.
252

 Het is van belang dat minderjarigen voldoende begrip hebben 

van het strafproces, op de hoogte zijn van de straffen die ze opgelegd kunnen krijgen en ze de 

consequenties ervan overzien.
253

 Het recht op kindvriendelijke informatie vormt in deze een 

noodzakelijke voorwaarde voor het recht op participatie.
254

 Hierin is eveneens een rol weggelegd voor een 

vertegenwoordiger.
255

 Minderjarige verdachten hebben recht op kosteloze juridische bijstand of andere 

geschikte begeleiding bij het voorbereiden, presenteren en verdedigen van hun zaak.
256

 Dit hoeft niet per 

definitie door een advocaat te geschieden, wel is vereist dat de vertegenwoordiger voldoende kennis en 

begrip heeft van de juridische aspecten van de zaak en vaker in aanraking is geweest met jeugdigen die in 

conflict zijn met het recht.
257

 Vertegenwoordiging en participatie zijn daarnaast van belang om inzicht te 

krijgen in wat in het belang van het kind is.
258

 Aan het grondbeginsel van het belang van het kind en de 

pedagogische notie van het jeugdstrafrecht kan geen uitvoering worden gegeven zonder dat het kind of 

een persoon die hem vertegenwoordigt inzicht geeft in zijn persoonlijke omstandigheden en behoeften. 

Daarin is ook een rol weggelegd voor de ouders van het kind.
259

 Participatie is aldus van groot belang 

voor het realiseren van de doelstelling van het jeugstrafrecht en de effectiviteit van de strafrechtelijke 

bejegening.
260

 

 

4.2 De strafrechtelijke handhaving van de leerplicht in kinderrechtenperspectief 

In deze paragraaf wordt de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht in 

Nederland geanalyseerd aan de hand van het hiervoor geschetste internationale recht op onderwijs en het 

internationale kader van kinderrechten omtrent het jeugdstraf(proces)recht. De vraag die daarbij centraal 

staat is hoe de strafrechtelijke handhaving van de leerplicht ten aanzien van minderjarigen moet worden 

bezien vanuit het internationale kader van kinderrechten, zoals neergelegd in het IVRK en uitgewerkt 

door het Kinderrechtencomité. In deze studie wordt volstaan met een aantal basale opmerkingen over de 

leerplicht en de handhaving ervan in het licht van het recht op onderwijs. Evenmin wordt een 

allesomvattende analyse van het Nederlandse jeugdstraf(proces)recht gegeven. Wel worden een aantal in 

het oog springende (knel)punten die specifiek gelden voor de leerplichtzaken uitgelicht. 

                                                             
251 Liefaard, Rap & Weijers 2010, p. 288-289. 
252 Rap & Weijers 2011, p. 24. 
253 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 46; Rap & Weijers 2011, p. 27. 
254 Rap 2017, p. 19; Cantwell 2005, p. 75. 
255 Weijers & Rap 2013, p. 79; Liefaard, Rap & Weijers 2010, p. 287. 
256 Artikel 40, tweede lid, onder iii, IVRK; UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 49. 
257 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 49. 
258  General comment No. 14. The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration. UN Doc. 

CRC/C/GC/14, 29 May 2013, par. 43. 
259 UN DOC. CRC/C/GC/10, par. 53; Weijers & Rap 2013, p. 80; Liefaard, Rap & Weijers 2010, p. 290. 
260 Liefaard, Rap & Weijers 2010, p. 286. 
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4.2.1 De strafrechtelijke handhaving en het recht op onderwijs 

De minderjarigen van twaalf tot achttien jaar, de leeftijdscategorie waarop dit onderzoek zich richt, gaan 

hoofdzakelijk naar het voortgezet en beroepsonderwijs. Het bezoek aan deze vorm van onderwijs moet 

ingevolge het IVRK door de overheid gestimuleerd worden. In tegenstelling tot het bepaalde omtrent 

primair onderwijs, is er ten aanzien van secundair onderwijs niet bepaald dat het verplicht moet worden 

gesteld. Evenmin is voorgeschreven dat kinderen behorende tot deze leeftijdsgroep vrij moeten zijn om 

zelf te beslissen of zij al dan niet gebruik willen maken van deze secundaire onderwijsvoorzieningen. Nu 

het IVRK op dit punt geen gebiedende bepalingen bevat, valt het invoeren van een leerplicht voor 

kinderen van twaalf tot achttien jaar binnen de beleidsruimte die aan de verdragsstaten is toegekend. Dit 

geldt slechts voor zover het recht op onderwijs daarmee niet wezenlijk wordt aangetast.  

Uit het IVRK volgt dat de kern van het recht op onderwijs het leerrecht is; kinderen moeten in staat 

worden gesteld hun capaciteiten te ontwikkelen ter voorbereiding op een verantwoord leven in een vrije 

samenleving. De Leerplichtwet heeft blijkens de wetsgeschiedenis eenzelfde doel voor ogen en meent dit 

onder andere te realiseren door minderjagen vanaf twaalf jaar zelf verantwoordelijk te stellen voor het 

niet nakomen van het verplichte schoolbezoek. De leerplicht gericht aan minderjarigen tracht het hen 

toekomende leerrecht te waarborgen en is in dat opzicht naar zijn aard verenigbaar met het recht op 

onderwijs. 

Het handhaven van de leerplicht is één van de manieren waarop Nederland tegemoet komt aan de 

verplichting om maatregelen te nemen ter voorkoming van schooluitval en ter bevordering van regelmatig 

schoolbezoek. De in de inleiding van dit onderzoek gestelde vraag of het recht op onderwijs de 

verplichting omvat overheidsinstrumentarium aan te wenden om daadwerkelijk schoolbezoek te 

realiseren, kan bevestigend worden beantwoord. Het IVRK en het Kinderrechtencomité geven geen 

gebiedende voorschriften over de inhoud van de maatregelen. De beleidsvrijheid van de verdragsstaten 

wordt begrensd door de overige bepalingen, uitgangpunten, rechten en plichten van het IVRK. Aangezien 

het een strafrechtelijke maatregel betreft, zijn met name artikel 40 en General Comment nr. 10 bepalend 

bij de vraag of ook strafrechtelijke maatregelen ter bevordering van regelmatig schoolbezoek en ter 

preventie van schooluitval die gericht zijn op de jongeren zelf, binnen de beleidsvrijheid van de 

verdragsstaten vallen. Zoals uit de volgende subparagraaf zal blijken, moet deze vraag ontkennend 

worden beantwoord. 
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4.2.2 De strafrechtelijke handhaving en het internationale kader van kinderrechten inzake het 

jeugdstraf(proces)recht 

4.2.2.1 Schoolverzuim als statusdelict 

Nederland komt met de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht niet tegemoet 

aan de aanbeveling van het Kinderrechtencomité en de Riyadh Guidelines om de bestraffing van 

statusdelicten, waaronder spijbelen, af te schaffen. Daarmee wordt de in de vorige subparagraaf 

besproken beleidsvrijheid ingevuld op een wijze die niet in overeenstemming is met het IVRK. Alleen 

personen van twaalf tot achttien jaar kunnen in Nederland vervolgd worden omdat zij de school waar ze 

staan ingeschreven niet regelmatig bezoeken. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van 

leeftijdsdiscriminatie, terwijl het Kinderrechtencomité een gelijke behandeling van volwassen en kinderen 

voorstaat.  

Het Kinderrechtencomité geeft aan dat het strafbaarstellen van statusdelicten eveneens onwenselijk is 

vanwege de criminaliserende en stigmatiserende impact ervan. De strafbaarstelling neemt onvoldoende 

notie van het belang van het kind en van zijn recht op ontwikkeling. Binnen het kader van het 

jeugdstrafrecht houden deze rechten in dat criminalisering zo veel mogelijk moet worden voorkomen 

vanwege de negatieve implicaties voor en de stigmatiserende impact op de ontwikkeling en toekomst van 

het kind. Een veroordeling voor schoolverzuim wordt bijgeschreven op de Justitiële Documentatie van de 

minderjarige. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor zijn toekomstige loopbaan en bovendien als 

strafverzwarende omstandigheid worden meegewogen bij eventuele toekomstige wetsovertredingen. Dit 

wordt specifiek door het Kinderrechtencomité ontraden. De strafbaarstelling van schoolverzuim lijkt 

gezien het voorgaande in te druisen tegen de door artikel 40, eerste lid, van het IVRK voorgeschreven 

behandeling die gericht is op resocialisatie en (her)integratie in de samenleving. De minderjarige wordt 

onnodig gecriminaliseerd. 

 

4.2.2.2 Alternatieve maatregelen en ultimum remedium karakter 

Het Kinderrechtencomité impliceert dat landen die statusdelicten strafbaar stellen geen oog hebben voor 

de herkomst van dergelijk problematisch gedrag. De psychologische of sociaal-economische problemen 

die aan spijbelen ten grondslag liggen, vragen om sociale beschermingsmaatregelen in plaats van 

repressief strafrechtelijk optreden. 

