Thuiszitters; de praktijk

Door Margot van der Meer, 10 november 2014

Thuiszitters; De praktijk

Inleiding
Thuiszitters zijn er in alle lagen van de bevolking en ze zijn zo divers als onze maatschappij.
Hierdoor is het ook niet mogelijk om met 1 aanpak alle thuiszitters te helpen.
Vandaar dat wij dit rapport hebben geschreven om de “thuiszitters wereld” uit te leggen aan het
ministerie en Loes Ypma in het bijzonder.
Loes Ypma, omdat zij het eerste luisterende oor is van deze groep kwetsbare kinderen en vele
ouders en kinderen haar erg dankbaar zijn!
Maar het gaat wel om 16.000 kinderen, 32.000 ouders met elk een eigen verhaal.
16.000 thuiszitters, voor het ministerie een getal, met een bijbehorend percentage.
Voor ons zijn het kinderen, voor ons zijn het gezinnen;
Rafael (14 jaar, meerbegaafd) heeft zin in school wil niets liever dan morgen starten op een gaaf
technasium.
Merlijn (12 jaar, autisme) die heel graag terug naar school wilde en nu de kans krijgt dat in kleine
stapjes weer op te bouwen.
Alex (11 jaar, autisme) die ook graag terug wil, maar dan in kleine stapjes en nu eerst veilig leert
leren in de dagopvang 2play.
Arjan (16 jaar, hoogbegaafd) die nu leert bij Feniks hoe hij een zelfstandige jongeman kan worden.
Hij komt er wel, maar zonder school.
Daphne (14 jaar, selectief mutisme) die liever thuis blijft waar ze kan praten en waar ze op haar
eigen manier mag leren. Misschien komt er een dag dat ze weer terug naar school gaat, misschien
ook niet. Maar het gaat goed met haar.
Aaron (7 jaar, hoogbegaafd, absoluut onderpresteren) die, ondanks zijn onderpresteren, heerlijk in
zijn vel zit nu hij weet dat hij nooit meer terug hoeft.
6 kinderen, 6 thuiszitters, waar het heel goed mee lijkt te gaan, wat is dan het probleem?
Aan de hand van deze kinderen en hun verhaal leggen wij de problematiek uit.
Want bijna elke thuiszitter is een Rafael, Merlijn, Alex, Arjan, Daphne en Aaron

Rafael zijn Technasium

‘Mijn zoon wil naar school, het is zíjn toekomst’
Rafael (14), de zoon van Lukretia (45), kan al
tweeënhalf jaar niet naar school. Net als duizenden
andere kinderen in Nederland. Omdat er geen passend
onderwijs voor hen is. “Er is niets met mijn zoon aan
de hand. Toch is hij niet meer welkom op zijn school.
Echt onbegrijpelijk.”
Lukretia: “Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar dat
mijn kind thuiszit. Dat hij op geen enkele school
wordt toegelaten en dat Jeugdzorg hem onder toezicht
heeft gesteld. En dat allemaal omdat er een juf was die
niet met hem kon om gaan en hem onterecht allerlei
diagnoses in de schoenen schoof.” Lukretia is fel als
ze praat over de situatie van haar inmiddels 14-jarige
zoon Rafael. Sinds maart 2012 zit hij thuis, hij mag
niet meer naar school. Hij is een van de duizenden
kinderen voor wie er geen goede plek op een school
lijkt te zijn. “Rafael is een slim jochie. Een kind dat
veel vragen stelt en graag de discussie met je aangaat.
Misschien een beetje anders dan anders, maar niets
waar ik me zorgen over maakte.”
Maar het is niet nodig dat hij thuis zit. En hij wil ook graag. Hij wil gewoon in een klas zitten,
tussen leeftijdsgenootjes, dingen leren. Hij is gek op alles wat met bouwkunde, wetenschap en
architectuur te maken heeft en heeft een echte talenknobbel. Hij leest boeken over het heelal en over
filosofie. Rafael moet gewoon naar school kunnen, het is bizar dat hem de kans op een normale
jeugd wordt ontnomen… Inmiddels ben ik bezig hem op een technisch gymnasium te krijgen, een
school waar je niet alleen talen, maar ook technische vakken krijgt. Rafael was daar zelf heel
enthousiast over. Dat leek in eerste instantie goed te gaan, maar nu weigert de algemeen directeur
hem toe te laten. Weer vanwege het dossier van jeugdzorg.
Nederland heeft de leerplicht, kinderen zijn verplicht naar school te gaan. Maar dan moet er toch
ook een leerrecht zijn?
En nu?? De wet passend onderwijs is allang in werking getreden, maar er is nog steeds geen school
die hem in wil schrijven. Dat is het nieuwe weigeren; een inschrijving afwijzen ipv het kind.

Lukretia is tevens oprichtster van de Stichting “Individueel Bijzonder en Creatief Onderwijs” en
The Next Generation.

Rafael wil naar school

Inleiding
Dit is de grootste groep kinderen en van deze groep horen wij het meeste op het nieuws en bij de
stichting.
Deze ouders willen hulp, de kinderen (terug) naar school, zoals in het bijgevoegde verhaal van
Rafael en Lukretia.
Gelukkig voor deze groep is er nu “passend onderwijs”, maar vreemd genoeg zit Rafael wel thuis.
Met passend onderwijs alleen is de problematiek dus nog niet opgelost.
Opvallend is dat dit hoofdzakelijk scholen voor voortgezet onderwijs zijn. Vooral de eerste
acceptatie op een VO school is een groot probleem.
De verhalen van ouders bevestigen dit, kinderen uit het voortgezet onderwijs worden vaak niet
gehoord en sneller weggezet als “probleem puber”. Nog zorgelijker; hun spreekrecht wordt
regelmatig helemaal genegeerd.
Zorgen
Na de intreding van de wet Passend onderwijs zijn er al 11 schoolbesturen bij de stichting gemeld,
die ondanks de nieuwe wet passend onderwijs kinderen blijven weigeren. Maar er zijn ook vele
meldingen gedaan waarbij geen specifiek schoolbestuur gemeld wordt.
Helaas kunnen schoolbesturen zonder gevolgen kinderen blijven weigeren, de ouders zijn immers
strafbaar. Beter gezegd; De schoolbesturen weigeren de inschrijving en denken daarmee de
zorgplicht te ontlopen. Sommige verklaren hiervoor zelfs inschrijvingen nietig.
Veel schoolbesturen misbruiken hun macht bij “stempelkinderen”, deze kinderen kosten veel geld
en tijd. Dus ze weigeren deze kinderen liever. Ouders die vervolgens tegen deze groep in verweer
gaan, komen bedrogen uit. Vaak dreigen scholen er eerst mee, maar zetten ouders door, dan wordt
het te vaak ook de realiteit; Ineens staan ze voor de RvK of staat het AMK op de stoep. Volledig
onterecht, maar daardoor slikken de meeste ouders de weigering en gaan op zoek naar een andere
school. Tevergeefs zoals te lezen is in het verhaal van Rafael.
Oplossingen
Wat heeft deze groep thuiszitters dan nog nodig??
!

permanent meldpunt voor weigerscholen

!

sancties voor schoolverbanden die kinderen weigeren of definitief verwijderen.

