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8. Oktober 2021 

 

Nieuwkomers met leerplichtige 
kinderen 

Alle kinderen en jongeren, die in een gemeente van Kanton Zürich komen wonen, hebben 

recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Dit geldt vanaf het begin van hun verblijf en 

hangt niet af van hun verblijfsstatus. Tot de verplichte scholen hoort ook de kleuterschool.   

Leerplicht 

De leerplicht duurt elf jaar, maar uiterlijk tot het afsluiten van de “Volksschule”. De 

Zwitserse “Volkschule” omvat het basisonderwijs en drie jaar voortgezet onderwijs.. Aan de 

leerplicht kan ook door particuliere scholen, die een vergunning van het kanton hebben, 

voldaan worden.  

Kinderen, die vier jaar geworden zijn1, zijn leerplichtig vanaf het begin van het 

daaropvolgende schooljaar en gaan dan naar de kleuterschool. Als ijkdatum geldt 31 juli, 

d.w.z. een kind moet voor 31 juli vier jaar zijn. Jongeren zijn vanaf hun 16de verjaardag in 

Kanton Zürich niet meer leerplichtig, maar hebben wel het recht, om het schooljaar af te 

maken.  

In de openbare  “Volkschule” bestaat er geen vrije schoolkeuze. De kinderen bezoeken de 

school daar, waar ze wonen. Het plaatselijke schoolbestuur (Schulpflege) verdeelt de 

kinderen over de verschillende scholen. Het staat de ouders vrij om een particuliere school 

te kiezen. De kosten voor een particuliere school dragen ze zelf.  

Aanmelding van de kinderen 

Alle kinderen en jongeren, die een leerplichtige leeftijd hebben en verhuizen naar Kanton 

Zúrich moeten door de ouders meteen bij het lokale schoolbestuur aangemeld worden.   

Zodra de familie in Kanton Zürich woont, dienen de ouders met het schoolbestuur   

(Schulpflege) contact op te nemen, om de schoolgang van hun kind en eventuele vragen 

daarover te bespreken.  

______________________ 

1Voorbeeld 

Geboren tussen….   01-08-2019 en 31-07-2020  → Schoolgang vanaf het schooljaar 2024/25 
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                                 01-08-2020 en 31-07-2021  → Schoolgang vanaf het schooljaar 2025/26        

De adressen van het plaatselijk schoolbestuur vindt u hier: 

– Voor het gehele kanton 

www.zh.ch/schulen 

– Voor de stad Zürich: 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoer-

den.html 

Het begin van het schoolbezoek 

Het schoolbestuur wijst het kind een school toe. De leiding van de school is er voor 

verantwoordelijk, dat het kind in een passende klas komt. De klas moet zoveel mogelijk 

overeenkomen met de leeftijd van het betreffende kind. Als een kind weinig of geen duits 

spreekt, volgt het - buiten het normale onderwijs om - ook nog lessen in “Duits als tweede 

taal” (Deutsch als Zweitsprache /DaZ). De leerkracht van de reguliere klas ondersteunt het 

kind, om in de klas te integreren en de lesstof in te halen. 

In de steden zijn er soms zogenaamde  „Aufnahmeklassen“ (introductieklassen). In deze 

klassen blijven kinderen maximaal een jaar. Ze leren de duitse taal en bereiden zich voor 

op de overgang naar een reguliere klas.   

Voorbereiding op de arbeidsmarkt 

Het  Bureau voor Jeugd en Beroepsadvies (Amt für Jugend und Berufsberatung) biedt 

advies en informatie aan, speciaal gericht op ouders, die hier nieuw zijn komen wonen en 

geen duits spreken.   

Dit aanbod heet «Integras».  

Voor jongeren, die een vreemde taal spreken, en die op een leeftijd van 15 tot 21 jaar 

immigreren in Zwitserland, bieden de Beroepskeuzescholen (Berufswahlschulen) een 

speciaal beroepsvorbereidingsjaar “Taal en Integratie” aan. In deze cursus van een jaar 

leren de jongeren vooral duits. Bovendien verwerven ze de kennis, die ze nodig hebben, 

om daarna naar een school in het voortgezet onderwijs te gaan of om beroepsonderwijs te 

gaan volgen.   

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-

_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.ht

ml  

Het „Mittelschul- und Berufsbildungsamt“ biedt overbruggingsprogramma’s aan. Deze 

cursussen overbruggen de tijd tussen het verplichte onderwijs en de eerste 

http://www.zh.ch/schulen
http://www.zh.ch/schulen
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/schulkreise_kreisschulbehoerden.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/neu-in-der-schweiz.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/jugend-_und_erwachsenenbildung/integration/berufsvorbereitungsjahr/sprache_und_integration.html
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/brueckenangebote.html
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beroepsopleiding. Ze zijn bedoeld voor jongeren, die na de Sekundarschule geen 

opleidingsplek gevonden hebben of voor wie een beroepskeuze nog te vroeg is.   

 

Verdere Informatie voor ouders 

– Informatie over het openbaar onderwijs in Kanton Zürich, inclusief de kleuterschool 

– Onderwijs  in Duits als tweede taal 

– Vrijwillig onderwijs in een niet-duitse moedertaal (eerste taal) 

– Overzicht over de verschillende niveaus van het onderwijssysteem in Kanton Zürich 

– Lijst met Links voor vreemdelingen met betrekking tot integratie, onderwijs en werk 

 

https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule.html#main_furtherinformation
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html#533907062
https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-ergaenzende-unterrichtsangebote/heimatliche-sprache-und-kultur-hsk.html#-1217491093
https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/bildungsdirektion/ajb/biz/formulare-und-merkblaetter/linkliste_fuer_migrantinnen.pdf

