
Schoolonderwijs en huisonderwijs 
 
Allereerst wat definities 
 
Van Dale (www.vandale.nl) geeft bij leren deze omschrijving weer: 

le·ren (werkwoord; leerde, heeft geleerd)  

1. onderwijs geven; onderwijzen 
2. vaardigheid in iets (laten) krijgen: al doende leert men 
3. in het geheugen opnemen: een les leren 
4. zich kennis of vaardigheid proberen eigen te maken; studeren: leren voor onderwijzer 

 
Uit de definitie blijkt dat leren een interactieve actie is. De onderwijzer leert en de leerling 
reproduceert de lesstof of probeert zich de vaardigheid eigen te maken. Zonder deze interactie is er 
geen sprake van leren. De definitie geeft wel ruimte aan de verschillende leerstrategiën. 
 
Van Dale (www.vandale.nl) geeft bij onderwijs deze omschrijving weer: 

on·der·wijs (het; o)  

1. (geregelde) overdracht van kennis of vaardigheden: openbaar en bijzonder onderwijs; 
speciaal onderwijs onderwijs voor lichamelijk of geestelijk gehandicapten, kinderen met leer- 
en opvoedingsmoeilijkheden enz.; primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger 
onderwijs; beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs 

 
Uit de definitie van onderwijs blijkt vooral dat de onderwijswereld zich het woord ‘onderwijs’ heeft 
toegeëigend. Al het onderwijs dat in cursussen, sporten, natuurclubs, huisonderwijs ed. gebeurt, kan 
hooguit vallen onder het eerste deel van de definitie: ‘(geregelde) overdracht van kennis of 
vaardigheden’. Het woord ‘huisonderwijs’ wordt zelfs niet genoemd. Dit tekent de algemene 
acceptatie van onderwijs=school waarbij voorbij wordt gegaan aan de feitelijke effectiviteit van het 
schoolonderwijs. Dit komt later nog aan de orde in dit stuk. 
 
Schoolonderwijs en huisonderwijs  
 
Schoolonderwijs en huisonderwijs, het zijn twee kanten van eenzelfde medaille en waar het beide 
om onderwijs gaat, zal blijken dat het bezien moet worden vanuit een tegengesteld perspectief. 
Hoewel het meeste ook geldt voor het basisonderwijs zal dit stuk vooral gaan over het secundair 
onderwijs. 
 
Kenmerken schoolonderwijs: 

 Pedagogisch voorbereide omgeving 

 Toegang voor groepen leerlingen 

 In detail vastgelegd onderwijsproces 

 Van tevoren vastgelegd eindresultaat 

 De leerling wordt voorbereid op verdere studie of werk 
 
Kenmerken huisonderwijs: 

 Constant aangepaste pedagogische omgeving 

 Opgezet voor één specifieke leerling 

 Zo ruim mogelijk opgezet onderwijsproces 

 Afhankelijk van de inzet van de leerling en de onderwijzers ontstaat er een eindresultaat 

 De leerling wordt voorbereid op verdere studie of werk 
 

Deze kenmerken van schoolonderwijs en huisonderwijs zijn niet afhankelijk van de gekozen 
methodes en onderwijsopzet. Dit zijn algemeen geldende kenmerken. 
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Het is nu duidelijk dat schoolonderwijs op vele fronten niet te vergelijken is met huisonderwijs.  
Een school kan zich niet aanpassen aan één of enkele leerlingen. Een school is star in de benadering 
van de leerlingen waardoor de leerlingen zich moeten aanpassen aan het schoolsysteem. Een school 
biedt alle mogelijkheden om samen te leren en als een leerling de school doorlopen heeft, heeft het 
tegelijkertijd een bepaald niveau bereikt. 
Een leerling in het huisonderwijs is de spil waar alles om draait. De huisschool is zeer flexibel in de 
benadering van de leerling en moet zich aanpassen aan de behoeftes van de leerling. Om samen te 
leren zijn er inspanningen te leveren en de uitkomst van het huisonderwijs is niet van te voren 
bekend. Het eindniveau kan zonder deelname aan een examen niet in onderwijstermen bekend 
worden. In globale termen kan er iets van gezegd worden naar aanleiding van de vervolgstudie of de 
tewerkstelling. 
Het ongewisse van het huisonderwijs voelt voor het schoolonderwijs aan als ongewenst. Vooral 
omdat het schoolonderwijs zo minutieus ingericht is en daarop beoordeeld wordt. Het is een vorm 
van beschaving als beide partijen met respect naar elkanders inspanningen kunnen kijken en het 
oordeel meer laten afhangen van het eindresultaat van deze inspanningen dan van de dagelijkse 
praktijk van beide partijen. Het streven is tenslotte voor beide partijen om als eindresultaat 
leerlingen af te geven aan de maatschappij die zoals de wet zegt:  