!

juridische hulp als het tot een rechtszaak komt door AMK en RvK

!

verplichting van spreekrecht van kinderen in het onderwijs

Merlijn maakt stappen

Artikel 28; Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en
verplicht.
Merlijn (12) is een vrolijke, slimme jongen met een hoofd vol ideeën. Hij is de zelfgekroonde
koning van zijn kamer en heeft een beste vriend die er altijd voor hem is. Maar er is een groot
probleem: Merlijn heeft autisme en kan niet naar school. Een schoolklas is voor hem veel te druk.
Een harde stem, ruziënde kinderen of een gemene opmerking komen extra hard bij hem binnen.
“Dan spat mijn hoofd uit elkaar als een watermeloen, aldus Merlijn. Daar wordt hij depressief van
en daarom blijft hij liever thuis. Gedachten als “Waarom besta ik?” en “Ik wil dood, voor een trein
stappen” heeft hij gelukkig niet meer.
Wat hij dan doet? Dan gaat hij gauw ondersteboven aan het klimrek hangen, om lekker na te
kunnen denken. “Als iedereen een groene appel is, ben ik een rode appel. Ik denk anders, ik doe
anders en ik smaak anders.”; Merlijn is één van de ongeveer 8000 kinderen in Nederland die geen
onderwijs volgen.
Hoe kan zoiets worden opgelost? Voor Merlijn is er een hele moderne methode in zicht: op het
centrum waar hij is kan hij les krijgen met de “webchair”. Je doet dan mee in de klas, maar dan via
een soort Skype-verbinding. Wel meedoen met je eigen klas, maar niet de indrukken.
Inmiddels een jaar later is Merlijn toe aan weer een nieuwe uitdaging; Terug naar school!
Gelukkig is er nu passend onderwijs, want twee jaar geleden is hij op 6 verschillende scholen
afgewezen. Nu is er wel een school, maar ook de littekens van het pesten zijn er nog en zijn
autisme. Het proefdraaien ging gelukkig goed. Maar Merlijn vindt school nu best moeilijk, maar
moeder Saskia laat het dit keer echt niet zover komen als de vorige keer. Want ook een keer een
stapje terug moet mogelijk zijn, toch??
Saskia Buma, ook directeur van Stichting Mama Vita, heeft samen met een tiental ouderorganisaties
de landelijke coöperatie 'Ouderkracht voor 't Kind' in het leven geroepen. Het platform streeft
ernaar een overkoepelend samenwerkingsverband voor individuele ouders en ouderorganisaties te
worden.

Merlijn gaat in kleine stapjes weer terug.

Inleiding
Deze groep wil na een poosje tot rust te zijn gekomen ook vaak wel weer terug naar school.
Daar moet bij deze groep in dit stadium ook op ingezet worden, maar met kleine stapjes net als bij
Merlijn.
Ouders hebben hier soms hulp voor nodig, bij voorkeur van de onderwijsconsulenten of een
leerplichtambtenaar. Maar dan zonder voorwaarde of er nu een stempel uit te delen is of niet.
Want Merlijn heeft autisme, maar er zijn ook veel getraumatiseerde kinderen (door pesten
bijvoorbeeld) die ook de mogelijkheid moeten krijgen om in stapjes terug naar school te kunnen
gaan.
Deze kinderen moeten de kans krijgen om op hun eigen tempo terug naar school te gaan, al
betekend dit twee stappen vooruit en daarna een stapje terug. Zonder straffen van de leerplicht,
zonder het verliezen van voorzieningen. Langzaam op het kind zijn/haar eigen tempo.
Zorgen
Helaas zijn deze stapjes in de praktijk erg moeilijk, want het systeem en de regels werken niet mee.
Een vrijstelling krijgen voor de dagopvang is erg lastig, leerplichtambtenaren werken hier vaak niet
aan mee en willen de kinderen te snel terug het onderwijs in hebben.
1 dag in de week naar regulier onderwijs mag vaak niet en de leerplicht staat dit ook niet toe.
Na inschrijving moet een kind eigenlijk weer full-time naar school.
Ook is de financiering een probleem, want krijgt Merlijn geld voor zijn dagopvang of voor zijn
webchair? En wie betaald dan de andere helft? Een vergoeding voor beide mag immers niet.
Oplossingen
Wat heeft deze groep thuiszitters dan nog nodig??
!

Onderwijsconsulenten die alle kinderen helpen die deze stapjes nodig hebben

!

Tijdelijke dagopvang met bv het gebruik van een webchair

!

Ontschotting van zorg en onderwijs, de opvang moet betaald, maar ook de webchair

!

Een flexibele kijk door leerplichtambtenaren en geen sancties als een kind thuis zit of een
stapje terug wil doen

Alex zijn droom klas

Wanhopige moeders steken zich in de schulden en zetten zelf privéklasjes op.
Penny Holloway, moeder van Alex (11), is één van hen:
Penny Holloway (42) zegde haar
baan als wetenschappelijk
onderzoeker op, huurde met geleend
geld een groot kantoorpand en
startte voor zoon Alex en een groep
leeftijdsgenoten in de regio een
particuliere
dagbestedingsorganisatie:
Autisme Centrum 2Play in Alphen
aan den Rijn. "Als dit soort
initiatieven niet snel overheidssteun
krijgen, is het binnen de kortste
keren ook weer met ze gedaan."
Hoe ernstig is de situatie?
We zijn de wanhoop nabij. Ik ben hartstikke blij dat ik Alex heb, maar zijn opvoeding is
ingewikkeld. En als je daarnaast steeds nadrukkelijker op belemmeringen en bezuinigingen binnen
het onderwijs en de zorg stuit, dan is het fysiek en mentaal lastig vol te houden. Tientallen ouders
liggen momenteel zelfs in scheiding doordat ze zo gestrest zijn dat ze het samen niet meer kunnen
bolwerken. Gelukkig kon mijn man, nadat ik met mijn werk stopte, meer gaan werken en kunnen
we het financieel net opvangen. Wat 2Play betreft sta ik fors in het rood. Zonder leningen bij
familie was de tent nu al failliet.
Waarom vormen jullie kinderen zo'n groot probleem?
De kwestie is dat kinderen met autisme behoefte hebben aan maatwerk op school. Helaas blijkt dat
de meeste scholen, ook al doen ze nog zo hun best, op de lange baan geen individuele aandacht en
klassikale les kunnen blijven leveren. Gevolg: hun leerlingen moeten vroeg of laat van school af,
terwijl die, net als alle andere kinderen van 4 tot en met 18 jaar, officieel onder de leerplichtwet
vallen. Om te voorkomen dat ouders hun kroost illegaal thuis houden en bijvoobeeld een AMKmelding aan hun broek krijgen, zien zij zich genoodzaakt om - al is het onder protest - een
leerplichtontheffing voor hun kind aan te vragen. Het ministerie van OCW trekt haar handen in zo'n
geval dan definitief van een scholier af en schuift diens case door naar het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Wat is daar mis mee?
Onze kinderen vallen dan tussen wal en schip. Ze verdwijnen bij OCW compleet van de kaart, er is
geen onderwijsgeld meer voor hen beschikbaar en ze zijn voor de kosten van hun nieuwe
dagbesteding voortaan afhankelijk van een veel lager bedrag uit de ABWZ-pot. Van dat geld kun je
deze kinderen alleen nog pappen en nat houden. Er zijn wel zorgboerderijen, maar van onderwijs is
hier geen sprake. Dit terwijl kinderen met autisme net zo veel behoefte hebben aan onderwijs als
andere kinderen. Ze hebben alleen extra begeleiding nodig. Inmiddels zijn er in Nederland al vijf
particuliere dagbestedingscentra actief, die zowel onderwijs als begeleiding kunnen leveren. Die
zijn net als 2Play aangesloten bij Mama Vita, hét steunpunt door en voor moeders met autistische
kinderen.