Het is op dit punt van belang erop te wijzen dat uit de geschetste wet- en regelgeving is gebleken dat 

strafrechtelijk ingrijpen als ultimum remedium wordt gezien en de handhaving van de leerplicht primair 

gericht is op het inzetten van alternatieve middelen. Gedurende het voortraject is er steeds aandacht voor 

mogelijke gezins- en/of persoonlijke problematiek die aan schoolverzuim ten grondslag liggen en wordt 
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er hulpverlening aangereikt om dat aan te pakken. Deze visie en aanpak van de ketenpartners – die 

recentelijk is omschreven in de MAS – is in overeenstemming met het kinderrechtenkader. Er wordt 

tegemoet gekomen aan het in artikel 40, derde lid, sub b, van het IVRK verankerde uitgangspunt om het 

jeugdstrafrecht als ultimum remedium in te zetten en wanneer passend gebruik te maken van alternatieve 

middelen en maatregelen. 

De alternatieven komen echter slechts in plaats van strafrechtelijk optreden voor zover ze succesvol 

zijn. Hoewel er dus niet noodzakelijkerwijs tot strafrechtelijk ingrijpen wordt overgegaan, blijft dit als 

preventieve en alternatieve middelen geen soelaas bieden desalniettemin een mogelijkheid. 

 

4.2.2.3 De proportionaliteit 

Wordt het jeugdstrafrecht daadwerkelijk ten aanzien van minderjarigen ingezet vanwege schoolverzuim, 

dan kan met betrekking tot de straftoemeting worden opgemerkt dat deze op gespannen voet staat met het 

proportionaliteitsbeginsel. Uit het feit dat schoolverzuim een statusdelict is, kan reeds worden afgeleid dat 

het een gedraging is die niet strafbaar is vanwege het misdadige karakter ervan, maar omwille van de 

leeftijd van de overtreder. Vanwege de aard van het feit en de aan het spijbelen ten grondslag liggende 

problematiek lijkt het een moeilijke opgave om een straf op te leggen die én rekening houdt met de 

verminderde verantwoordelijkheid van de jeugdige én voldoende bijdraagt aan een positieve ontwikkeling 

én tegemoet komt aan het proportionaliteitsvereiste. Ook als het belang van het kind, zijn ontwikkeling en 

de pedagogische aanpak voorop staan, moet volgens het Kinderrechtencomité aan het 

proportionaliteitsvereiste worden voldaan.  

 

4.2.2.4 De raadsman en het participatierecht 

Het internationale kader van kinderrechten met betrekking tot het jeugdstrafprocesrecht voorziet de 

jeugdige verdachte van het recht op een jeugdspecifiek strafproces, waarbij rekening wordt gehouden met 

de leeftijd, waardigheid en eigenwaarde van de jeugdige. Overtredingen die door de kantonrechter 

worden behandeld, vinden plaats zonder ambtshalve toevoeging van een raadsman.
261

 Nederland heeft 

daarom een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het in artikel 40, tweede lid, onder iii, van het IVRK 

opgenomen recht van de jeugdige op gratis juridische of anderszins deskundige bijstand gedurende het 

strafproces. Het Kinderrechtencomité heeft meerdere malen dringend aangeraden dit gemaakte 

voorbehoud in te trekken.
262

 Nederland handhaaft het desalniettemin: ‘After due reflection, the 

Government remains convinced that the courts must retain the freedom to settle cases involving minor 

offences without the accused having secured legal counsel. ... To expedit proceedings it should not be 

                                                             
261 Artikel 491, eerste lid, WvSv. 
262 UN Doc. CRC/C/NDL/CO/4, 8 june 2015, par. 6, 7. 
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necessary to wait until the accused has legal counsel.’
263 Nederland handelt, gezien ze op dit punt een 

voorbehoud heeft gemaakt, niet in strijd met de verplichtingen die zij is aangegaan, maar schiet 

desalniettemin tekort in de procedurele waarborgen die minderjarigen ingevolge het internationale kader 

van kinderrechten met betrekking tot het jeugdstrafprocesrecht toekomen. 

Juridische vertegenwoordiging is des te meer van belang nu jeugdigen die in aanraking komen met de 

rechter vaak achterlopen in hun ontwikkeling.
264

 Een adolescent kan niet adequaat in het strafproces 

participeren als hem niet door een advocaat wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren.
265 Het ontbreken van 

juridische bijstand beperkt de minderjarige in zijn informatievoorziening en mogelijkheid om effectief in 

het strafproces te participeren. Participatie en juridische bijstand zijn van belang ter verwezenlijking van 

de in artikel 40, eerste lid, van het IVRK verankerde beginselen van behandeling op een wijze die recht 

doet aan de eigenwaarde en waardigheid van het kind en die rekening houdt met zijn leeftijd. 

 

4.2.2.5 De in jeugd gespecialiseerde rechter 

Tot slot kan omtrent de berechting in overeenstemming met de leeftijd, eigenwaarde en waardigheid van 

het kind worden opgemerkt dat rechters die ervaring hebben in het jeugdstrafrecht en 

jeugdbeschermingsrecht over het algemeen beter in staat zijn de strafzitting vorm te geven op een wijze 

die recht doet aan en aansluit bij de leeftijd en belevingswereld van de jeugdige. In de MAS wordt de 

voorkeur uitgesproken de kinderrechter in leerplichtzaken als plaatsvervangend kantonrechter te laten 

optreden. Voor zover dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurd, is hiermee voldaan aan de 

internationale eisen hieromtrent. De MAS doet echter slechts een aanbeveling en is een niet bindend 

document. Om de strafrechtelijke handhaving van de leerplicht op dit punt volledig in overeenstemming 

te brengen met het de internationale kinderrechten die zien op de inzet van het strafrecht, verdient het 

aanbeveling de regelgeving zodanig aan te passen dat de berechting door een in jeugd gespecialiseerde 

rechter bindend wordt voorgeschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
263 UN Doc. CRC/C/117/Add/1, 5 june 2003, par. 241. 
264 Liefaard, Rap, Weijers 2012, p. 289. 
265 Rap 2016, p. 108; Weijers & Rap 2013, p. 79. 
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4.3 Resumé 

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht 

bezien moet worden vanuit het internationale kader van kinderrechten. Nederland geeft met de 

strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim uitvoering aan de internationale verplichting om maatregelen 

te nemen ter bevordering van regelmatig schoolbezoek en ter preventie van schooluitval. De gekozen 

maatregel staat echter op gespannen voet met het in artikel 40 van het IVRK en General Comment nr. 10 

van het Kinderrechtencomité verankerde kader van kinderrechten aangaande het jeugdstraf(proces)recht.  

De wetgeving komt niet tegemoet aan de dringende aanbeveling om statusdelicten te decriminaliseren. 

Het strafbaarstellen van schoolverzuim doet onvoldoende recht aan het uitgangspunt dat criminalisering 

en stigmatisering met het oog op het belang van het kind, zijn recht op ontwikkeling en de bevordering 

van de integratie in de maatschappij zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Daarnaast is het 

discutabel of het een proportioneel middel is. 

De ketenpartners zien justitieel ingrijpen als ultimum remedium en wenden bij voorkeur alternatieven 

aan, waarbij oog is voor de aan het spijbelgedrag ten grondslag liggende problematiek. Deze visie en 

aanpak als omschreven in de MAS is in overeenstemming met de uitgangspunten van de internationale 

kinderrechten met betrekking tot het jeugdstrafrecht. 

Het strafproces is bij leerplichtzaken niet volledig in overeenstemming met het internationale 

kinderrechtenkader. Minderjarigen die worden berecht voor schoolverzuim krijgen geen kosteloze 

juridische bijstand. Dit vormt een inbreuk op hun recht op een eerlijk proces en werkt beperkend voor de 

mate waarin zij in het proces kunnen participeren. Ook het gegeven dat de berechting door een in het 

jeugdstrafrecht gespecialiseerde rechter niet bindend is voorgeschreven, geeft er blijk van dat er 

onvoldoende notie wordt genomen van de speciale hoedanigheid van het kind. 
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HOOFSTUK 5. De strafrechtlijke handhaving van de leerplicht in de praktijk 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de wet- en regelgeving omtrent de strafrechtelijke handhaving van de 

leerplicht ten aanzien van minderjarigen aan een kinderrechten-analyse onderworpen. Om een volledige 

analyse te geven van de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht is het ook van 

belang inzicht te krijgen in hoe de wet- en regelgeving in de rechtspraktijk tot uiting komen en te bezien 

in hoeverre de internationale kinderrechten in de praktijk gewaarborgd zijn. 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van ervaringen en percepties van professionals die zijn betrokken bij 

de strafrechtelijke handhaving van de leerplicht aandacht worden besteed aan de rechtspraktijk (paragraaf 

5.1). Hoe worden verzuimende leerplichtigen daadwerkelijk benaderd en welke afwegingen en keuzes 

worden er in individuele gevallen gemaakt? Vervolgens zal worden bezien hoe deze praktijk zich 

verhoudt tot het in het vorige hoofdstuk geschetste kinderrechtenkader (paragraaf 5.2). Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met een resumé (paragraaf 5.3).   

 

5.1 Percepties en ervaringen van professionals 

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het handelen van de leerplichtambtenaar, 

de officier van justitie, de parketsecretaris en de rechter. Op dit punt wordt in herinnering gebracht dat de 

praktijkinformatie niet representatief en allesomvattend beoogd te zijn en dat er naar gestreefd is de 

professionals hun eigen ervaringen en percepties te laten delen. Men dient daarnaast bij het lezen van 

deze paragraaf in het achterhoofd te houden dat respondenten geneigd kunnen zijn tot het geven van 

sociaal wenselijke antwoorden. Er wordt geanonimiseerd naar de respondenten verwezen. Bijlage A geeft 

een overzicht van de afgenomen interviews. 