1. het onderwijs is gericht op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en de talenten 
van het kind,  

2. het verstrekte onderwijs bereidt het kind voor op een actief leven als volwassene,  
3. het onderwijs heeft eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van de anderen,  
4. het onderwijs bevordert het respect voor de grondrechten van de mens.   

 
Deze basisprincipes van goed onderwijs geven aan dat onderwijs moet passen, zelfs aangepast moet 
worden aan de leerling en juist niet dat elke leerling zich moet aanpassen aan een algemeen soort 
onderwijs. Dit komt voort uit de punten 1 en 2. De punten 3 en 4 zijn algemeen aanvaarde vormen 
van beschaving die helaas nog altijd in scholen, in werkomstandigheden, bij overheden en ook 
gezinnen niet altijd tegen wordt gekomen. Beschaving komt helaas met kleine stapjes. 
 
Vergelijking van schoolonderwijs en huisonderwijs is alleen mogelijk middels het eindresultaat. 
Daarbij ligt het zwaartepunt bij bruikbaarheid van dit resultaat naar de toekomst toe. Wat kan de 
leerling met dit resultaat als volgende stap nemen in diens ontwikkeling. 
 
Het eindresultaat van schoolonderwijs is een diploma voor circa 90% van de leerlingen. Met op elk 
vak een tien zal de kennis bij die leerling op het niveau van de eindtermen liggen. De meeste 
leerlingen zullen slechts met een gemiddeld cijfer van 6,5 het diploma krijgen waarmee ook hier het 
resultaat van schoolonderwijs lager wordt, gelet op de eindtermen. En gelet op studies naar het 
onthouden van leerstof een half tot een heel jaar na de examens geven aan dat dan het niveau van 
de eindtermen bij lange na niet worden gehaald. Sommige cijfers spreken van 40% wat resteert van 
de verworven kennis.  
De verworven kennis van een gemiddelde leerling kan hiermee vertaald worden naar een percentage 
van de eindtermen per leergebied. Dit is het eindresultaat van schoolonderwijs waarmee de leerling 
zich verder gaat ontwikkelen in vervolgstudies of werk. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de gemiddelde leerling is goed maar ook hier zal een 
behoorlijk percentage leerlingen minder tot slecht scoren. Daarbij is het schoolonderwijs gebaat bij 
een volgzame leerling waardoor de zelfstandigheid van de meeste leerlingen niet hoog zal zijn. Daar 
deze zelfstandigheid belangrijker wordt in vervolgstudies en werk zullen de meeste leerlingen dit 
alsnog moeten aanleren. 
Het eindresultaat van schoolonderwijs voor de gemiddelde leerling, is bezien vanuit de eindtermen 
te schatten op 50%. Daarbij geldt dit voor hooguit 90% van de leerlingen. 
 



