
Monsieur Fernand Etgen
Präsident vun der Chamber

Lëtzebuerg, den 22. Januar 2021

Här Präsident,

sou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës
parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister weiderzeleeden.

Laut dem Gesetz zur Obligation scolaire besteet zu Lëtzebuerg d’Optioun, déi schoulesch
Ausbildung vun de Kanner vun doheem aus ze organiséieren. Dës Kanner besichen also
weder eng ëffentlech, nach eng privat Schoul. Mam Ausbrieche vun der Pandemie schéngt
dëse Phänomen zougeholl ze hunn; nieft enger Associatioun, déi sech am Joer 2013 gegrënnt
huet, gëtt et an Tëschenzäit och e Facebook-Grupp mat iwwer 1000 Memberen, déi d’Leit beim
“enseignement à domicile” wëllen ënnerstëtzen. Fir d’Kanner aus der Schoul kënnen ze
huelen a vun doheem aus ze enseignéieren, mussen déi respektiv Elteren ënnert anerem eng
Deklaratioun bäi hirer Gemeng maachen.

An deem Zesummenhang wollt ech dem Här Educatiounsminister dës Froe stellen:

 Wéi vill Fäll vun dëser Zort “Homeschooling” goufen et déi lescht fënnef Joer zu
Lëtzebuerg ?
Ass d’Zuel vu Kanner, déi net méi an enger ëffentlecher oder privater Schoul
enseignéiert wëlle ginn, duerch d’Pandemie an d’Luucht gaangen?

 Sinn d’Demanden déi bäi de Gemengen zu dëser Thematik eraginn, all ugeholl ginn
oder ginn et och Refusen? Wann jo, wéi ginn dës begrënnt?

 Huet de Minister Statistiken, wéi déi schoulesch awer och berufflech Karriär vu
Kanner a Jugendlecher, déi vun doheem aus enseignéiert gi sinn, sech entwéckelt
huet?

 Wéi sinn d’Konditioune fir déi Betraffen, fir no enger gewësser Zäit “Enseignement
doheem” nees eng reegelméisseg Schoul kënnen ze besichen? Wéi héich ass hei
d’Demande? Huet de Ministère en Iwwerbléck, wéi esou Reinsertiounen oflafen?

Mat déiwem Respekt,

Francine Closener
Deputéiert

n° 3499



Äntwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend op d’parlamentaresch Fro Nr. 3499 vun 
der honorabeler Madame Deputéiert Francine Closener 

 

Ad 1) 

Schouljoer 
Unzuel Kanner am Enseignement à 

domicile - Enseignement fondamental 
Unzuel Kanner am Enseignement à 

domicile - Enseignement secondaire 
2020/2021 153 30 
2019/2020 118 35 
2018/2019 113 39 
2017/2018 110 11 

Déi informatesch Erfaassung vun den uewen opgelëschten Donnéeë konnt réischt mat der Aféierung vun 
de Regionaldirektiounen am Joer 2017 geleescht ginn. 

Vergläicht een d’Unzuel  vun de Kanner, déi doheem ënnerriicht ginn, mat der Gesamtzuel vun de 
Schüler (ëm déi 52.000 an den ëffentleche Grondschoulen, ëm déi 42.500 an de Lycéeën), 
da verdäitlecht sech, datt de Prozentsaz vu Schüler, déi vum “Homeschooling” profitéieren, 
weiderhi relativ geréng bleift. 

Wéi an dësem Tableau duergestallt, ass d’Unzuel vun de Kanner, déi hirer schoulescher Obligatioun 
am Kader vun engem Enseignement à domicile nokommen, am leschte Joer am Enseignement 
fondamental an d’Luucht gaangen. Eng Begrënnung heifir ka méiglecherweis, wéi vun der honorabeler 
Deputéiert ugeholl, de Kontext vun der aktueller sanitärer Kris sinn. Dës Augmentatioun kann awer 
net fir den Enseignement secondaire festgestallt ginn. 