 

5.1.1 De leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar vervult gezien zijn regiefunctie een essentiële rol in leerplichtcasussen. Bij hem 

ligt het initiatief voor een adequaat vervolg op verzuimmeldingen. De belissingen die de 

leerplichtambtenaar in het voortraject neemt, zijn van grote invloed op het verdere verloop van het 

handhavingstraject. Met het opmaken van een proces-verbaal zet de leerplichtambtenaar het 

strafrechtelijke traject in gang. Het bestraffen van de jeugdige wordt door de ondervraagde 

leerplichtambtenaren niet zo zeer als een op zichzelf staand doel gezien. 
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 “Meestal voeren we eerst een waarschuwingsgesprek. Het zijn tenslotte pubers, dus we vinden ook dat 

ze fouten moeten kunnen maken, dat mag ook. Ze hebben het recht om die fouten te maken. We willen 

ze niet te snel criminaliseren.”
266

  

Leidend bij de vraag of er naar aanleiding van schoolverzuim een proces-verbaal wordt opgemaakt, is de 

mate waarin het schoolverzuim de jongere kan worden toegerekend; de verwijtbaarheid van de gedraging. 

“In heel zorgelijke situaties kun je je afvragen of een proces-verbaal wel zin heeft. Wij beslissen dan of 

we wel of geen proces-verbaal opmaken. Er wordt wel gekeken in hoeverre de problematiek invloed 

heeft gehad op het schoolverzuim en of het dan verwijtbaar is.”
267

 

De leerplichtambtenaar werkt in beginsel volgens de MAS, maar heeft een discretionaire bevoegdheid om 

te beslissen of en wanneer er wordt overgegaan tot het opstellen van een proces-verbaal. Deze vrijheid 

stelt hem in staat af te wegen of het strafrechtelijk vervolgen van de minderjarige daadwerkelijk is 

aangewezen. Daarnaast wordt deze discretionaire bevoegdheid gebruikt om in te spelen op de 

omstandigheden van het geval. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven door een leerplichtamtenaar uit de 

regio Utrecht. 

“Wat je soms ook kan doen is dat je een pv [proces-verbaal, DvW] opmaakt en het nog even laat liggen. 

(…) Soms is dat reden voor een jongere om te zeggen: ik kies eieren voor m’n geld en ik ga wel [naar 

school, DvW]. (…) Dat eisen we op als pressiemiddel. Het is niet formeel, maar we merken dat het wel 

werkt.”
 268

 

Het zwaartepunt van het werk van de leerplichtambtenaar ligt in het traject dat aan het opstellen van een 

proces-verbaal vooraf gaat. Één leerplichtambtenaar noemt zichzelf in dit kader een ‘handhavende 

maatschappelijk werker’ en ander spreekt van zijn ‘regisseursfunctie’.
269

 Ook uit de praktijk komt naar 

voren dat de leerplichtambtenaar er op gefocust is alternatieve middelen aan te wenden alvorens er tot 

strafrechtelijk ingrijpen wordt overgegaan. Tot de mogelijkheden behoort onder andere het voeren van 

gesprekken met betrokkenen, het inzetten van hulpverlening, het doen van een zorgmelding en het 

doorverwijzen naar Bureau Halt voor een leertraject. Er wordt ook wel voor gekozen om zowel een 

civiele als een strafrechtelijke route in gang te zetten; dit wordt een `tweesporenbeleid` genoemd.
270

 

Aanleiding voor het opstellen van een proces-verbaal is volgens de ondervraagden in de regel dat de 

middelen en mogelijkheden die de leerplichtambtenaar buiten het strafrecht ter beschikking staan, zijn 

uitgeput. 

                                                             
266 Respondent D. 
267 Respondent D. 
268 Respondent A. 
269 Respectievelijk respondent A & respondent D. 
270 Respondent D. 
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“De handhavende rol komt echt pas op het allerlaatste. Als alles is geprobeerd en de jongere of zijn 

ouders laten zien dat ze niet met hulpverlening akkoord gaan, of als ze steeds niet op afspraken komen, 

dan gebruiken we het strafrecht als laatste station.”
271

 

Één van de gesproken leerplichtambtenaren geeft aan dat het in de praktijk vaak om de wat oudere 

jongeren gaat, waar de ingezette hulpverlening niet op gang komt of de situatie niet heeft verbeterd. 

Daarbij is door de respondenten ook te kennen gegeven dat het goed is dat er consequenties zijn voor 

gedrag. Aangegevens is dat ‘het een keer klaar is’ en het ‘niet alleen bij praten kan blijven’.
272

 

“Als je er helemaal niet uit komt en ik heb dat als ik denk dat een maatregel toezicht en begeleiding 

[jeugdreclassering, DvW] goed is, dan maak ik proces-verbaal op. Ik doe het niet voor de geldboetes en 

de taakstraffen, maar dan vind ik dat deze jongere echt in de gaten moet worden gehouden. Ik moet 

zeggen dat ik dat bij jongeren van 17,5 vaker doe. (…) Jeugdbescherming doet daar niks meer mee en 

het wijkteam eigenlijk ook niet. Ik heb een aantal jongeren die met jeugdreclassering dan nog wel in de 

gaten worden gehouden. (…) Het zijn vaak jongeren met wie je ook niet verder komt op 

hulpverleningsgebied.”
273

 

Leerplichtambtenaren hebben door de jaren heen een minder handhavende en een meer verwijzende rol 

gekregen. De ondervraagden herkennen een algemene tendens dat de casuïstiek zorgelijker is 

geworden.
274

 In het merendeel van de gevallen, zo geven zij aan, is dan ook er sprake van achterliggende 

problematiek.  

“Dat spijbelen is zoeken naar aandacht vanwege andere dingen. En omdat de hulpverlening die andere 

dingen niet kan aanpakken, gaan ze mij vragen om me op het spijbelen te richten. Maar dat pakt de kern 

van het probleem niet aan.”
275

 

Waar enerzijds wordt aangekaart dat deze achterliggende problematiek het onwenselijk maakt om 

strafrechtelijk op te treden, blijkt anderzijds dat wanneer het inzetten van alternatieven onvoldoende 

soelaas biedt en de situatie stagneert er desalniettemin een proces-verbaal wordt opgemaakt. De 

ondervraagden geven aan hierbij in hun achterhoofd de hoop te hebben dat er een 

jeugdreclasseringsmaatregel zal worden opgelegd om de impasse te doorbreken. De respondenten staan 

dus ambivalent tegenover de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht. 

Onderstaande citaten illustreren dit. 

                                                             
271 Respondent C. 
272 Respectievelijk respondent D & respondent A. 
273 Respondent C. 
274 Respondent D. 
275 Respondent A. 
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“In die 90% dat er zorgen zijn, ja dan wil je helemaal niet dat dat strafrechtelijk wordt opgelost. Je wil 

gewoon dat er juiste hulp komt, in het belang van het kind, zodat het kind goed onderwijs krijgt en zich 

door kan ontwikkelen.”
276

  

“Er zit vaak wat achter, daarom moet je ook meewerken aan de hulpverlening, maar je kunt een kind 

niet dwingen om mee te werken aan de hulpverlening. Als ik zeg je moet naar een psycholoog of naar 

een maatschappelijk werker en de jeugdige gaat daar zitten en zegt niks, ja dan schiet het ook zijn doel 

voorbij. Dan maken we een proces-verbaal op.”
277

  

Ter sprake is gebracht dat het in de regio Den Haag in de regel lang duurt voor de zaak na het opmaken 

van een proces-verbaal op een officiers- of een kantonzitting wordt behandeld. Ook is ook opgemerkt dat 

het soms lang duurt voor de juiste hulpverlening wordt ingezet. De betreffende leerplichtambtenaar 

benadrukt dat de lange doorlooptijden onwenselijk zijn, omdat de zaak tussentijds kan escaleren.
278

 

“Zij [jeugdreclasseerders, DvW] merken dat zij zaken eigenlijk eerder binnen willen krijgen. Maar dat 

kan niet want daar is een wettelijk kader voor, er moet eerst een rechtzitting komen. Dat kan je 

terugvertalen naar dat de ambulante hulpverlening toch niet goed genoeg weet hoe je met spijbelende 

kinderen om moet gaan.(…) De jeugdreclassering zegt dat ze ze eerder willen, maar de ambulante 

hulpverlening moet eerst zijn werk doen.”
279

 

Tot slot is er door een aantal van de gesproken  leerplichtambtenaren aangegeven dat er niet altijd 

een leerplichtambtenaar bij het JCO-L en bij de behandeling ter terechtzitting aanwezig is, terwijl 

zij in de regel goed op de hoogte zijn van de situatie van de minderjarige.
280

 Hierdoor is een goede 

informatieoverdracht niet altijd gewaarborgd. 