Het eindresultaat van huisonderwijs in de vorm van unschoolen is vergelijkbaar met het eindresultaat 
van school- of diploma-onderwijs. Bij volledige unschoolen in de 6 jaar voortgezet onderwijs is er 
geen uitval van leerlingen. Iedere leerling behaalt zijn of haar niveau. Een nadeel is dat de kans 
bestaat dat sommige kenniselementen niet ter sprake komen in de 6 leerjaren. Die kans is als klein in 
te schatten. Bovendien kan de leerling snel de stof zelfstandig tot zich nemen: zie onder unschoolen. 
Een voordeel is dat de leerling zeer zelfstandig verder kan leren of werken en dat de leerling in de 
unschoolperiode kan excelleren op voor de leerling interessante vakgebieden. De leeromgeving van 
de leerling kan per dag aangepast worden aan de leerling.  
 
Unschoolen 
 
De werking van unschoolen is gebaseerd op de zelfstandigheid van de leerling want die heeft het 
initiatief van het eigen onderwijs gekregen vanuit het interactiemodel van het leren-model. De 
inhoud van de eindtermen zijn te vinden in de brede pedagogische omgeving van de leerling. Door 
eigen onderzoek en interactie met de leerkracht zal de leerling kennis krijgen op alle vakgebieden. 
Deze kennisvergroting gebeurt vanaf de basis en wordt door de leerling zelf opgebouwd tot op zijn of 
haar interesseniveau, het niveau waarop schoolleerlingen hun opgebouwde kennis zullen hebben 
onthouden een half jaar na hun diploma-uitreiking. De algemene kennis op alle vakgebieden van een 
unschoollleerling zal eerder hoger liggen t.o.v. een schoolleerling dan lager. Dit komt omdat de 
unschoolleerling niet feitjes moet leren maar feitjes moet ontdekken in een geheel van andere 
feitjes. Door deze koppeling moet een unschoollleerling meer weten om de structuren van de 
maatschappij en de daarbij behorende kennis door te krijgen. Vanwege de benodigde zelfstandigheid 
kan de unschoolleerling efficiënter kennis en feitjes opzoeken vanuit gedegen en gekende bronnen 
omdat deze leerling dit al jaren gewend is te doen. Daarnaast heeft hij of zij het voordeel dat de 
verkregen kennis intern gecontroleerd wordt met overige relevante kennis. De kennis en feitjes staan 
nooit op zichzelf, het gaat meer en meer één geheel vormen van de verworven kennis over al die 
onderwerpen die ook in de eindtermen van het schoolonderwijs aan bod komen. Het leergebied van 
een unschooler zal breder en meer coherent zijn dan een school kan aanbieden. School moet 
vanwege de organisatie van het onderwijs de kennis versnippert aanleveren waardoor het 
onderlinge verband niet de aandacht krijgt die het verdient. Bij unschoolen is juist het verband 
tussen al de kennis en al de feitjes een kernelement om tot volledige ontwikkeling te kunnen komen.  
De eerste twee punten van het huisonderwijsdecreet kunnen niet beter tot hun recht komen dan in 
deze situatie. Dit blijkt ook uit de ervaringen met unschoolers in het buitenland. Vervolgopleidingen 
zoals de universiteit zijn graag bereid om deze leerlingen aan te nemen vanwege hun zelfstandige 
houding en meer volwassen attitude wat goed aansluit bij hun vorm van onderwijs. Werkgevers 
hebben hierin eenzelfde houding want voor beide geldt dat eventueel gemis van wat kennis 
makkelijker ingehaald kan worden dan dat zij de houding en verantwoordelijkheidsbesef moeten 
verbeteren van een schoolleerling. 
 
Het gehele onderwijsproces van een schoolleerling en unschoolleerling kan zeer versimpeld in beeld 
worden gebracht in deze grafiek. Het uiteindelijke eindniveau zal gemiddeld als gelijk kunnen worden 
ingeschat al is het appels met peren vergelijken. 



