
 

Onderschrijding jaarlijks 
minimum urenaantal  

Artikel 12 WEC 

 

Wordt het onderschrijden van de 
onderwijstijd veroorzaakt 
vanwege een noodzakelijke 
behandeling ter ondersteuning 
van het onderwijs? 

Wordt de onderschrijding veroorzaakt 
vanwege noodzakelijke medisch of 
paramedisch geïndiceerde 
behandeling of als gevolg van een 
ziekte die belet dat de leerling de 
volle schooltijd aanwezig blijft, of 
blijft deelnemen aan het voor hem 
bestemde onderwijs? 

Wordt de onderschrijding 
veroorzaakt vanwege 
noodzakelijke behandeling van 
een plaatsbekostigde leerling? 
 

 

U moet voor deze leerling een 
ontheffing aanvragen. 

U hoeft geen aanvraag in te dienen. 
Wel moet u een aantal zaken 
opnemen in het leerlingendossier. 

U hoeft geen aanvraag in te 
dienen. Wel moet u een aantal 
zaken opnemen in het 
leerlingendossier. 
 

U hoeft geen aanvraag in te 
dienen. Wel moet u een aantal 
zaken opnemen in het 
leerlingendossier. 
 

Ja 

Nee 

Ja 

 

Nee 

 

Nee 

 

Ja 
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Toelichting onderschrijding jaarlijks minimum urenaantal (art. 12 WEC) 

1 Is de commissie voor de begeleiding (cvb) van oordeel dat een medische of paramedische 
behandeling noodzakelijk is ter ondersteuning van het onderwijs? 

2 Voor leerlingen waarvoor naar het oordeel van de commissie voor de begeleiding (cvb) een 
behandeling ter ondersteuning van het onderwijs noodzakelijk is, hoeft geen aanvraag te 
worden ingediend wanneer: 
  

• het bevoegd gezag kan aantonen dat de commissie voor de begeleiding (voor 
scholen) dan wel de commissie van onderzoek (bij instellingen) samen met de 
behandelaars van de school de behandeling noodzakelijk achten;  

• en het bevoegd gezag heeft vastgelegd op welke wijze de behandeling 
ondersteunend is voor het onderwijs.  

 
Een aanvraag is in deze gevallen niet nodig omdat de behandeltijd hiermee is 
gekwalificeerd als onderwijstijd. Hierdoor kan geen afwijking van het minimum aantal uren 
onderwijs ontstaan. 

3 Het betreft leerlingen die tijdens schooltijd een medisch of paramedisch geïndiceerde 
behandeling moeten ondergaan en om die reden gedurende die tijd niet deelnemen aan, 
de in beginsel wel voor die leerling bestemde, onderwijsactiviteiten. Ook leerlingen die als 
gevolg van een chronisch vermoeidheidssyndroom of een andere aandoening op medische 
grond niet in staat zijn de hele schooltijd op school aanwezig te zijn of aan de lessen deel 
te nemen vallen hieronder. 

4 Tijdens de (para)medische behandeling is de leerling (tijdelijk) vrijgesteld van de 
schoolplicht op grond van artikel 11 onder d van de Leerplichtwet 1969.  Wel is het, gelet 
artikel 12 van de Leerplichtwet 1969, noodzakelijk dat de tijdelijke afwezigheid, of het 
tijdelijk niet deelnemen aan het voor de leerling bestemde onderwijs, als ‘geoorloofd 
verzuim’ wordt aangetekend in de presenten/absentenadministratie (verzuimregistratie) 
van de school. En dat een bewijsstuk voorhanden is waaruit blijkt op welke grond en 
gedurende welke tijd de (tijdelijke) afwezigheid van de leerling, of het niet deelnemen aan 
het onderwijs (para)medisch geïndiceerd is. Dit bewijsstuk kan een verklaring van een arts 
zijn.  

5 Plaatsbekostigde leerlingen zijn leerlingen die een residentiële instelling bezoeken 
waarmee de school een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Onder residentiële 
instelling wordt verstaan:  
 

• een instelling voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening of 
jeugdgezondheidszorg;  

• dan wel een justitiële jeugdinrichting waarbij behandeling of opvang en onderwijs 
vanuit één plan noodzakelijk is vanwege de aard of de duur van de behandeling of 
opvang. Zie hiervoor ook artikel 71c WEC.  

6 Zolang een leerling uit deze categorie afwezig is, of niet aan het reguliere onderwijs van 
zijn groep deelneemt, om een andere reden dan een onderwijsondersteunende 
behandeling of behandeling om (para)medische redenen, is artikel 12 WEC aan de orde als 
door diens afwezigheid voor die leerling het wettelijk voorgeschreven minimum aantal uren 
onderwijs niet wordt gehaald. De inspectie geeft in deze gevallen bij plaatsbekostigde 
leerlingen zonder voorafgaande aanvraag instemming met onderschrijding van het 
wettelijk minimum aantal uren onderwijs, indien: 
  

• de school in het bezit is van een verklaring van de verantwoordelijke behandelaar 
van de therapie-verzorgende residentiële instelling, waaruit blijkt dat de gevraagde 
beperking van het aantal uren onderwijs in het belang van de ontwikkeling van de 
leerling noodzakelijk is;  

• en indien uit die verklaring blijkt om hoeveel uren behandeling onder schooltijd het 
gaat en op welke tijdstippen deze plaatsvindt. 



7 De aanvraag moet voorzien zijn van:                                                                            
 

• een uitgebreide motivering waarom de commissie voor de begeleiding (cvb)  
afwijking van het minimum aantal uren onderwijstijd noodzakelijk acht; 

• het huidige ontwikkelingsperspectief en de evaluatie door de CvB van het 
ontwikkelingsperspectief van de voorgaande periode; 

• een opgave van het aantal urenonderschrijding waarvoor u het verzoek indient; 
• voor welke periode u het verzoek doet; 
• omdat sprake is van een tijdelijke onderschrijding van het aantal geplande 

onderwijsuren moet uit het ontwikkelingsperspectief blijken dat er sprake is van 
een gepland perspectief naar het volledige aantal wettelijke uren onderwijs voor dit 
schooljaar; 

• omdat sprake is van een tijdelijke onderschrijding van het aantal geplande 
onderwijsuren moet uit het ontwikkelingsperspectief tevens blijken dat er sprake is 
van een gepland perspectief naar het volledige uitgroei aan het eind van het 
schooljaar; 

• indien er geen sprake is van een perspectief op volledige onderwijsdeelname, dan 
moet uit het ontwikkelingsperspectief blijken waarom dit perspectief voor deze 
leerling ontbreekt en wat de school heeft gedaan om de tijd die de leerling niet in 
het onderwijs doorbrengt desondanks maximaal te benutten voor het bereiken van 
de onderwijsdoelen; 

• indien al eerder toestemming is gegeven voor onderschrijding van het aantal uren 
onderwijstijd een evaluatie van deze periode van onvolledig onderwijsprogramma. 

   