Alex heeft eerst zorg nodig voor hij terug kan

Inleiding
Alex lijkt in vele opzichten op Merlijn, maar is nog niet zo ver dat (volledig) terug een optie is.
Hij voelt zich nog fijn bij 2play. Inzetten op terug naar school moet (nog) niet, dat zou een te grote
druk bij zowel Alex als zijn ouders geven. Hier moet ingezet worden op rust en beter worden.
Met heel misschien af en toe stiekem in een klas meekijken, in het echt of via een webchair.
Zorgen
De grootste zorg, naast een mogelijkheid tot vrijstelling van de leerplicht, is de financiering.
Er zijn maar 5 centra als deze voor autistische kinderen en slechts 1 voor hoogbegaafde drop-outs.
Helaas zit de rest van deze kinderen dus echt zonder onderwijs thuis.
Er zijn genoeg mensen, meestal ouders, die graag een dergelijk centrum op willen zetten.
Wij zijn zelf zo’n gezin, maar de financiering houd ons tegen. Want als je een rots in de branding
wilt worden voor deze kinderen, kan je ze niet in de steek laten na een jaar.
En zoals hiervoor is aangegeven is het dus niet mogelijk een budget voor zorg en onderwijs te
krijgen, dus ontschotting is meer dan nodig.
Maar financiering komt niet zonder gevaren, want misbruik ligt op de loer. Daarom moet er voor
gewaakt worden dat de financiering van deze centra niet via schoolbesturen gaan, maar via een
overkoepelend orgaan los van de scholen. Want een kind (te) snel terug plaatsen op school is
verleidelijk, omdat dit een financieel voordeel voor de school oplevert.
Ook is geld een impuls voor vele mensen die niet betrokken zijn bij deze doelgroep om toch een
dergelijk centrum te starten met alle gevolgen van dien. We hebben dit kunnen zien bij de wildgroei
aan PGB bureautjes. Deze groep is kwetsbaar, dus pleiten wij voor erkenning van 4 instellingen die
hebben laten zien dit vanuit betrokkenheid te willen en deze centra de regie te geven over de
erkenning van eventuele nieuwe centra. Als het nodig is willen wij als stichting deze taak ook wel
op ons nemen, want controle is bij deze kwetsbare groep zeer nodig.
Oplossingen
Wat heeft deze groep thuiszitters dan nog nodig??
!

Ontschotting van zorg en onderwijs, een duidelijk budget voor deze instellingen

!

Erkenning van de instellingen 2play, Megakids, The next generation en Feniks Talent

!

Toezicht op de erkende instellingen, nu en bij nieuwe aanvragen voor erkenning en in de
toekomst

Arjan gaat gelukkig niet terug naar school
Bij gebrek aan kundige begeleiding is onze
hoogbegaafde zoon Arjan uiteindelijk op 16 jarige
leeftijd vast gelopen op school. Hij wilde niks meer
met leren en/of leraren te maken hebben en wij
hebben hem om die reden thuis laten blijven om tot
rust te komen. De hoogbegaafdheid coach, die wij er
zelf bij hadden gehaald en nog heeft geprobeerd met
school te bemiddelen, heeft ons uiteindelijk
doorverwezen naar iemand, die ons weer heeft
geattendeerd op het CCL in Sterksel.
Daar heen gegaan voor een kennismaking gesprek ging er een wereld voor ons open.
Geen nare vragen, geen eisen of voorwaarden aan onze zoon. Enorm veel geduld en onze zoon het
gevoel gevend dat hij er toe deed was ontroerend om mee te maken. Deze mensen weten werkelijk
wat het is om hoogbegaafd te zijn in een wereld die daar niks van begrijpt.
Om te beginnen werd afgesproken dat hij 1 keer in de week zou komen. Dit werd vergoed door
onze zorgverzekeraar aangevuld met een eigen bijdrage. De reiskosten €43,- per keer hebben wij
zelf voor rekening genomen. Voor de reis van 180 km bij ons vandaan moet onze zoon zeer vroeg
opstaan, maar alles gaat zonder dwang en zelfstandig, iets wat bij het naar school gaan niet meer
mogelijk was.
Hij volgt met name de sessies Rots en Water en Mindshift en voor het gevoel echt wat te hebben
‘gedaan’ doet hij graag mee aan de sportactiviteiten. Een jaar lang één keer per week naar het CCL
heeft een enorme positieve werking gehad op onze zoon. Van een depressieve gesloten jongen met
enorme faal angst is hij inmiddels een opgewekte, zelfstandige, redelijk zelfbewuste en
zelfverzekerde jonge man geworden.
Hij wil, als is het wel op zijn eigen manier, dit jaar proberen om deelcertificaten HAVO te gaan
halen omdat hij het nog steeds moeilijk vind om aan te geven wat hij nou uiteindelijk wil gaan
doen. Hij wil graag op de een of andere manier verbonden blijven met de mensen die hem helpen
bij Feniks (voormalig CCL) omdat hij in hun het vertrouwen heeft wat hij nog steeds, bij anderen
die zeggen hem te willen helpen, mist. Hij staat nog op school ingeschreven, wordt binnenkort
overgeschreven naar een andere school waar hij via IVIO zijn diploma zou kunnen behalen samen
met een werk/stage traject. Het zou heel fijn zijn als hij evengoed nog begeleid kan worden vanuit
Feniks, omdat daar de perfecte expertise zit op het begeleiden van hoogbegaafde jongeren en we dat
enorm missen in onze eigen regio.

Arjan krijgt hulp hoe hij zonder school verder kan

Inleiding
Bij de groep van Arjan is het duidelijk; Zij gaan nooit meer terug. Maar gelukkig hoeft dat ook niet,
want bij Feniks Talent leren deze kinderen hoe ze een toekomst op kunnen bouwen zonder een
school. Soms door middel van de IVIO@school, maar ook bijvoorbeeld door te leren hoe je
zelfstandig een bedrijf start.
Ze hebben rust nodig om dat te kunnen doen, een vrijstellingen van de hele leerplicht kan voor
kinderen als Arjan een verademing zijn. Dan kunnen deze gezinnen focussen op beter worden en
weer gaan bouwen aan een toekomst, zonder angst voor de leerplicht. Helaas zijn er veel kinderen
zoals Arjan, sommige zelfs zo jong als 7 jaar. Voor deze hele jonge kinderen is Feniks Talent helaas
niet geschikt, maar er zal wel een opvang voor hen moeten komen.