 
 
De dagelijkse gang van zaken bij unschoolen 
 
Het leven van elke leerling laat zich opdelen in onderwijs, eigen bezigheden en plezier maken. De 
meeste schoolleerlingen ondergaan deze activiteiten op specifieke tijden en dagen. Daarin kan een 
leerling geen zelfstandige keuzes maken maar moet volgzaam functioneren. Dit is een manier van 
onderwijs die unschoolers juist als het probleem zien voor hun kind. Ze zien de potentie van hun kind 
en willen deze zo volledig mogelijk de kans geven te ontwikkelen. Zij laten hun kind vrij maar wel in 
verbondenheid. 
 
De dagelijkse gang van zaken van een unschoolleerling is daarmee deels onderwijs, deels eigen 
bezigheden en deels plezier maken. Omdat deze zaken zo in elkaar overlopen is het niet makkelijk 
om het onderdeel onderwijs hieruit tevoorschijn te laten komen op een eenduidige manier. En met 
voorbeelden zal de essentie van unschooling geen recht worden gedaan. 
In de interactie met de leerling zal bij de onderwijzer altijd meespelen of de leerling nog op de goede 
weg zit. Zoals de meeste ouders in het deel opvoeden zullen ook deze ouders in de delen opvoeding 
en onderwijs, de ontwikkelingen volgen van hun kind met een blik op de toekomst.  
 
Een beeld kan een situatie verhelderen. Bij unschoolonderwijs past het beeld van de leerling in een 
virtueel schoolgebouw. In dit gebouw zijn onder anderen aanwezig de ouders/leerkrachten, de 
gezinsleden, familie, vrienden, kennissen en voorbijgangers. Zij dragen allemaal bij aan het onderwijs 
evenals de vele beeldschermen die daar hangen waarop bv. documentaires en nieuws te zien zijn. 
Daarnaast worden de beeldschermen regelmatig gebruikt voor sociale media, interactieve spellen en 
het ontdekken van allerlei aspecten van het leven. De leerling mag en moet zelfstandig keuzes maken 
in dit gebouw. Met wie gaat de leerling praten en met wat gaat de leerling zich nu bezighouden. 
Hierdoor ontwikkelt de leerling een fijngevoelige talent voor het waarderen van informatie en 
kennis. Dit wordt ook gestimuleerd door de interactie met al die mensen in dit virtuele 
schoolgebouw.  
 



Is de invloed van ouders op de opvoeding 90% of meer, de invloed op het onderwijs door de 
leerkracht is wellicht minder dan 50%. Anderen en ook de media vullen de rest aan. De leerkracht is 
wel essentieel voor  de algemene voortgang van het onderwijs. De leerkracht borgt dit door 
opmerkingen van de leerling te beoordelen in hoeverre de leerling gevorderd is op een bepaald 
gebied. Maakt de leerling bv. een opmerking over Napoleon die India probeert te veroveren ergens 
net na de tijd van Jezus, dan is het tijd om daar wat aandacht aan te geven. En dit voorbeeld is één 
van de velen die op welk eender vakgebied dan ook. 
 
Voor de sociale vorming van de leerling is het volgens mij pover als dit voornamelijk gebeurt via 
contacten met leeftijdsgenoten. De huisschoolleerling krijgt de sociale vorming van al die mensen in 
het virtuele schoolgebouw. Hierdoor zullen de sociale vaardigheden van de leerling uitgebreider 
gevormd worden en ook diens historisch inzicht zal fijnmaziger worden. Als voorbeeld loopt in dat 
gebouw ook de oma rond die de 2e wereldoorlog nog heeft meegemaakt. En die oma heeft ook een 
heel andere samenleving gekend waarin bv. getrouwde vrouwen niet mochten werken. Deze kennis 
zal het respect aanwakkeren van de leerling maar ook het gevoel vergroten over het functioneren 
van een samenleving.  
Vanwege de benodigde zelfstandigheid van de leerling zal de leerling ook hier het kaf van het koren 
gaan scheiden en weten wat meer en wat minder belangrijk is in de sociale omgang. Hierdoor krijgt 
de leerling een veel groter scala aan kennis en informatie over sociale cohesie dan een doorsnee 
schoolleerling. 
 
