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Het jaarverslag van het Regionaal Bureau 
Leerplicht dat vorige maand uitkwam, drukte 
Onderwijswethouder Lars van der Beek van 
Woensdrecht weer eens met de neus op de fei-

ten. Tussen de 200-225 leerplichtige kinderen uit die plaats 
trekken naar het Belgische onderwijs. Al enkele jaren is het 
percentage gelijk: vijf procent van het totaal aantal leer-
plichtigen. Dat is meer dan vanuit andere West-Brabantse 
plaatsen. De eigen nationaliteit van de ouders speelt 
daarbij een grote rol. Van der Beek: ‘We zijn een gemeente 

Nederlandse gemeenten aan de grens met België zien jaarlijks veel 
kinderen bij de zuiderburen naar school gaan. In West-Brabant gebeurt 
dat vooral vanuit Woensdrecht: vijf procent van het totale aantal van 
4.157 leerplichtigen. Gemeente en basisscholen spelen daar deels op 
in. Onderwijswethouder Van der Beek: ‘We kunnen voor- en naschoolse 
opvang koppelen, maar we kunnen ons onderwijs niet goedkoper maken.’

met meerdere dorpen aan de grens. Veel Belgen trekken 
naar Woensdrecht vanwege de koopwoningen voor 
starters. Zij kiezen veelal voor Belgische basisscholen.’ De 
wethouder noemt het zorgelijk dat zijn buren op het eigen 
land gericht blijven. En dan niet alleen op het onderwijs, 
maar ook op andere voorzieningen, zoals de bibliotheek 
en verenigingen. 

DISCIPLINE
De keuze voor Vlaams onderwijs heeft meer oorzaken 

Gemeenten en scholen zoeken antwoord

Tijdens de lunch op basisschool De Putse 
Knipoog in het Vlaamse Kapelle. 

Voorkeur Brabantse ouders 
voor Vlaamse scholen

primair onderwijs



35353535

dan de eigen nationaliteit en korte reisafstand naar 
bijvoorbeeld Belgisch Putte of Essen. Uit onderzoek blijkt 
dat Nederlandse of Belgische ouders kiezen voor Belgisch 
onderwijs omdat er meer aandacht is voor discipline en 
respect. Van der Beek hierover: ‘De kinderen gaan in de 
rij naar binnen en spreken hun leraren aan met “u”. Daar 
moet je van houden.’ Ook de kosten en voorzieningen 
in België zijn concurrerend. Zo is het schoolgeld aan 
een maximum gebonden en is er gratis voorschoolse en 
naschoolse opvang, waardoor kinderen al vanaf 2,5 jaar 
naar school kunnen. Daardoor is het onderwijs bij onze 
zuiderburen stukken goedkoper. Van der Beek stelt dat zijn 
gemeente zich hier niet op kan aanpassen. ‘Wij kunnen 
kinderopvang niet gaan subsidiëren. Dat is financieel 
niet haalbaar. Wel stimuleren wij dat scholen een brede 
samenwerking zoeken. Dat wordt goed opgepakt.’ In elke 
dorpskern van Woensdrecht wordt gewerkt aan het opzet-
ten van het brede school-concept: samenwerking tussen 
basisscholen, voorschoolse educatie, opvang, zorg en 
sport- en cultuurverenigingen. In Ossendrecht opereren 
school, peuterspeelzaal en kinderopvang al vanuit één 
gebouw.

UITNODIGINGEN
In het Woensdrechtse deel van grensdorp Putte is de 
uitstroom van leerlingen naar het Belgisch basisonderwijs 
erg hoog: dertig procent van het totaal aantal leerlingen uit 
de doelgroep. De gemeente is daarom in gesprek met de 
Putse basisschool Op Dreef met als doel peuterspeelzaal, 
kinderopvang en buitenschoolse opvang en school in één 
gebouw, wellicht gekoppeld aan een multifunctioneel 
centrum.  
Van der Beek vindt het vasthouden van Nederlandse 
leerlingen op Nederlandse scholen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeentes, scholen en besturen. 
Daarom wisselen scholen in Woensdrecht op voorlich-
tingsavonden voor nieuwe inwoners informatie uit met de 
bezoekers. De school in het Nederlandse deel van Putte 
gaat nog een stap verder en benadert de inwoners ook 
zelf. Willem Dekker, directeur van Op Dreef: ‘Als school 
proberen we ook de Belgische kinderen uit Woensdrecht 
aan te trekken. Want onbekend maakt onbemind. We gaan 
bijvoorbeeld de presentatie van een leerlingenproject 
promoten, middels huis-aan-huis-uitnodigingen en willen 
daarmee Belgische ouders en kinderen aantrekken. En we 
promoten onze voorlichtingsavonden.’