Zorgen
Wij kijken als gezin naar de mogelijkheden voor een junior afdeling van Feniks, maar stranden op
de financiële gedeelte zoals hierboven beschreven.
Maar ook Feniks zelf (voorheen CCL) staat jaarlijks voor de grote uitdaging of ze het financieel
redden. Ouders die geen recht hebben op een PGB moeten dit volledig zelf ophoesten en kunnen zij
dit niet, dan zitten de kinderen thuis. Helaas geld dit niet alleen voor het bedrag voor Feniks, maar
ook voor de reiskosten. Dit is onwenselijk, hier moet een regeling voor komen.
Maar ook de vrijstellingen blijven een probleem, veel ouders en kinderen voelen de angst voor de
leerplicht. Omdat bij deze kinderen het duidelijk is dat ze niet terug naar school kunnen is een
vrijstelling voor de duur van de leerplicht de beste oplossing. Ze kunnen zich dan weer richten op
beter worden en hun toekomst.
Oplossingen
Wat heeft deze groep thuiszitters dan nog nodig??
!

Ontschotting onderwijs en zorg, een duidelijk budget voor deze instellingen

!

Vrijstelling voor de duur van de leerplicht koppelen aan inschrijving Feniks

!

Toezicht op nieuwe initiatieven zoals Feniks

Thuis is Daphne Daphne

"En als ik nog naar school moet blijven gaan, ga ik
liever dood!" In diezelfde kamer, op precies
diezelfde plek waar ze mij dit laat weten, is ze
geboren. Ik voelde een diepe schaamte voor het feit
dat ik degene was die haar op deze wereld had
gezet. De wereld die ze in het begin van haar
leventje zo volop leek te bewonderen.'
Daphne, die selectief mutisme heeft, gaat niet meer
naar school. Voor haar betekent dat een bevrijding
en herstel. Voor haar ouders start een periode van
zoeken en strijd. Janine beschrijft hoe ze zoekt naar
mogelijkheden om haar kind eindelijk te laten leren.
Ze neemt de lezer mee in dat proces. Tegelijk kijkt
ze terug in de tijd. Hoe komt een meisje als Daphne
in een situatie terecht, waarin de leerplicht haar
eerder schade dan leerontwikkeling bracht? Janine
ontdekt in haar strijd voor het recht op onderwijs
voor haar dochter, hoe zwak de positie van ouders is
en hoe zij al met een beetje meer kennis daar een
draai aan kan geven.
"Janine geeft zeer helder aan dat de wederpartij van
deze kinderen niet zozeer is 'de school' of 'de leerplichtambtenaar'. Het zijn eerder de wetten en
praktische bezwaren die in de weg staan aan hun recht op onderwijs. Daarom moet dit boek worden
gelezen. Niet alleen door ouders en docenten, maar vooral door degenen die het beleid bepalen waar
het gaat om de rechten van het kind en de positie van de ouders." Katinka Slump (onderwijsjurist)
Janine Scherpenberg is kindertherapeut bij haar eigen praktijk voor integratieve kindertherapie,
BinnensteBuiten in Almere. Zij is moeder van drie bijzondere kinderen.
www.janinescherpenberg.nl

Daphne maakt thuis grote sprongen

Inleiding
Voor de groep van Daphne is een dagopvang niet geschikt, voor hun is thuis de beste optie. Mits de
ouders aangeven dat ze dit aankunnen. Hulp en begeleiding van de leerplichtambtenaar is hierbij
wenselijk. Een leerplichtambtenaar die niet tegenover een gezin als deze staat als iemand die
processen verbaal uitschrijft, maar helpt bij de vrijstelling en de aanvraag voor een PGB.
Want 1 van de ouders (of een door de ouders aangewezen derde) moet thuis kunnen blijven, hun
werk moeten opzeggen en de begeleiding op zich nemen. De ouders die wij kennen die dit doen,
doen het echt met hart en ziel. 1 op 1 begeleiding is hier (tijdelijk) nodig, als dit door 1 van de
ouders gedaan kan worden dan is het voor het herstel van deze kinderen zelfs meer dan wenselijk.
Maar als kinderen als Daphne er aan toe zijn, moet ook onderwijs weer een optie zijn, hiervoor is de
IVIO@school de beste oplossing.
Zorgen
Vooral de rol van de leerplicht is hier de grootste zorg, bijna alle ouders die bekend zijn bij de
stichting, die in de schoenen staan van de moeder van Daphne, hebben PTSS door de
leerplichtambtenaar. Want deze groep is zich er ernstig van bewust dat thuis houden strafbaar is.
Dat uit huis plaatsingen, gevangenis straf en boetes op de loer liggen.
Bijna al deze ouders praten over angst voor de deurbel, telefoon, email en postbode. Angst voor die
ene brief dat er toch een AMK melding is gedaan of er toch een rechtszaak komt.
Vele ouders wachten een rechtszaak niet eens af, ze kunnen het niet aan en vluchten zelfs naar het
buitenland. Zoals te lezen is in de bijlage van de familie …………
Dit moet echt anders, een ouder moet het recht krijgen te kiezen voor onderwijs thuis op
psychische/lichamelijke gronden. Die angst, die in de bijlage door Katinka Slump zo goed
omschreven is, moet niet meer mogelijk zijn. Je kind beschermen tegen schade door school moet
voor deze ouders een recht worden.
Maar ook wie dát bepaald moeten de ouders zeggenschap in krijgen, want de aangesloten GGD arts
heeft vaak helemaal geen ervaring met de problematiek van het kind. Daarom is inspraak van de
ouders hierbij nodig, samen tot een compromis voor een deskundige komen.
Oplossingen
Wat heeft deze groep thuiszitters dan nog nodig??
!

het recht om een kind (preventief) thuis te houden om psychische schade te voorkomen

!

de mogelijkheid voor een vrijstelling op psychische gronden van een paar weken, zonder
kans op boetes, AMK meldingen of sancties. Een periode van overleg met de leerplicht
zonder ernstige gevolgen. Een periode van bijkomen en rust voor een gezin.
Tevens een uitkomst bij een wisseling van de oude school naar een school met een wachtlijst

!

Vrijstellingen voor langere termijnen om rust te creëren

!

Aangewezen arts of psycholoog moet aantoonbaar kennis hebben van de problematiek van
het kind en wordt pas na goedkeuring van de ouders ingeschakeld.