Al met al lijkt het opmaken van een proces-verbaal door de ondervraagde leerplichtambtenaren niet 

als eindstation te worden gezien. Het is in hun ogen – zoals één van hen het verwoordt – ‘een 

middel, maar niet persé hét middel’.
281

 Of de leerplichtambtenaar ertoe besluit het strafrechtelijke 

handhavingstraject in gang te zetten, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De ernst 

van het verzuim, de achterliggende problematiek, de leeftijd van de jongere en de mate van 

verwijtbaarheid van het verzuim spelen een rol. De discretionaire bevoegdheid stelt de 

leerplichtambtenaar in staat om per zaak een individuele afweging te maken. 
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5.1.2 De parketsecretaris en de officier van justitie 

De respondenten die werkzaam zijn bij het OM noemen de leerplichtzaken een ‘vreemde eend in de 

bijt’.
282

 Volgens hen is er in het merendeel van de gevallen sprake van achterliggende problematiek en 

spelen er veel zorgvragen. Het zijn daarom bij uitstek de zaken die een signaalfunctie hebben.
283

 In het 

kader daarvan wordt door alle respondenten van het OM opgemerkt dat men zich kan afvragen of de 

leerplichtzaken wel in het jeugdstrafrecht thuishoren.
284

 Aangegeven is dat er in de praktijk per 

individuele zaak wordt afgewogen of het strafrecht het geëigende middel is, of er met nog een 

waarschuwing kan worden volstaan of dat de oplossing toch in de civiele hulpverleningshoek gezocht 

moet worden. Ook de combinatie van én gedwongen hulpverlening én strafrechtelijk interveniëren komt 

voor.
285

 

“Je ziet bij – even zwart wit – zestien, zeventien jarigen dat je sneller geneigd bent om te zeggen 

misschien moeten we inderdaad wel het jeugdstrafrecht gebruiken, dat je echt meer op de jongere zelf 

zit en hem aanspreekt en met hem aan de slag gaat met begeleiding. En met twaalf tot en met vijftien 

jarigen, als de problematiek ook echt in het gezinssysteem zit, dat je dan sneller geneigd bent om te 

zeggen we gaan de civiele route doen. (…) Het kan op twee manieren, soms dat ik de zaak aanhoud en 

we dan een maand later kijken wat er dan nog is gebeurd in het zorgtraject en of er nog een 

beschermingstafel of -onderzoek komt. Het kan ook zijn dat we zeggen: strafrecht vinden we wel 

geëigend, in de zin dat er verwijtbaarheid is, en we denken ook dat een maatregel in het strafrecht 

goed zou kunnen zijn.”
286

 

Niet geheel zelden wordt het bij de arrondissementsparketten Midden-Nederland en Den Haag besloten 

om een opgemaakt proces-verbaal (nog) niet op een officierszitting of een kantonzitting in te plannen, 

omdat de problematiek een te grote invloed heeft op het verzuimgedrag en het verzuim daarom niet 

verwijtbaar is of omdat nog niet alle alternatieve middelen buiten het strafrecht zijn benut. Er wordt dan 

in het JCO-L op aangestuurd om – al dan niet gedwongen – jeugdhulpverlening in een gezin in te zetten.  

Met betrekking tot de verwijtbaarheid brengt een parketsecretaris het volgende naar voren. 

“Je moet iets wettig en overtuigend bewezen achten en dat zit bij schoolverzuim echt in die 

verwijtbaarheid. Dat is een heel lastig begrip. Dat is niet zo eenduidig. Je kan feitelijk vaststellen dat er 

verzuim is geweest, maar hoe bepaal je dan of en in welke mate je het verwijt echt bij de jongere vindt 

liggen? (…) Het kan soms zijn dat er wel een stukje verwijtbaarheid is, maar dat de mate van 
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verwijtbaarheid niet zodanig is dat we het proportioneel vinden om daar het strafrecht voor in te 

zetten.”
287 

Ondanks dat de leerplichtzaken gekenmerkt worden door achterliggende problematiek en er in dit kader 

een spanningsveld is met de mate waarin het verzuim verwijtbaar is, wordt aangegeven dat het 

jeugdstrafrecht wel degelijk een passend middel kan zijn. Hoewel de ‘tegendraadse puber die er met de 

pet naar gooit’ niet als de standaard geldt voor leerplichtzaken, wordt aangekaart dat het jeugdstrafrecht 

hier wel toegevoegde waarde heeft. Niet zo zeer het vergeldende maar met name het begrenzende aspect 

van het strafrecht wordt in dergelijke zaken van belang geacht.
288

  

“Het past wel bij een opgroeiend brein dat je laat weten: ‘oké dit zijn de regels’, en daar ondersteun je 

ouders in. (…) Begrenzen hoort bij opgroeien en in die zin denk ik dat het ook wel [in het strafrecht, 

DvW] past.”
289

 

Naast begrenzing wordt ook de dwang die middels het jeugdstrafrecht kan worden ingezet als een 

meerwaarde ervaren. Één respondent verwoordt dit als volgt.  

“De hoofdreden dat het wel binnen het strafrecht terecht is gekomen, is dat het er ook op is gericht om 

jongeren uiteindelijk gewoon naar school toe te leiden. Als we met het strafrecht kunnen helpen met een 

stukje dwang, dan is dat ook gewoon goed.”
290

  

In dit kader wordt opgemerkt dat zaken soms te lang bij justitie wegblijven en er eerder moet worden 

doorgepakt.
291

 Als de jeugdige ouder wordt en de problematiek toeneemt, kan het jeugdstrafrecht minder 

betekenen.  

“Ik denk dat ook wel veel wordt doorgeëmmerd zonder dat justitie op de hoogte is, dat het eigenlijk te 

lang bij justitie wegblijft, terwijl we daar een brekende rol in kunnen spelen. Dan gaat het nogmaals niet 

om het strafrecht in te zetten, maar wel om een dwangkader te creëren waarin je iemand kan bewegen. 

Dat dwangkader is een voorwaardelijke straf waarin je hulpverlening inbedt.”
292

 

Ook de professionals werkzaam bij het OM geven aan dat het doel van de leerplichthandhaving is 

jeugdigen weer naar school te krijgen. Men is erop gericht een positieve bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de jeugdige. Een officier van jusitie merkt op dat dit bij leerplichtzaken nog sterker op 

de voorgrond staat dan bij reguliere jeugdstrafzaken, aangezien bij de laatstgenoemden ook nog een 
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vergeldingsaspect wordt meegewogen.
293

 In de praktijk wordt er bij de leerplichtzaken – juist vanwege de 

achterliggende problematiek – geregeld een jeugdreclasseringsmaatregel gevorderd of als transactie 

aangeboden. Het hulpverlenende aspect van het pedagogisch straffen gaat hier vaak boven het 

bestraffende element. 

“De Raad [RvdK, DvW] adviseert naast een maategel toezicht en begeleiding [jeugdreclassering, DvW] 

ook regelmatig een werkstraf, waarbij dan ook wel wordt gezegd: ‘hij moet even voelen dat dit niet oké 

is en dat hij er te makkelijk over denkt’. In de praktijk is het niet altijd dat we dat ook doen hoor. Als ik 

van die maatregel denk dat is passend en goed, dan wil ik ook dat hij daar zijn energie in gaat steken en 

dat goed gaat oppakken. Als je echt een jongere op de zitting ziet die er heel makkelijk over denkt dan 

wil ik nog wel eens zeggen: ‘nou oké, ook een stukje werkstraf’.”
294

 

Met betrekking tot de strafmaat is door één van de ondervraagden aangegeven dat de (werk)straf van enig 

gewicht moet zijn, wil er daadwerkelijk een stimulerend effect van uitgaan.  

“Als je tien uur voorwaardelijk geeft dan zullen ze denken laat mij die tien uur maar werken, dan hoef 

ik niet naar school en ben ik er vanaf.”
295

 

De proportionaliteit blijft op de achtergrond altijd een rol spelen. 

“(…) de basis is altijd het feit en de ernst ervan, op grond daarvan beslis ik naar wat voor soort zitting 

een zaak moet. Als ik op basis daarvan beslis dat een zaak naar een otp-zitting [officierszitting, DvW] 

moet, dan wil het feit dat de jongere misschien wel gediend zal zijn bij langere tijd begeleiding [door de 

jeugdreclassering, DvW], niet zeggen dat ik het proportioneel vind om te zeggen dat de zaak dan naar 

een kantonzitting moet. Want dan gaat het wringen; de relatie tussen het feit wat je hebt gepleegd en de 

maatregel, die je natuurlijk wel kan verantwoorden in het belang van de jongere, maar dan moet de 

strafrechtelijke grondslag die eronder ligt ook wel kloppen en passen.”
296

 

Ten aanzien van het eventuele stigmatiserende effect dat van een strafblad kan uitgaan, wordt opgemerkt 

dat een leerplichtovertreding er niet toe zal leiden dat de jeugdige geen Verklaring Omtrent het Gedrag 

(hierna: VOG) zal krijgen. De justitiële documentatie die na een veroordeling voor schoolverzuim wordt 

opgebouwd, wordt door de respondenten niet als een belemmering gezien.
297

 

“Het kan niet zo zijn dat het enkele feit dat jij documentatie hebt voor een leerplichtzaak, dat jij dan 

geen verklaring [VOG, DvW] krijgt. Dan zou je iets tegengestelds gaan bereiken aan wat je eigenlijk 
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wilt. (…) Het voelt voor een jongere toch vaak wel als dat er iets op je stafblad staat, maar inhoudelijk 

is het verder geen probleem.”
298

 

Vanwege de signaalfunctie die er van uitgaat, zal leerplicht-documentatie in de visie van de 

ondervraagden met het oog op de toekomst van de jeugdige in eventuele latere strafzaken juist helpend 

kunnen zijn bij het realiseren van de pedagogische doelstellingen van het jeugdstrafrecht. Een 

parketsecretaris merkt hierover het volgende op. 