MONDIGER
Onbekend maakt onbemind, herkent ook directeur Marc 
Sabbe van De Putse Knipoog in het Vlaamse Kapellen, 
vlak over de grens met Putte. Op zijn school met rond 500 
leerlingen zitten 92 kinderen uit het Nederlandse Putte. 
‘Belgische ouders kiezen voor het vertrouwde, al wil ik niet 
beweren dat Belgisch onderwijs per se beter is.’ De Woens-
drechtse wethouder Van der Beek vindt voorlichting een 
goede troef. ‘Ouders horen dan wat Nederlandse scholen 
zo leuk maakt. Het verschil is dat bij ons leerlingen veelal 

mondiger zijn dan in België. Er wordt ook meer project-
matig en zelfstandig gewerkt. Kinderen mogen meer zelf 
ontdekken. Ik persoonlijk kies voor Nederlandse scholen 
voor mijn kinderen, want de maatschappij hier en het 
bedrijfsleven vragen om mondige deelnemers.’ 
Dekker: ‘Ouders kijken vooruit: het voortgezet onderwijs 
in België is Franstalig gericht. Bij ons is het basis- en voort-
gezet onderwijs vooral Engelstalig gericht. Ook daarom 
kiezen ouders met de Belgische nationaliteit voor Belgisch 
basisonderwijs.’ De school speelt daar met handige plan-
nen op in: ‘Wanneer Belgische kinderen bij ons op school 
komen en Frans willen leren, willen we kijken of we in die 
behoefte kunnen voorzien.’

ZEELAND
Vooralsnog is er geen vrees voor het voortbestaan van de 
huidige Woensdrechtse basisscholen. De uitstroom naar 
België is sinds enkele jaren stabiel. In de grensstreek van 
Limburg krijgen veel scholen de leslokalen echter niet 
meer gevuld, door krimp en omdat kinderen uit bijvoor-
beeld Maastricht en Echt naar Belgische scholen trekken. 
In de afgelopen vier jaar nam het aantal Nederlandse kleu-
ters op Vlaamse scholen toe met een kwart tot meer dan 
1.200, zo maakte de krant Het Belang van Limburg in juni 
vorig jaar bekend. In de gemeente Lanaken, bij Maastricht, 
gaat het om ruim 150 Nederlandse kinderen. Cijfers van 
het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten uit 2014 
wijzen uit dat het aantal leerlingen uit Nederland op een 
Vlaamse basis- of middelbare school in twintig jaar is ver-
viervoudigd. Dagelijks reizen zo’n zesduizend leerlingen 
heen en weer. 
Naar verluidt heeft alleen Hulst in Zeeland vergaande con-
currerende stappen genomen om overeind te blijven. Hun 
basisscholen bieden sinds 2011 gratis onderwijs en opvang 
aan voor kinderen vanaf 2,5 jaar. In het Woensdrechtse 
Putte is hiertoe een haalbaarheidsonderzoek geweest. 
Gratis opvang bleek niet haalbaar, omdat inwoners van 
andere kernen in Woensdrecht dan achtergesteld zouden 
worden. 

Vrijstelling leerplicht
Alle leer- of kwalificatieplichtige kinderen die in Nederland wonen 
of verblijven vallen onder de Nederlandse Leerplichtwet. Wonen 
kinderen in de Nederlandse grensstreek en gaan zij naar school in 
België of Duitsland? Dan kunnen ouders zich beroepen op vrij-
stelling. Zij hoeven dan hun kind niet in te schrijven bij een Neder-
landse school. In het  schooljaar 2014-2015 werden de volgende 
aantallen vrijstellingen hiervoor verleend voor alle schooltypes: 
West-Brabant: Woensdrecht 224, Roosendaal 208, Bergen op 
Zoom 29 
Zeeland: Hulst 378, Vlissingen 9, Tholen 4
Noord-Brabant: Baarle-Nassau 136, Reusel-De Mierden 15, Goirle 2
Limburg: Maastricht 658, Echt-Susteren 258, Eijsden- Margraten 9
(bron: VSV-kompas, het Verzuim en Schoolverlaters Kompas)
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