 

Ad 2) 

Wéi am Artikel 21 vun der Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement 
fondamental festgehalen, mussen Elteren, déi hir Kanner gäre wëllen doheem ënnerriichten, eng 
Demande bei der zoustänneger Regionaldirektioun maachen an där si ënnert anerem eng Begrënnung 
heifir uginn. D’Regionaldirektioun analyséiert dës Demande an trëfft entspriechend eng Decisioun. 
Esou kann d’Direktioun beispillsweis och decidéieren, den Enseignement à domicile zäitlech ze 
begrenzen. 

Zentral bei dëser Analys sinn ëmmer d’Besoine vum Kand. D’Regionaldirektioun jugéiert deemno, ob 
ee Kand am Enseignement à domicile senge Besoinen entspriechend kann encadréiert ginn a gëtt op 
Basis heivunner en Accord vun enger Demande d’enseignement à domicile. 

Nom Accord kontrolléiert d’Direktioun reegelméisseg, ob d’Kand am Kader vun engem Enseignement 
à domicile déi néideg Socles de compétences, déi am Plan d’études festgehale sinn, erreecht a, falls 
dëst am Interêt vun de Besoine vum Kand wier, kann et zu all Moment erëm zu enger Aschreiwung 
vum Kand an d’Schoul kommen. 

No deem selwechte Prinzip gëtt och am Enseignement secondaire verfuer; hei ginn d’Demanden 
allerdéngs direkt un de Ministère adresséiert. 

 

 

 



Ad 3)  

Aus dem Tableau zu der Fro 1 geet däitlech ervir, datt fir déi meescht Schüler den “Homeschooling” 
nom Enseignement fondamental ophält. Déi enk Begleedung duerch d’Regionaldirektioune vun de 
Schüler, déi en Enseignement à domicile suivéieren, huet bis elo en normalen Developpement vun de 
Kompetenze vun dëse Kanner assuréiert. 

Wat den Enseignement secondaire betrëfft, sou kann ee follgend Zuelen nennen. Vun der Gesamtzuel 
vu Schüler déi tëscht 2017 an 2020 en “Homeschooling” suivéiert hunn, sinn der 35 net méi 
enregistréiert; ongeféier d’Hallschecht dovun (18), hunn hir Scolaritéit an engem Lycée hei am Land 
(12) oder am Ausland (6) poursuivéiert. Déi aner Hallschecht (17) hunn den “Homeschooling” bis zum 
Ofschluss fortgesat; dovun hunn der 9 en Diplom kritt (baccalauréat, iGCSE, A-Levels). 

 

Ad 4)  

Wann e Kand no enger Zäit am Enseignement à domicile erëm well regulär an eng Grondschoul goen, 
da mussen d’Elteren der concernéierter Regionaldirektioun an der Gemeng dat mellen. Doropshi gëtt 
d’Kand an d’Schoul ageschriwwen. D’Prozedur fir dës Kanner anzeschreiwen ass déi selwecht wéi 
wann e Kand nei an d’Schoul ageschriwwe gëtt. D’Kand gëtt sengem Alter entspriechend an eng Klass 
ageschriwwen an de concernéierten Direkter iwwergëtt der pedagogescher Equipe déi néideg 
Informatiounen, fir eng adequat Prise en Charge vum Kand kënnen ze garantéieren. 

Beim Iwwergang vum Schouljoer 2019/2020 zum Schouljoer 2020/2021 hunn 11,8 % vun de Schüler, 
déi bis dohinner am Kader vum Enseignement à domicile encadréiert goufen, eng Insertioun an eng 
ëffentlech Grondschoul ugefrot. 

Eng änlech Prozedur gëtt et och am Enseignement secondaire: fir hiert Kand an engem ëffentleche 
Lycée anzeschreiwen, maachen d’Elteren eng Demande un d’Direktioun vum Lycée. D’Direktioun leet 
d’“Conditions d’admission” fest. Am Laf vun de leschte 5 Joer goufen all d’Demandes d’admission vun 
de jeeweilege Lycéeën ugeholl. 
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