De mensen in het virtuele schoolgebouw weten allemaal dat de leerling huisonderwijs krijgt. Dit 
moedigt hen aan om meer dan gebruikelijk hun kennis te delen en ook de leerling te corrigeren bij 
gebleken gebrek aan kennis op welk terrein dan ook. De leerling ontwikkelt daardoor niet alleen een 
zelfstandige houding, de leerling neemt niet zomaar alles voor waar aan maar de leerling oefent ook 
de gewenste sociale vaardigheden. Tenslotte kan de leerling, als voorbeeld, niet reageren naar een 
kennis dat hij er helemaal niets van snapt. Hier leert de leerling het netter te omschrijven. 
Al deze mensen voelen ook een grotere verantwoordelijkheid voor de leerling omdat ook zij het 
onderwijs niet kunnen afschuiven naar een school. 
 
Kernelementen unschooling 
 
De belangrijkste onderdelen van unschoolen op een rij. 

 De leerling moet erg vrij zijn in het bepalen van eigen keuzes. 

 De omgeving waar de leerling zich in kan bewegen moet aanzienlijk groot zijn. 

 De leerling moet zeer vroeg zelfstandig kunnen en willen worden. 

 De omgeving van de leerling moet op de hoogte zijn van het unschoolen. 

 Via interactie tussen de leerling en de leerkracht komen vervolgstappen tot stand. 

 Noch de leerkracht noch een ander persoon mag directief optreden richting de leerling. 

 De leerling en de leerkracht bepalen samen regelmatig of unschoolen nog de juiste weg is. 

 De leerling en de leerkracht onderzoeken regelmatig welke toekomst past bij de leerling en 
wat daar dan de consequenties van zijn. 

 
Uit deze opsomming kan een inspectiemethode ontwikkeld worden voor unschoolers. 
 
Aanbevelingen voor de overheid 
 
Aanbevelingen ter verbetering van het huisonderwijs van unschoolers. 

 De eindtermen vertalen in lekentaal. Hiermee wordt ook een unschooler geholpen. 

 Leerlingen en ouders die ‘dreigen’ uit te vallen op school of huisonderwijs, attenderen op 
unschoolen. 



 Unschoolen promoten voor die kinderen die niet volgzaam kunnen functioneren in het 
onderwijsproces. 

 Initiatieven ondersteunen t.b.v. extra sociale kontakten. 

 De inspectie van het huisonderwijs meer richten op verbetering van het gegeven onderwijs 
zoals ook gebeurt met de inspecties van het schoolonderwijs. Daarbij is te denken aan een 
kennisbank over manieren van leren en kennisverwerving, deelname ondersteunen van 
sociale en onderwijsactiviteiten, etc.. Dit behoeft veel kennis over unschoolen. 

 
Voor- en nadelen van unschooling 
 
Zoals elke vorm van onderwijs heeft ook unschoolen voor- en nadelen. Een korte opsomming. 
De belangrijkste voordelen: 

 De leerling wordt al vroeg zeer zelfstandig en toont volwassen gedrag. 

 De kennis van de leerling is coherent en geïnternaliseerd. 

 De leerling heeft een bredere kijk op de wereld en samenleving. 

 Na de unschoolperiode zal de leerling sneller een beter passende werk- of leeromgeving 
vinden. 

 Er is geen mogelijkheid dat het unschoolen mislukt. 

 Ruimte voor langdurig of regelmatig negatief sociaal gedrag is er niet. 
De belangrijkste nadelen: 

 De leerling krijgt geen ervaring in het schoolleven. 

 Typische schoolkennis kan de leerling ontgaan zijn. 

 Het vergt een zekere inspanning van de ouders en hun omgeving. 

 Er kan onzekerheid optreden bij ouders en kind over de toekomst van de leerling. 

 Er kan sprake zijn van een teveel aan focus op een onderwerp waardoor de algemene 
vorming van de leerling in het gedrang komt. 
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