Aaron, de dromer
Als Aaron nog een kleine peuter is gaat het al mis op de
peuterspeelzaal waar hij 2 keer per week naartoe gaat. Hij leert
zichzelf dingen af. Voor hij erheen ging kon hij uit een gewone
beker drinken, maar binnen een paar weken wist hij ineens niet
meer hoe dat moest en huilde om een tuitbeker. Een van de
voorbeelden die we kunnen noemen. Uiteindelijk bleef hij thuis
om op zijn 5e weer te starten op de basisschool.
Maar ook daar ging het mis, hij kon ineens geen schaar meer vast
houden. Wist de kleuren en de letters niet meer. Weigerde toe te
geven dat hij wist wat links en rechts was. Ik hoor het hem nog
zeggen:
“Mamma, waar staat de auto vandaag?”
“Linksaf jongen”
“welke kant is dat??”
Verbaasd keek ik hem aan en zei niets. Aan het einde van het pas sloeg hij linksaf, maar het lag er
niet aan dat hij de auto hadden kunnen zien staan. Eenmaal in de auto vroeg ik hem waarom hij dan
toch linksaf geslagen was.
“Juf mag toch niet weten dat ik dat weet? Dan ben ik geen kleuter!”
Daarmee was voor hem de kous af en dit ging van kwaad naar erger, wij wilden hem een klas laten
overslaan. Juf wilde hem laten zitten.
We hebben zijn IQ toen laten testen, maar het kwaad was al geschied. “Nee, ik weet niet wat een
kasteel is en ook weet ik niet wat een trein is, want ik heb al genoeg vragen beantwoord.” Tijdens
de lunch verteld hij de tester in geuren en kleuren over treinen en kantelen van een kasteel. Maar dat
mocht niet meer meegerekend voor de test. Uitslag: Duidelijk zeer hoogbegaafd, maar geen IQ
cijfer bij te geven.
Toen hebben we een vrijstelling aangevraagd, school was in onze ogen ronduit gevaarlijk voor zijn
ontwikkeling. Gelukkig zagen de leerplichtambtenaar en de psycholoog dat ook.
Na onderzoek bleek hij naast zijn hoogbegaafdheid en onderpresteren ook nog Asperger te hebben.
Het “doen alsof” maakte dat hij het cognitief makkelijk had en daardoor minder last van prikkels
had. School was een drama geworden als we het hadden doorgezet.
Nu met thuisonderwijs is het gevecht tegen onderpresteren er nog regelmatig, maar hij gaat goed
vooruit. Hij leert sociaal ook snel en heeft veel vriendjes bij verschillende verenigingen.
Sociaal is amper iets te merken van zijn Asperger, iets wat deskundigen bij hem opvallend vinden.
En Aaron? Die weet het wel; hij gaat in de zomers bij de vrijwillige strandwacht. En in de winters?
Dan gaat hij zoveel geld verdienen met games maken dat hij in de zomer niet aan het werk hoeft.
Daar is geen klassikaal onderwijs voor nodig. Hij heeft al 5 zwemdiploma's dus misschien komt
zijn droom over een paar jaar wel uit.

Aaron blijft thuis, maar komt er wel
Inleiding
Bij de groep van Aaron is het al heel jong duidelijk dat klassikaal onderwijs geen optie zal zijn.
Er is 1 op 1 onderwijs nodig en terug naar school zal jaren lang geen optie zijn. Als er ooit al weer
een optie voor komt, want sommige kinderen zijn nu eenmaal niet geschikt voor klassikaal
onderwijs.
Sommige ouders/verzorgers geven aan Thuisonderwijs prima aan te kunnen en dit ook graag te
willen, deze ouders moeten hier een kans voor krijgen. maar ook terug kunnen vallen op
instellingen als Feniks Talent of 2Play al is het maar voor 1 dag per week.
Zorgen
Net als bij de groep van Daphne is ook hier de schade door de leerplicht groot, vrijstellingen voor
een langere periode zijn dan ook meer dan wenselijk. Er kan dan een langere termijn traject ingezet
worden, door zowel ouders als ingeschakelde mantelzorg en vrijwillige hulpverlening. De gezinnen
die bij de stichting bekend zijn, die al langere tijd onderwijs op deze manier verzorgen, zijn net
geoliede machines. Zo zijn mantelzorg, onderwijs, verenigingen, kind(eren) en ouders op elkaar
ingesteld. Daar maken wij als stichting geen zorgen om, een langdurige vrijstelling is dan wenselijk.
IVIO@school onderwijs is duur en via samenwerkingsverbanden wordt er op dit moment veel
misbruik gemaakt van deze mogelijkheid. Scholen krijgen geld voor deze leerlingen en dwingen
ouders tot mee betalen op straffe van melding van ongeoorloofd verzuim aan de
leerplichtambtenaar. De Miepziek contracten zijn hier een goed voorbeeld van, daar wordt door
scholen misbruik van gemaakt. Sommige scholen betalen de pakketten helemaal niet en krijgen de
ouders (of de dagopvang) de rekening gepresenteerd, met alle gevolgen van dien. Of ouders krijgen
slechts een greep oude boeken achteruit een kast en zien nooit een IVIO pakket. Gevolg? Het kind
krijgt geen goed onderwijs, de leerplicht weet van niks en ouders zijn te bang om het te melden.
Hun kind zit immers “illegaal” thuis. Loskoppeling van het samenwerkingsverband en
IVIO@school onderwijs is in onze ogen voor deze groep dan ook noodzakelijk, ook om psychische
redenen van een gezin.
Ouders die (uit financiële noodzaak) “kiezen” voor een PGB ipv onderwijs moeten IVIO@school
onderwijs zelf bekostigen. Wat vaak in de praktijk betekend dat een kind niet of nauwelijks les kan
krijgen. Ouders ploeteren om materialen tweedehands te vinden en toetsen zijn zelfs helemaal niet
te krijgen. Deze ouders moeten soms ’s avonds er nog een baan bij zoeken om bijles te kunnen
betalen als dat nodig is. De weg naar het staatsexamen wordt dan wel heel lang en zwaar.
Oplossingen
Wat heeft deze groep thuiszitters dan nog nodig?
!

Vrijstellingen voor langere periode, desnoods op basis van artikel 11g of 15 LPW

!

IVIO@school onderwijs (vrijwillig) aan te vragen via UWV als onderwijsvoorziening
(Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap (Regeling van de
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 januari 2008,
nr. JOZ/94546)

!

Vrijwillige aanstelling via de IVIO@school (of vrijwillige PGB) voor ouder/verzorgen die
het onderwijs op zich neemt. Daarnaast erkenning voor het werk om als stage voor bv
PABO te gebruiken

!