“(…) wel handig bij een volgende zitting als je wat achtergrondinformatie hebt en een signaal dat er iets 

aan de hand is. Een alarmbel, wat is daar echt nodig? Wat kunnen we betekenisvol doen dat die persoon 

echt de hulp krijgt zodat hij niet het criminele pad op gaat.”
299

 

Dat de jeugdige in leerplichtzaken in de regel niet wordt bijgestaan door een advocaat wordt door de 

ondervraagden niet als een gebrek beschouwd.
300

 Één van het legt dat als volgt uit. 

“Juridisch heb je geen struikelblokken, daar is een advocaat geen toegevoegde waarde. En wat betreft 

het pedagogische ervan vind ik dat wij er hier op het OM zo zorgvuldig mee omgaan dat het niet zo is 

dat een advocaat daar nog dingen zou kunnen noemen die wat toevoegen. Juridisch en inhoudelijk zie 

ik de toegevoegde waarde niet, omdat we zo vanuit de toekomst van de jongere denken.”
301

 

In het verlengde hiervan blijkt dat er zeker meerwaarde in wordt gezien om de leerplichtzaken bij de 

secretarissen en officieren van justitie te beleggen die affiniteit en ervaring hebben met het jeugdstafrecht. 

Uit de interviews blijkt dat dit thans desondanks niet altijd de werkwijze is. 

“Het lijkt mij goed dat daar mensen op komen die goed zijn in het verbinden van zorg en straf, want 

dit is bij uitstek een voorbeeld van waar het niet primair gaat om het strafrecht en om mensen af te 

straffen en vergelding en dat soort dingen. En dat het er primair op gericht is om mensen weer naar 

school te krijgen en als dat nodig is de onderliggende problematiek te tackelen.”
302

 

Uit de bovenstaande citaten van de professionals die zich bij de arrondissementsparketten in Midden-

Nederland en Den Haag met de leerplichtzaken bezighouden, kan worden geconcludeerd dat 

leerplichtzaken a-typische jeugdstrafrechtzaken zijn. De bestraffing op zichzelf staat niet centraal, maar 

het jeugdstrafrecht wordt – indien dat gezien de achtergrond van het verzuim passend is – ingezet als 

‘optimum remedium’.
303

 Indien een zaak stagneert kan een strafrechtelijke interventie middels dwang en 
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begrenzing als stok achter de deur worden ingezet om de schoolgang te hervatten en een positieve 

ontwikkeling te realiseren. 

 

5.1.3 De rechter 

De rechter vormt het sluitstuk van het strafrechtelijke handhavingstraject. Vanwege de enscenering van de 

strafzitting zal de jeugdige zich bij uitstek tijdens de terechtzitting realiseren dat zijn spijbelgedrag niet 

getolereerd wordt. De geïnterviewden denken dat de terechtzitting indruk maakt op de jeugdigen en dat 

uit de setting blijkt dat ze echt verantwoording moeten afleggen voor hun gedrag.
304

 

“Je zit daar zelf in het midden, het is echt wel heel duidelijk dat jij die rol van verdachte hebt, dat 

wordt ook zo benoemd aan het begin van de zitting. Ik zeg het altijd: ‘je bent verdachte van een 

strafbaar feit, je hoeft geen antwoord te geven op vragen’, de cautie. (…) Ik denk dat het hartstikke 

eng is.”
305 

Het gerechtsbestuur bepaalt welke rechter de leerplichtzittingen in zijn takenpakket heeft. Aangegeven is 

dat er drie smaken zijn, waarbij de leerplicht bij de meeste rechtbanken is gekoppeld aan het 

jeugdstrafrecht.
306

 De zaken worden behandeld door kinderrechters indien het jeugdstrafrecht is 

ondergebracht binnen het reguliere strafrechtteam. Daarnaast worden ze gedaan door kinderrechters 

indien het jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht in één team zijn samengebracht. Tot slot worden de 

zaken afgedaan door de kantonrechter indien de leerplicht onderdeel uitmaakt van de sector kanton; dit is 

het geval in Amsterdam.
307

 Een kinderrechter merkt hierover het volgende op. 

“Ik vind overigens wel dat het een hele goede ontwikkeling is geweest om het weg te halen bij kanton; 

het over te dragen aan de jeugdafdeling. De kantonrechters die kennen natuurlijk het hele 

beschermingsrecht [civiele jeugdbeschermingsrecht, DvW] niet en dat kennen wij [jeugdrechters, 

DvW] wel. Bovendien hebben wij allemaal wel ervaring opgedaan met het strafrecht. Bij 

kantonrechters ligt dat allemaal toch heel anders, die hebben een ander werkgebied. (…) Ik vind het 

waardevol.”
308 

Wat betreft de soort zaken die de rechters op een leerplichtzitting zien, kan volgens één van de 

respondenten een grof onderscheid worden gemaakt tussen drie typen verzuimers.  

“Je hebt de categorie kinderen die eigenlijk zware psychische problemen hebben en gewoon hun bed 

niet uitkomen of zich in ieder geval niet naar school weten te hijsen. Kinderen die door allerlei 
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problemen met zichzelf en hun omgeving het zichzelf onmogelijk maken op school, niet meer willen 

en veel op straat zijn; dat is een andere categorie. En dan zijn er kinderen die in het reguliere strafrecht 

terecht komen en ook niet naar school gaan. Als je een beetje afstand neemt zijn dat denk ik de 

kinderen die je ziet.”
309

 

Net als de leerplichtambtenaar, de parketsecretaris en de officier van justitie menen de rechters dat het in 

sommige zaken – of in de woorden van één van de respondenten: ‘je zou bijna kunnen zeggen in meer 

dan de helft van de zaken’
310

 – wenselijk is om naar het jeugdbeschermingsrecht uit te wijken, met dit 

verschil dat rechters genoodzaakt zijn de zaken middels het strafrecht af te doen indien het OM heeft 

besloten de minderjarige te dagvaarden en de zaak is uitgeroepen. Indien er naast een strafrechtelijke 

interventie ook een ondertoezichtstelling wordt gevorderd, kan de rechter een zogenoemde `dubbele 

maatregel opleggen`; er zal dan zowel begeleiding van een jeugdrelasseerder als van een jeugdbeschermer 

komen.
311

 

“Wij kunnen niet kiezen. Soms zou ik wel willen dat in plaats van dat de officier een dagvaarding 

uitbrengt, hij een OTS [ondertoezichtstelling, DvW] vordert. Wat hij natuurlijk ook kan. Soms denk je 

wel eens dat zou eigenlijk beter zijn.”
312

 

Opgemerkt wordt dat de officieren er onvoldoende van op de hoogte zijn dat zij ter terechtzitting een 

(voorlopige) ondertoezichtstelling kunnen verzoeken.
313

 Er zijn niet altijd specifieke jeugdofficieren op de 

terechtzitting aanwezig, waardoor de nodige ervaring en kennis omtrent het civiele jeugdrecht en de 

jeugdhulpverlening(sinstellingen) ontbreken, dit wordt als een gebrek ervaren.
314

 

Ook de rechters onderschrijven dat het doel van de leerplichthandhaving is dat kinderen hun schoolgang 

hervatten. Binnen het jeugdstrafrecht blijkt het middel dat hiervoor wordt ingezet in de regel 

jeugdreclasseringsbegeleiding te zijn, die bij een deels voorwaardelijke werkstraf als bijzondere 

voorwaarde kan worden opgelegd.315 Uit de gesprekken komt naar voren dat de proportionaliteit van de 

straf wel een struikelblok kan zijn. Daarover wordt opgemerkt dat schoolverzuim een overtreding is, dat 

de rechter daarom een vrij beperkt arsenaal heeft en in die zin soms met lege handen staat.
316

 

“Wat ik lastig vind, is de proportionaliteit. Want soms zijn de zorgen zo groot dat je er eigenlijk een 

heel pakket op los wilt laten, een pakket in de zin van bijzondere voorwaarden. Dat hij naar de 
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psychiater gaat, er moet jeugdreclasseringsbegeleiding komen, hij moet ook nog afkicken en ook nog 

iets anders. En dat is best een beetje veel in veertig uur voorwaardelijk [werkstraf, DvW]. Dat vind ik 

echt een probleem.”
317

 

‘Afrekenen’ en ‘strafbeleving’ worden niet als voornaamste doel gezien. Benoemd is dat leerplichtzaken 

daarin anders zijn dan de dossiers waarin kinderen met hun volle geweten openlijk geweld plegen, 

iemand mishandelen of stelen.
318

 Sanctionering en strafbeleving zijn echter wel inherent aan het 

strafrecht. Een kinderrechter merkt daarover het volgende op. 

“Het uitgangspunt is eigenlijk altijd wel dat er een deels voorwaardelijke werkstraf wordt opgelegd. 

Er wordt een proces-verbaal opgemaakt als de minderjarige echt wat verweten kan worden, dan 

vinden we vaak ook dat hij daar iets van moet voelen of wat moet ondergaan. (…) Als datgene wat in 

de hulpverlening moet plaatsvinden heel veel gedoe is, echt een zware belasting, dan denk je: ja, 

waarom moeten we dat schoffelen [de werkstraf, DvW] er ook nog bij doen, hij is al druk genoeg. Als 

hij nu een opleiding gestart is die vrij belastend is en dan ook nog die jeugdreclassering erbij, dan 

denk je wel wat voegt dit nog toe. Dat is een beetje je afweging.”
319

 

Één van de respondenten geeft aan dat de inzet van het jeugdstrafrecht en de hang naar hulpverlening om 

het kind weer op poten te krijgen met elkaar wrikken. 

“Kijk wat je allemaal wil met die leerplicht is dat een kind weer naar school gaat en dat de oorzaak 

waarom het kind niet naar school gaat wordt verholpen. Dus eigenlijk ademt de leerplicht wat mij 

betreft hulpverlening uit. Er moet hulp komen voor het kind. En dat is waarom ik het soms zo lastig 

vind, omdat de leerplicht toch een strafrechtelijke veroordeling is, waarbij je instrument maar heel 

beperkt is. Vaak een eerste keer veertig uur werkstraf waarvan de helft voorwaardelijk, dan een 

proeftijd van twee jaar en daar wordt dan reclassering aan verbonden om het kind te dwingen 

regelmaat te krijgen en naar school te gaan. Als het kind dan zegt: ‘bekijk het maar’ – want het kind is 

vaak al tegendraads of dat speelt vaak – dan staat daartegenover slechts die andere twintig uur werken 

en dan zijn ze er vanaf. En vaak zijn kinderen ook nog wel slim genoeg om zich dat te realiseren. Als 

je gewoon maar die extra twintig uur werkt dan heb je dat gedoe niet meer. Terwijl bij een OTS, kijk 

daar heb je gewoon een veel zwaardere inmenging. Daar heb je niet alleen het kind maar toch ook nog 

meer het systeem eromheen en dan kan een kind niet na een half jaar zeggen: ‘nee ik doe niet meer 

mee.’ Nee, want die gezinsvoogd zit eraan vastgeplakt en je hebt dan maar te doen wat die 

gezinsvoogd zegt. Dan heb je veel sterkere middelen om het kind meer te stimuleren dan enkel die 
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leerplicht (…) Ik heb er soms wel vraagtekens bij of je uiteindelijk wel met wat je uitspreekt het effect 

zal bereiken wat je wil.”
320

 

Aansluitend hierbij meent een andere respondent dat er bij schoolverzuim sprake is van een bedreiging in 

de cognitieve ontwikkeling, reden waarom kinderen die van school verzuimen ook aan de wettelijke 

voorwaarden voor een OTS zouden kunnen voldoen.
321

 

Met betrekking tot het strafblad is ook door de rechters naar voren gebracht dat leerplicht-documentatie 

niet aan het verkrijgen van een VOG in de weg staat. Zij geven echter aan dat het desondanks 

stigmatiserend is omdat het een stempel op de minderjarige drukt.
322

 

 “Sommige kinderen zijn dertien, veertien, vijftien en die hebben dan omdat ze dus niet naar school 

gaan ook al een strafblad, terwijl ik denk dat het ook wel bij die leeftijd juist op de weg van de ouders 

ligt om te zorgen dat je kind naar school gaat. Vaak klopt het gewoon in het gezin niet; is er van alles 

aan de hand. Het is dan de vraag of het wel rechtvaardig is dat het uiteindelijk documentatie-

consequenties heeft voor het kind.”
323

 

Tot slot hebben de geïnterviewde rechters niet dezelfde visie omtrent het ontbreken van juridische 

bijstand bij de leerplichtzittingen. Waar het door de één net als bij de medewerkers van het OM niet zo 

zeer als een toevoeging wordt beschouwd, ziet de ander er wel degelijk de noodzaak en toegevoegde 

waarde van in.  

“Het is wel een strafzaak en in een strafzaak ben je een verdachte en heb je er recht op dat jouw 

belangen op een verantwoorde manier worden behartigd. En kinderen die kunnen dat vaak niet. Die 

zitten daar en dan vraag ik: ‘wil je nog wat zeggen?’ en dan zeggen ze: ‘nee’; ze willen niks zeggen. 

Ze zijn bijvoorbeeld inderdaad geïntimideerd door de zaal. Dus ik zou het niet zo gek vinden [als ze 

bijstand krijgen van een advocaat, DvW]. (…) Aan de andere kant denk ik dat het ook van belang kan 

zijn voor de hele ontwikkeling van de Leerplichtwet. Dat je op dingen gewezen wordt die wij als 

vanzelfsprekend beschouwen, waar advocaten toch heel anders tegen aankijken. (…) Je krijgt heel 

vaak geen weerwoord van een verdachte en als er een advocaat bij zal zijn, zal dat vast anders zijn.”
324

 

Uit bovenstaande citaten blijkt dat het voor rechters complex is om leerplichtzaken strafrechtelijk te 

duiden en dat zij worstelen met de juiste straftoemeting. Met name de wens om hulpverlening in te zetten 

schuurt in hun beleving met het bestraffende en stigmatiserende karakter van het strafrecht. Het 

proportionaliteitsvereiste maakt dat de rechter een beperkt arsenaal voor handen heeft, wat de vraag doet 
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rijzen of het doel van de leerplichthandhaving wel het beste middels het jeugdstrafrecht gerealiseerd kan 

worden of dat een jeugdbeschermingsmaatregel daartoe niet meer aangewezen zou zijn. Daarbij wordt 

door één van de rechters een belangrijke kanttekening geplaatst: “alles wat lukt zien wij natuurlijk niet, 

wij zien alleen de zaken waar het helemaal mis is gegaan”.
325

 

 

5.2 De praktijk en het internationale kader van kinderrechten  

Aan de hand van de percepties en ervaringen van een aantal professionals is een beeld geschetst van hoe 

de wet- en regelgeving omtrent de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht in 

de rechtspraktijk tot uitvoering komt. Voornoemde praktijk zal in deze paragraaf langs het in hoofdstuk 

4.1 geschetste kinderrechtenkader worden gelegd. Onderstaande analyse van de strafrechtelijke 

handhaving van de leerplicht in de praktijk geldt als een aanvulling op en verdieping van hetgeen in het 

vorige hoofdstuk reeds is concludeerd op basis van de wet- en regelgeving. 

 

5.2.1 Alternatieve maatregelen en ultimum remedium karater 

De professionals die bij dit onderzoek betrokken zijn, hebben allen aangegeven dat men zich kan afvragen 

of de handhaving van schoolverzuim gezien de problematiek die er veelal aan ten grondslag ligt wel 

binnen het strafrecht past. De gehele keten is er dan ook op gebrand om de zaken zo veel mogelijk 

middels alternatieve middelen af te doen. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk zien de 

leerplichtambtenaar, de parketsecretaris en de officier van justitie de inzet van het strafrecht als ultimum 

remedium. Het jeugdstrafrecht wordt in het voortraject met het oog op het belang van het kind wel reeds 

als pressiemiddel aangewend om een daadwerkelijke veroordeling te voorkomen en schoolgang te 

realiseren. Het recht op onderwijs en ontwikkeling, het belang van het kind en het voorkomen van 

criminalisering en stigmatisering zijn de internationale kinderrechten die aan deze aanpak ten grondslag 

liggen.  

Ondanks voornoemde inspanning van de leerplichtambtenaar, de parketsecretaris en de officier van 

justitie worden de gesproken rechters op leerplichtzittingen met zaken geconfronteerd waarin zij een 

civiele jeugdbeschermingsmaatregel met het oog op de achterliggende problematiek passender en 

doelmatiger achten dan een strafrechtelijke veroordeling. Daarnaast getuigen het genoemde 

tweesporenbeleid en de dubbele maatregel ervan dat een geïndiceerde civiele 

jeugdbeschermingsmaatregel de strafrechtelijke interventie niet noodzakelijkerwijs vervangt. Het civiele 

recht wordt niet alleen als alternatief ingezet, maar ook als supplement. Problematisch is voorts dat hoe 

verder het kind in de handhavingsketen komt – en dus hoe dichter bij een daadwerkelijke strafrechtelijke 

veroordeling – hoe langer het verzuim aanhoudt en hoe zorgelijker de achterliggende problematiek is; 
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alternatieve, minder ingrijpende middelen boden immers onvoldoende soelaas. Dit terwijl juist ten 

aanzien van deze zaken de vraag wordt opgeworpen of strafrechtelijk ingrijpen wel gerechtvaardigd en 

doeltreffend is. Hierbij wordt opnieuw verwezen naar artikel 56 van de Riyadh Guidelines en General 

Comment nr. 10 van het Kinderrechtencomité die benadrukken dat strafrechtelijk interveniëren bij 

schoolverzuim de aan het spijbelgedrag ten grondslag liggende psychologische of sociale problemen 

onvoldoende in aanmerking neemt. Geconcludeerd kan worden dat het kind in voorkomende gevallen 

middels een strafrechtelijke veroordeling gecriminaliseerd en gestigmatiseerd wordt, terwijl er een op de 

achterliggende problematiek gerichte sociaal beschermingsalternatief voorhanden is of reeds 

daadwerkelijk wordt aangewend. Men handelt daarmee in de praktijk niet volledig in overeenstemming 

met artikel 40, derde lid sub b, van het IVRK. 