Mogelijkheden voor verzekering en pensioen voor thuisblijvende ouder/verzorger

Samenvatting
Inleiding
Globaal gezien is het oplossen van deze groep thuiszitters dus helemaal niet erg complex.
Wij weten dat er nog meer groepen thuiszitters zijn zoals bv de kinderen met een problematische
thuissituatie. Wij hebben hier als stichting te weinig ervaring mee om met oplossingen te komen
voor deze groepen. Ze melden zich niet bij ons en daardoor hebben wij er ook geen kijk op wat het
beste voor deze groepen zal zijn.
Daarnaast moeten thuiszitters niet verward worden met de groep thuisonderwijzers met een
vrijstelling op basis van geloofsovertuiging vertegenwoordigd door de NVvTO en
Christenen Voor Onderwijsvrijheid. Voor informatie over deze groep verwijzen wij lezers naar deze
vertegenwoordigers.
Wat voor de doelgroepen van dit rapport zorgen en oplossingen zijn weten we wel en eigenlijk zijn
deze best haalbaar.
Zorgen samenvatting:
Macht en onschendbaarheid van scholen en schoolbesturen tot in het extreme, in de vorm van
chantage door dreiging met AMK en RvK door deze schoolbesturen. Maar ook de macht van
schoolbesturen bij het regelen van onderwijs voor thuiszitters. En het misbruiken van de gelden
bedoeld voor thuiszitters en hun leermiddelen door scholen en door school ingehuurde derden.
Leerplichtambtenaren die leven naar de regel van de wet en geen flexibele houding hebben voor
zorg op maat en/of het geven van vrijstellingen van leer of schoolplicht om rust te creëren in een
gezin.
De strakke schotten in de betalingen voor zorg en onderwijs, waardoor goede initiatieven als Feniks
Talent, 2Play, Megakids en the next generation in hun bestaansrecht bedreigd zijn en worden.
Maar ook ouders gedwongen worden te kiezen tussen zorg en onderwijs.
Oplossingen samenvatting:
Macht van schoolbesturen inperken door meldpunt en sancties bij het weigeren van
kinderen/inschrijvingen.
IVIO@school via UWV laten gaan in de vorm van onderwijsvoorziening via de regeling
onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap (Regeling van de Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 januari 2008, nr. JOZ/94546) Zodat scholen geen
inmenging hebben bij goed onderwijs voor thuiszitters met en zonder vrijstelling.
Ontschotting zorg en onderwijs ten behoeve van instellingen als Feniks en 2Play en ouders die
vrijgestelde thuiszitters van onderwijs voorzien.
Een sterke financiële basis voor instellingen als Feniks en 2Play, zonder dat er misbruik gemaakt
kan worden door derden van deze geldstroom.
Flexibelere mogelijkheden bij vrijstellingen en zorg, want een kind die via de webchair of
IVIO@school onderwijs krijgt is toch feitelijk al geen thuiszitter meer??

Slot en dankwoord
Eigenlijk willen wij als stichting maar 1 ding: Morgen naar de notaris, omdat de stichting niet meer
nodig is. Want deze kinderen zijn gelukkig, elk op hun eigen manier. Maar het is aan het ministerie
of ze de regels zo aan willen en kunnen passen dat niet alleen Rafael, Merlijn, Alex, Arjan, Daphne
en Aaron (na een zware strijd van hun ouders) nu op hun eigen manier kunnen en mogen leren.
Maar dat ook het leerrecht van alle kinderen in de toekomst wordt gegarandeerd, maar dan zonder
bloed, zweet en tranen van de ouders. Want leren doe je samen, want samen ben je sterk.
Langs deze weg wil ik dan ook Lukretia, Saskia, Penny, Sandra, Janine en Aafke bedanken voor
hun verhalen over hun kinderen Rafael, Merlijn, Alex, Arjan, Daphne en Aaron.
Maar ook Kantinka Slump voor haar steun de afgelopen jaren aan mij persoonlijk en alle
thuiszitters van Nederland.

Bijlagen
!
!
!
!
!
!

“Ziek van school” Column van Katinka Slump
“Hebben kinderen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?”
Leerplichtwet artikelen 5 sub a, 11g en 15
Artikel van een gezin dat geëmigreerd is, omdat “passend onderwijs” niet paste.
Extra toelichting op ons rapport geschreven door de moeder van Daphne
The next Generation

Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?

Leerlingen met een handicap kunnen extra onderwijsvoorzieningen aanvragen
bij het UVW. Dit kan als een leerling moeilijkheden heeft bij het volgen van
onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om aangepaste software, meubilair en om een
vervoersvoorziening.

Voorbeelden onderwijsvoorzieningen
Voorbeelden van onderwijsvoorzieningen zijn:
!
!
!
!

een taxivergoeding;
een doventolk;
aangepaste software of meubilair.
remedial teaching (hulp van leerkrachten die speciaal zijn opgeleid om leerlingen extra te
begeleiden);
! extra begeleiding in de klas.

Voorwaarden onderwijsvoorzieningen
Om voor onderwijsvoorzieningen in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
!
!
!
!
!

de leerling of student is jonger dan 30 jaar;
de leerling of student heeft de voorziening nodig door ziekte of handicap;
de ziekte of handicap duurt naar verwachting langere tijd;
de leerling kan voor de voorziening geen gebruik maken van een andere regeling;
de voorziening helpt de leerling of student zijn beperkingen op te heffen of te verminderen.

Alle voorzieningen staan uitgebreid beschreven in de Regeling onderwijsvoorzieningen voor
jongeren met een handicap.

Leerplichtwet 1969
Artikel 5. Gronden voor vrijstelling van inschrijving
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat
een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat ingeschreven, zolang
! a. de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school
onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten;

Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de
jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die
de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn vrijgesteld
van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien
g. de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school
onderscheidenlijk de instelling te bezoeken.

Artikel 15. Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs
! 1. In andere gevallen dan genoemd in artikel 5 kunnen burgemeester en wethouders op
grond van bijzondere omstandigheden vrijstelling verlenen van de in artikel 4a opgelegde
verplichtingen, indien wordt aangetoond, dat de jongere op andere wijze voldoende
onderwijs geniet.

Gezin uit Assen emigreert om thuisonderwijs
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Een gezin uit Assen emigreert binnen drie weken naar België, omdat ze hun kinderen in Nederland
geen thuisonderwijs mag geven. Een verzoek om vrijstelling van leerplicht op basis van
humanistische gronden werd afgewezen.
'Daarom vertrekken we naar België. Daar is thuisonderwijs wel toegestaan', meldde moeder Wenda
Verkerk donderdag.
De ouders zijn veroordeeld tot een voorwaardelijk boete 125 euro voor het overtreden van de
Leerplichtwet. Als het gezin in Nederland zou blijven en de kinderen niet naar school laat gaan, kan
Bureau Jeugdzorg de ouders uit de ouderlijke macht zetten.
Ontzegging van de leerplicht mag in Nederland alleen op lichamelijke of psychische gronden of op
basis van godsdienstige en levensbeschouwelijke overwegingen.
Verkerk vindt dat het Nederlandse onderwijssysteem niet geschikt is voor met name haar 11-jarige
dyslectische zoon. Ze hebben ook nog een dochter van 6 jaar.