Daartegenover blijkt uit het praktijkonderzoek ook dat de rechters en professionals werkzaam bij het 

OM soms met zaken geconfronteerd worden waar zij liever op een eerder moment al strafrechtelijk 

hadden willen interveniëren. Het op alternatieve middelen gerichte voortraject duurt in de regel lang en de 

situatie van de jongere kan in de tussentijd verslechteren. In voorkomende gevallen menen het OM en de 

rechter effectiever te kunnen ingrijpen als zij eerder bij de zaak betrokken worden.
326

 Het gaat dan met 

name om de wat oudere minderjarigen. In sommige gevallen wordt het, het ultimum remedium vereiste 

ten spijt, wenselijk gevonden om eerder proces-verbaal op te maken. 

 

5.2.2 Resocialisatie als strafdoel 

Indien het kind verwijtbaar heeft verzuimd, wordt een strafrechtelijke reactie veelal rechtvaardig 

gevonden. In de praktijk achten de professionals het vanuit pedagogisch perspectief passend bij een 

opgroeiend brein om te begrenzen en te sanctioneren indien regels worden overschreden. Deze 

gedachtegang is niet onverenigbaar met de internationale kinderrechten die betrekking hebben op het 

jeugdstrafrecht; het doel ervan is dat de jeugdige van zijn fouten leert.  

Ten aanzien van de straftoemeting is naar voren gekomen dat de officier van justitie, de 

parketsecretaris en de rechter erop gericht zijn om een straf te vorderen, uit te spreken of als transactie aan 

te bieden die recht doet aan de speciale opgroeiende hoedanigheid van het kind; zijn leeftijd, persoonlijke 

omstandigheden en behoeften worden in overweging genomen. Conform artikel 40, eerste lid, van het 

IVRK worden resocialisatie en integratie in de maatschappij voorop gesteld en is het vergeldingsaspect 

ondergeschikt aan de wens om een positieve ontwikkeling te realiseren. De rechter en het OM streven 

ernaar een einde te maken aan het spijbelgedrag en recidive of verdere criminele activiteiten te 

voorkomen. Het middel dat hiervoor wordt aangewend, blijkt veelal jeugreclasseringbegeleiding te zijn 

die in het kader van bijzondere voorwaarden bij een (deels) voorwaardelijke werkstraf kan worden 
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opgelegd. Het jeugdstrafrecht wordt als dwangmiddel ingezet om een impasse te doorbreken en een 

positieve ontwikkeling bij de verzuimende minderjarige te realiseren. 

Het feit dat schoolverzuim een overtreding is, maakt het in de praktijk moeilijker om betekenisvol te 

interveniëren en voldoende dwang te creëren. In het vorige hoofdstuk is reeds concludeerd dat de opgave 

om een straf op te leggen die in het belang is van de minderjarige, zijn ontwikkeling stimuleert én recht 

doet aan zijn persoonlijke omstandigheden en verminderde verantwoordelijkheid de rechter, de officier 

van justitie en de parketsecretaris in een moeilijk pakket brengen vanwege de aard van de overtreding en 

het proportionaliteitsvereiste. De gesproken rechters geven te kennen hier in de praktijk ook 

daadwerkelijk mee te worstelen en de professionals werkzaam bij het OM wijzen erop dat zij hierin per 

individueel geval een goede afweging moeten maken.  

 

5.2.3 Waarborgen voor een jeugdspecifiek strafproces 

Aangaande het strafproces blijkt dat de berechting door een in jeugd gespecialiseerde rechter bijdraagt 

aan een kinderrechtenconforme afdoening van de leerplichtzaken, vanwege de daar aanwezige affiniteit, 

ervaring en kennis van internationale kinderrechten, het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht. 

Op basis van de vergaarde praktijkinformatie kan worden bevestigd dat er naar gestreefd moet worden 

leerplichtzaken niet langer bij kantonrechters, maar enkel bij kinderrechters te beleggen.  

Aanvullend hierop is uit het praktijkonderzoek gebleken dat kennis, ervaring en affiniteit met het 

jeugdstrafrecht en de jeugdhulpverlening ook van belang worden geacht voor de parketsecretarissen en 

officieren van jusititie die zich met de leerplichtzaken bezighouden. Voor een verdere waarborg van de 

internationale kinderrechten zal er niet alleen ten parkette – zoals de MAS voorschrijft – maar ook op de 

officiers- en rechtbankzittingen een in jeugd gespecialiseerde parketsecretaris of officier van justitie 

aanwezig moeten zijn. Om een goede informatieoverdracht te waarborgen, strekt het tot aanbeveling altijd 

een leerplichtambtenaar bij het JCO-L en de behandeling van de zaak ter terechtzitting aanwezig te laten 

zijn. 

Tot slot delen niet alle professionals de perceptie dat het ontbreken van juridische bijstand ter 

terechtzitting een inbreuk vormt op de rechten van het kind. Desalniettemin blijkt uit praktijkervaringen 

van rechters dat de minderjarigen beter van hun participatierecht gebruik kunnen maken indien zij wel 

worden bijgestaan door een advocaat. Kosteloze bijstand van een advocaat zal erin resulteren dat er beter 

rekening wordt gehouden met de nog niet volledig ontwikkelde vermogens van het kind. 
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5.3 Resumé 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de vraag hoe de wet- en regelgeving omtrent de strafrechtelijke 

handhaving van de leerplicht – gezien de percepties en ervaringen van professionals – tot uitvoering 

komen in de rechtspraktijk en hoe deze praktijk zich verhoudt tot het internationale kader van 

kinderrechten.  

In de praktijk streeft men ernaar het jeugdstrafrecht – zoals het Kinderrechtencomité dat voorschrijft – 

zo veel mogelijk als ultimum remedium in te zetten en tracht men eerst waar dat is aangewezen al dan 

niet vrijwillige hulpverlening te realiseren. Desondanks worden rechters met zaken geconfronteerd waar 

een civiele jeugdbeschermingsmaatregel passender zou zijn, of waar een dergelijke maatregel niet als 

alternatief maar als supplement wordt gevorderd. Hieruit blijkt dat het ultimum remedium karakter niet 

volledig is gewaarborgd en de alternatieven niet altijd worden uitgeput. 

Waar men er voor kiest de minderjarige te dagvaarden, is dit met het oog op zijn opgroeiende brein om 

hem te begrenzen en toekomstig schoolverzuim te voorkomen. Resocialisatie en de pedagogische notie 

staan voorop, eventuele strafbeleving en vergelding zijn hieraan ondergeschikt. Het doel van de 

strafrechtelijk interventie is – conform het IVRK – gelegen in het belang van het kind en het stimuleren 

van een positieve ontwikkeling. De proportionaliteit van de interventie ten opzichte van de beperkte ernst 

van het vergrijp en de achterliggende problematiek kan als een ingewikkelde kwestie worden ervaren. 

Wat het strafprocesrecht betreft is de berechting door een in jeugd gespecialiseerde rechter in de 

praktijk niet gewaarborgd, wordt de minderjarige geschaad in zijn recht op een eerlijk proces omdat hem 

geen kosteloze juridische bijstand wordt verleend en dit hem in de praktijk belet volledig in het proces te 

participeren en strekt het tot aanbeveling om op iedere officiers- of rechtbankzitting een in jeugd 

gespecialiseerd parketsecretaris of officier van justitie aanwezig te laten zijn.  
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HOOFSTUK 6. Conclusie, slotbeschouwing en aanbevelingen 

De strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim is in dit oriënterende onderzoek vanuit verschillende 

perspectieven belicht, met als doel te bezien hoe de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van 

de leerplicht theoretisch gerechtvaardigd kan worden, hoe de wet- en regelgeving en praktijk op dit 

gebied zich verhouden tot het internationale kader van kinderrechten om tot slot te beschouwen of er 

aanleiding is tot herbezinning van de wet- en regelgeving en de praktijk op dit gebied.  

In dit laatste hoofdstuk wordt stilgestaan bij deze drie – ook in de inleiding geformuleerde – doelen 

van het onderzoek. In de conclusie wordt met de beantwoording van de onderzoeksvraag aandacht 

besteed aan de eerste twee doelen (paragraaf 6.1). In een slotbeschouwing komt het derde doel aan de 

orde; er wordt ingegaan op de vraag of de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de 

leerplicht aan herijking toe is (paragraaf 6.2). Tot slot worden een aantal aanbevelingen gedaan (paragraaf 

6.3). 

 

6.1 Conclusie 

Er is in dit onderzoek vanuit een rechtsfilosofisch en een kinderrechtenperspectief gereflecteerd op de 

inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht. De onderzoeksvraag die daarbij 

centraal stond is: “In hoeverre kan de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht 

ten aanzien van minderjarigen gerechtvaardigd worden en hoe verhoudt deze inzet van het 

jeugdstrafrecht zich – in wet- en regelgeving en praktijk – tot het internationale kader van 

kinderrechten?”. De beantwoording van deze vraag valt uiteen in twee delen. 

 

6.1.1 De rechtvaardiging van de inzet van het jeugdstrafrecht 

De inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht kan theoretisch gerechtvaardigd 

worden op basis van de paternalistische, moralistische en utilitaristische straftheorieën die eraan ten 

grondslag liggen. 

De strafbaarstelling van schoolverzuim is te legitimeren omdat het in het leven is geroepen om 

leerplichtige jongeren en de maatschappij als geheel te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van 

schoolverzuim. Individuele en maatschappelijke belangen spelen een rol. De strafbaarstelling erkent, 

beschermt en handhaaft de maatschappelijke norm dat men naar school moet. De bestraffing van 

schoolverzuim kan voorts met name gerechtvaardigd worden vanwege de afschrikkende en speciaal 

preventieve werking ervan. Het dient primair ter bewerkstelliging van toekomstig nut voor het individu en 

daarmee indirect ook voor de maatschappij als geheel.  
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Er kunnen echter belangrijke kanttekeningen worden geplaatst bij de mate waarin de aan het strafrecht 

inherente leedtoevoeging in concrete gevallen gelegitimeerd kan worden. Het retributivisme speelt in het 

Nederlandse jeugdstrafrecht een minder grote rol, maar maakt wel dat justitieel ingrijpen in de basis 

gerechtvaardigd kan worden. De schuld aan het verzuim vormt de grondslag van de straf. Schoolverzuim 

brengt echter slechts indirecte schade met zich mee en is geen intrinsiek misdadige gedraging. De 

bestraffing staat vanwege de aard van het vergrijp en de jonge leeftijd van de dader op gespannen voet 

met het proportionaliteitsbeginsel. Schoolverzuim biedt daarnaast maar een beperkte basis om de 

utilitaristische doelen van de straf te verwezenlijken. Dit doet de vraag rijzen of strafrechtelijk 

interveniëren wel doeltreffend kan zijn.  

Al met al is de strafbaarstelling van schoolverzuim vanuit preventief oogpunt goed te verdedigen, 

maar is de daadwerkelijke inzet van het jeugdstrafrecht in individuele gevallen theoretisch minder goed te 

rechtvaardigen. 

 

6.1.2 De inzet van het jeugdstrafrecht in kinderrechtenperspectief 

Bezien vanuit het IVRK, is de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht niet 

volledig in overeenstemming met het internationale kader van kinderrechten. De strafbaarstelling is niet 

in lijn met de aanbeveling van het Kinderrechtencomité om statusdelicten te decriminaliseren. Het 

criminaliseren van schoolverzuim is vanwege de achterliggende problematiek en het stigmatiserende en 

negatieve effect op de ontwikkeling van de jeugdige geen passend middel. De voorkeur zou, zoals het 

Kinderrechtencomité aangeeft, moeten uitgaan naar alternatieve sociale middelen en maatregelen. 

Dergelijke alternatieven kunnen de achterliggende problematiek beter adresseren, omdat het 

proportionaliteitsvereiste niet belemmerend werkt voor de doeltreffendheid van de maatregel.  

De wijze waarop de ketenpartners uitvoering geven aan de strafrechtelijke handhaving van de 

leerplicht geeft blijk van een kinderrechtenconforme visie en aanpak. Uit de wet- en regelgeving en het 

praktijkonderzoek is gebleken dat er alternatieven voorhanden zijn en de leerplichtambtenaar en het OM 

deze waar mogelijk aanwenden om een strafrechtelijke veroordeling vanwege schoolverzuim te 

voorkomen. Het ultimum remedium karakter van het jeugdstrafrecht is in de praktijk desondanks niet 

volledig gewaarborgd. Het jeugdbeschermingsrecht wordt nog niet altijd daadwerkelijk in de daarvoor 

geschikt geachte zaken als alternatief ingezet.  

Het hervatten van de schoolgang, het voorkomen van recidive en het realiseren van een positieve 

ontwikkeling zijn de voornaamste doelen van de straffen die worden opgelegd. Het belang van het kind 

staat daarbij voorop en resocialisatie gaat boven vergelding. Met deze strafdoelen wordt tegemoet 

gekomen aan de jeugdspecifieke behandeling die artikel 40, eerste lid, van het IVRK voorschrijft. 
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Tot slot is het strafproces op een aantal punten niet kinderrechtenconform. Het gebrek aan kosteloze 

juridische bijstand vormt een inbreuk op het recht op een eerlijk proces en beperkt de minderjarige in zijn 

mogelijkheid om effectief te kunnen participeren. Daarnaast is er nog winst te behalen met betrekking tot 

een behandeling van de jeugdige die recht doet aan zijn waardigheid en eigenwaarde en die rekening 

houdt met zijn leeftijd. De betrokkenheid van een in jeugd gespecialiseerde rechter en officier van justitie 

of parketsecretaris is onvoldoende gewaarborgd.  

Al met al staat de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht op gespannen 

voet met het internationale kader van kinderrechten en is er gedurende het handhavingstraject nog ruimte 

om de rechten van de jeugdigen beter te waarborgen en te realiseren.  

 

6.2 Slotbeschouwing 

De conclusies die op basis van de hoofd- en deelvragen zijn getrokken, nopen tot een genuanceerde 

slotbeschouwing. Uit de bevindingen van dit onderzoek kan worden opgemaakt dat het discutabel is of 

het jeugdstrafrecht een rechtvaardige, passende en doeltreffende reactie is op schoolverzuim. De inzet van 

het jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht brengt discrepantie en ambivalentie met zich 

mee. Dit komt met name tot uiting in de praktijk. Enerzijds schuurt het bestraffende en stigmatiserende 

karakter van het strafrecht met de hang naar hulpverlening die moet worden ingezet om de achterliggende 

problematiek te tackelen en recht te doen aan de persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingsfase van 

de minderjarige. Anderszijds wordt het in voorkomende gevallen wel als een effectief dwangmiddel 

gezien om een impasse te doorbreken, de schoolgang te hervatten en daarmee verdere schade aan de 

minderjarige en de samenleving te voorkomen. 

Alles overziend, is de slotsom dat de mate waarin de inzet van het jeugdstrafrecht voor de handhaving 

van de leerplicht vanuit theoretisch oogpunt te rechtvaardigen is én het feit dat het een 

strafrechttoepassing is die niet volledig in overeenstemming is met de rechten van het kind, ertoe nopen 

het wettelijke strafrechtelijke handhavingsuitgangspunt van de Leerplichtwet grondig ter discussie te 

stellen. Deze discussie is des te meer aangewezen nu uit dit onderzoek blijkt dat er wellicht een passend 

alternatief voorhanden is. Het civiele jeugdbeschermingsrecht kan mogelijk op grotere schaal als 

handhavingsinstrument worden ingezet. De veelal aanwezige achterliggende problematiek kan tezamen 

met de cognitieve ontwikkelingsbedreiging die uit schoolverzuim voortvloeit de grondslag vormen voor 

een ondertoezichtstelling. Het effectief gebleken dwangkader zou mogelijk ook in de voorfase van het 

gedwongen hulpverleningstraject gecreëerd kunnen worden, bijvoorbeeld middels een gemeentelijke 

beschermingstafel of een verzoek tot een beschermingsonderzoek door de RvdK. Nader onderzoek zal 

moeten aantonen of het civiele jeugdbeschermingsrecht in plaats van het jeugdstrafrecht als dwangmiddel 

en ultimum remedium kan worden aangewend om de leerplichtige jeugdige en de samenleving te 
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beschermen tegen de nadelige gevolgen van schoolverzuim. Om een eerste handvat te bieden: er zijn 

reeds voldoende praktijkvoorbeelden om een vergelijking te kunnen maken tussen de effectiviteit van de 

strafrechtelijke en de civielrechtelijke route. 

Het is te vroeg om op basis van dit onderzoek de gevolgtrekking te maken dat de Leerplichtwet aan 

herijking toe is, daarvoor zal eerst onderzoek moeten worden gedaan naar mogelijke alternatieven. 

Herbezinning is echter zeker op zijn plaats. Dit onderzoek doet voldoende stof opwaaien om de discussie 

over de wenselijkheid van herijking van het strafrechtelijke uitgangspunt van de Leerplichtwet te openen. 

 

6.3 Aanbevelingen 

Zolang de discussie voortduurt en het jeugdstrafrecht wordt ingezet om de leerplicht te handhaven, 

kunnen er op basis van dit onderzoek enkele aanbevelingen worden gedaan om de wet- en regelgeving en 

de praktijk beter in overeenstemming te brengen met het internationale kader van kinderrechten. De 

aanbevelingen worden hieronder beknopt en puntsgewijs weergegeven. 

 

- Schrijf de Methodische Aanpak Schoolverzuim bindend voor; 

- Dagvaard de minderjarige voor de kinderrechter en niet langer voor de kantonrechter; 

- Voorzie de minderjarige verdachte in leerplichtzaken conform het reguliere jeugdstrafrecht van 

kosteloze juridische bijstand; 

- Realiseer ter terechtzitting en bij de officierszitting de aanwezigheid van een in het jeugdstrafrecht 

gespecialiseerde officier van justitie of parketsecretaris; 

- Gebruik het civiele jeugdbeschermingsrecht daadwerkelijk als alternatief voor strafrechtelijk 

ingrijpen en niet als supplement; 

- Waarborg de aanwezigheid van de leerplichtambtenaar in het JCO-L en ter terechtzitting; 

- Pak sneller door indien de minderjarige reeds zestien of zeventien jaar is en vrijwillige 

hulpverlening geen uitkomst lijkt te bieden. 
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