Als leren op school niet lukt
Door Janine Scherpenberg
Kind: Daphne
Diagnose: Selectief Mutisme (sociale angst, praat niet in situaties buiten huis)
Situatie nu: thuis lerend, IVIO (na een nare strijd) MAVO (met heel goede resultaten)
In het boek 'Thuis is Daphne Daphne' staat exact omschreven hoe een kind mogelijk uitvalt. Het boek is in
principe één compleet dossier naast de vele dossiers die liggen bij scholen, zorg- en hulpverleners en andere
instanties die haar slechts voor een deel kennen. De hulpverleners hebben nooit één compleet beeld gehad
van Daphne. Ouders hebben dat wel. Dat wordt vaak vergeten en daar wordt geen waarde aan gehecht. Een
kind kan door niet gesignaleerde eigenschappen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Hoge eisen,
gesteld aan en door scholen maken dat er aan het kind getrokken blijft worden. Met zeer nare gevolgen van
dien.
Op welke punten is het eigenlijk vooral niet goed gegaan:
1 a.Verkeerde doelen
Leren op school lukt niet, de prestaties blijven achter, een leerachterstand ontstaat. Het zelfvertrouwen van
het kind verkleint, vrienden en vriendinnen raken uit zicht door bijvoorbeeld doubleren. Het kind is eenzaam,
maar gaat nog steeds 'netjes' naar school. Het kind raakt in een diepe put. In het geval van Daphne: stoppen
met praten, ernstige angsten, eenzaamheid, verlies van vertrouwen van de mensen om haar heen, verlies van
zelfvertrouwen en uiteindelijk overspannen en doodswens. Doelen liggen ook hierna, voor instanties, niet op
het 'zich weer gelukkig' voelen en uitzoeken wat de daadwerkelijke oorzaken zijn (wat nooit gebeurde) maar
doelen zijn geformuleerd als: 'het kind moet weer terug in de schoolbank'. Doelen zijn ook niet gericht op het
verkrijgen van onderwijs. Ook al is al lang duidelijk dat leren op school niet lukt. Thuis blijkt dat uiteindelijk
wel te lukken.
1.b. Juiste formulering doel:Als het uitgangspunt is: dit kind moet onderwijs krijgen. En als daarbij
gekeken wordt wat de voorwaarden zijn om dat voor dit kind mogelijk te maken is het pas mogelijk om
'passend onderwijs te bieden. In dit geval is dat 'thuis onderwijs' en wel op het niveau wat verwacht mag
worden bij het IQ/leervermogen van het kind.
2.a. Verkeerde focus
In Daphne's geval is het heel duidelijk dat de focus van de school fout is geweest. Handeling is steeds gericht
geweest op symptomen, op zorg en minder op onderwijs. Het kind moest gedrag veranderen zodat de school
weer door kon. Het gedrag kwam echter voort uit het verkeerd aanbieden van onderwijs. Kijk eens terug naar
de neerwaartse spiraal. Die start met leerproblemen. Daphne praatte eerst op school. Zij had vriendinnen,
veel vriendinnen en heel veel afspraken. Totdat.... het leren moeilijker ging. Slecht presteren tast het
zelfvertrouwen aan, net als het zelfvertrouwen stevig wordt bij goed presteren. Wanneer de school zich had
gericht op de eigenlijke kerntaak, het bieden van onderwijs, passend bij het kind, was er iets bereikt.
Onderzoek naar het leerprobleem in plaats van onderzoek naar 'probleemgedrag'. Het passend onderwijs lijkt
er op gericht om op deze manier te werken. Zorg bieden, specialiseren op zorg (lees: symptomen). Men kan
zich bijvoorbeeld afvragen welke school zich specialiseert in selectief mutisme? Scholen zullen bij
aanmelding van 'zo'n' kind doorverwijzen of aangeven dat zij die expertise niet in huis hebben. Dat is voor
het kind een afwijzing. Dit is Daphne overkomen. De instanties zoeken daarna vooral oplossingen in

hulpverleningsinstanties (niet bij een onderwijsinstelling)

2.b. Juiste focus school Ouders melden het kind op de school aan voor het aantrekkelijk onderwijs aldaar.
Zij melden hun kind niet aan om zorg aan te vragen. Eerder doen zij dit bij een eigen gekozen hulpverlener.
Ook Daphne werd afgewezen op een reguliere school. De leerkrachten gaven aan niet te weten hoe met haar
om te gaan. Daphne kon niet naar de school, ook omdat verwacht werd dat ze gepest zou gaan worden.
Daarna ligt het probleem bij de ouders. Hoe kan passend onderwijs hier een oplossing bij bieden? De
ervaring lijkt er al te zijn voor Daphne.
Onderwijs op maat (1-op-1) krijgt zij nu wel. Via het IVIO volgt zij de MAVO. Dat terwijl zij op PROniveau uitkwam op de basisschool. Een juiste focus vanuit school is, hoe kan het kind toch onderwijs
krijgen? Wat heeft het kind daarvoor nodig (wat zijn de voorwaarden voor dit kind? Met het onderwijs
centraal i.p.v. zorg als uitgangspunt)
3.a. Ouders uitsluiten
Juist met een meisje met problematiek als Daphne komt naar voren dat het vooral de ouders zijn die weten
wat het kind nodig heeft en wat er in de weg staat. Ook weten de ouders wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn. Daphne was op school een verstijfd meisje, maar thuis was zij vrij en vertelde zij
precies waar ze tegen aan liep. Daar liet ze zien wat ze kon (zoals leren). In Daphne's geval werd er niet
serieus geluisterd naar ouders. Hun inbreng werd opzij gezet. Mede daardoor is er uiteindelijk niet gedaan
wat nodig was.
3b. Ouders als deskundigen zien van het kind (en vaak ook over de problematiek)
Ouders hebben het complete beeld over het kind. Het is in het belang van het kind om dat ook in zicht te
krijgen bij de school. Dan kan van mogelijkheden worden uitgegaan. Dan ontstaat kennis over de
voorwaarden om te kunnen leren. Bovendien vergroot de school expertise over stoornissen. Ouders weten
vaak enorm veel over de symptomen, de onderliggende gevoelens en wat de 'handleidingen' voor het
specifieke kind zijn. Tevens wordt kennis vergaard over de secundaire symptomen bij een diagnose. Bij
selectief mutisme in het geval van Daphne kan men denken aan leerachterstand, eenzaamheid. Of andersom:
bij leerproblematiek kan een kind een beschadigd zelfbeeld krijgen en stoppen met praten.
Houding schoolleiding en instanties
Wat vooral heel belangrijk is in het geval het toch mis gaat. Het kind komt bijvoorbeeld thuis te zitten, is de
houding van school. De school heeft zich vooral afzijdig en aanvallend getoond. Zodra er echte problemen
waren (uitval) heeft de school zich negatief gehouden en er van alles aan gedaan om van hun leerling af te
komen. Niet bieden van actieve inzet bij het zoeken van een oplossing, liegen over beschikbare (financiële)
hulpmiddelen, zich terug trekken en het verdraaien van waarheid. Het maakt het voor ouders onmogelijk om
in gesprek te gaan. Daarbij ontstaat het gevoel te moeten vechten tegen een grote macht. Vooral ook is de
ervaring van de ouders van Daphne dat LPA en GGD er vanuit gaat dat ouders niet willen dat hun kind naar
school gaat. Kennis wordt onthouden wat maakt dat ouders echt onmacht voelen in hun strijd om onderwijs
of een plek in een school. Een leerplichtambtenaar die ouders wijzen op hun plicht om hun kind naar een
school te laten gaan. Ouders komen klem. Een anders, positief uitgangspunt vanuit school en gemeente zou
overleg meer efficiënt maken.

Correspondentie tussen school, ouders en lpa is te vinden op www.janinescherpenberg.nl

The Next Generation
Door Lukretia S. Bressers-Tuinstra
The Next Generation is opgezet zodat thuiszittende kinderen toch de kans krijgen om onderwijs op
maat te kunnen volgen.
Bij TNG ligt de focus op eigenaarschap bij de leerlingen neer te leggen waardoor hun intrinsieke
motivatie optimaal zal zijn.
Tot nu toe was er geen adequate opvang voor de thuiszittende leerlingen in onderwijsland.
De CITO score bepaalt waar een leerling heen kan gaan, maar zegt niets over het niveau van de
leerling. De Cito-toets meet de leervorderingen op een aantal gebieden in een momentopname. De
Cito-toets wordt als goede voorspeller van het schoolsucces gebruikt. Maar dan wel in het huidige
systeem. Dat houdt in, dat als een leerling een talent heeft, dit niet uit de CITO naar voren komt.
Toch wordt er te weinig uitgehaald om de leerling op de juiste plek te krijgen. We spreken dan van
onderpresteren. Tot een bepaald niveau kunnen ouders en leerlingen terecht via het cluster
onderwijs. Maar er is niets waar de slimmere kinderen (met een gedragsprobleem) terecht kunnen.
Ze hebben om uiteenlopende sociaal-emotionele-cognitieve redenen intensievere coaching nodig
vanuit intrinsieke motivatie, die vanuit de reguliere scholen niet geboden kan worden. Daarnaast
hebben ze externe problematiek die de leerling belemmeren om goed te kunnen functioneren in hun
school.
Er is in de meeste gevallen een voorsprong te bemerken in de begaafdheid van leerlingen tussen 15
tot 25% maar de leerlingen raken dit gaandeweg kwijt of raken verstrikt in het onderwijs systeem. ¹
De doelgroep is kinderen vanaf 10 jaar tot 18 jaar met een meerbegaafdheidsprofiel en/of
gedragsprobleem, die in het huidige reguliere onderwijs geen passend onderwijs kunnen ontvangen.
Visie van The Next Generation
The Next Generation is opgezet zodat thuiszittende leerlingen toch de kans krijgen om onderwijs op
maat te volgen.
Een school voor persoonlijk onderwijs voor creatieve, energieke en begaafde leerlingen waar elke
leerling die wordt aangemeld alle aandacht, zorg en ondersteuning kan ontvangen die het verdient.
Dit onderwijs is gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Waarbij de
focus ligt op eigenaarschap bij de leerlingen neer te leggen waardoor hun intrinsieke motivatie
optimaal benut zal worden. Wij zullen de juiste begeleiding gaan bieden door verschillende
leerstrategieën en methodieken toe te passen, waarbij de basis ligt in eigenaar zijn van je eigen
ontwikkeling. Hiervoor zijn methodieken en trainingen beschreven naast de methodieken van de
eigen school, die beantwoorden aan de kerndoelen, vastgesteld door de minister van onderwijs.
Daartoe willen we een unieke leeromgeving creëren voor de leerlingen, die extra begeleiding nodig
hebben en niet passen in het reguliere onderwijs met de soms overvolle klassen.
De beurt is daarbij aan de leerling om in zijn of haar tijd de doelen te verwezenlijken zonder daarbij
uit het oog te verliezen dat iedereen een andere benadering nodig heeft om te bereiken wat hij of zij
wil.
Leerlingen zijn divers en hebben verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden.
Er is sprake van individuele problematiek. Daarnaast is er verschil in leerstijlen, niveau en talenten.

Dit alles maakt het onderwijs ‘op maat’ noodzakelijk.

Visie van ons onderwijs

Onderwijs op maat
Zelfstandig leren is het centraal stellen van een actief en zo zelfstandig mogelijk lerende leerling.
De twee begrippen actieve leerling en zelfstandige leerling impliceren gedifferentieerd leren.
Zelfstandig leren gaat uit van een individueel leertraject, waarin de leerling zelfstandig activiteiten
moet ontwikkelen om gestelde leerdoelen te kunnen halen. Dit kan individueel of samen met
anderen.
Actief leren gaat uit van het principe samenwerken met anderen om tot actief leren te komen. Dit
kan ingezet worden door middel van project/thematisch onderwijs.
Met andere woorden: als de optimaal functionerende zelfstandig lerende leerling een feit is, is
gedifferentieerd leren een feit geworden. Naarmate de leerling beter leert zelfstandig te leren, gaat
de stelling des te meer op. De leraar is meer een coach dan een leraar.
The Next Generation bevordert de eigen ontwikkeling op sociaal, emotioneel, maatschappelijk,
economisch, creatief, technisch en cognitief gebied. Een kind moet zich op allerlei terreinen kunnen
ontwikkelen om als een volwaardig persoon gezien te worden.
Ook bieden wij een duidelijke andere benadering in het referentiekader van de leerling en de lessen,
waarin er significant anders gewerkt wordt met de leerlingen. Daarnaast geven we projectonderwijs
en is het de bedoeling dat de leraren onderling met elkaar gaan samenwerken aan de ontwikkeling
van opdrachten en projecten die de leerlingen gaan maken, waarbij kennis vanuit elk vak
noodzakelijk is om het project met succes af te ronden.
Allerlei methodieken en leerstrategieën worden in het lesprogramma meegenomen, zoals een
assertiviteit en sociale vaardigheid cursus, studievaardigheden en kennisverdieping ten aanzien van
de verschillende gedragsproblematiek en met nadruk op het “hoe”.
De leerlingen volgen daarnaast de communicatie training “Je moet niks!”. Er wordt een combinatie
gemaakt van verschillende lesvormen, waarbij gelet wordt op het gebruik maken van een variëteit
van de zintuigen die noodzakelijk zijn voor deze doelgroep. Onze hoogste prioriteit is dat we zoveel
mogelijk leerlingen kunnen helpen bij hun ontwikkeling binnen onze mogelijkheden. Daarbij
passen we de leeromgeving aan de wensen en eisen van de leerling aan.
Meerdere doelen worden gelijktijdig gerealiseerd, namelijk:
·

Ontwikkeling individueel en groepsgewijs zorg-leerprogramma.

Kennis verdieping t.a.v. gedragsproblematiek (o.a. AD(H)D, ODD, Autisme spectrum, Asperger
syndroom, HSP, Borderline, dyslexie en dyscalculie, (faal)Angststoornissen, depressiviteit, etc.). 60
% van de leerlingen vallen in deze problematiek en zijn dus gebaat bij onderwijs op maat.
Vernieuwing in de methodieken die beter aansluiten.
Door ontwikkeling en stimulans van projectonderwijs worden vaardigheden toegepast die
noodzakelijk zijn zoals kritisch denken, probleemoplossend denken en het aanleren van een attitude
die past in the 21century skills.

Doelstellingen
The Next Generation heeft de volgende doelstellingen:
realistische kennisverdieping en oriëntatie bieden waar nodig;
de motivatie om te leren terugbrengen bij de leerling;
verbeterde afstemming onderwijs-zorg;
bij leerling gedragsbewustwording realiseren;
aansluiten op het netwerk om de leerlingen heen;
gebruik maken van aanwezige positieve factoren;
toegespitst zijn op de individuele leerling binnen de groep, zodat de leerling meer grip krijgt op de
eigen toekomst;
gaat zich richten op de sterke kanten van de leerling d.m.v. een positieve benadering;
de zwakke kanten van de leerling versterken.

