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Inleiding 
Tegenwoordig houden we kinderen scherp in de gaten en meten we voortdurend 

vorderingen op school of problemen op het gebied van psychische gezondheid.  

Van ieder kind wordt verwacht dat ze eenzelfde standaard (leer)lijn volgen. Wijk je af 

van deze lijn, naar boven of naar beneden, dan wordt over het algemeen niet het 

schoolaanbod bijgesteld maar wordt er gevraagd om het kind te onderzoeken waarom 

het afwijkt. Want er wordt gesteld: ‘Een goede diagnose (bij schooluitval) is belangrijk 

om een goed advies op maat te kunnen geven.’  

Via gesprekken, ingevulde vragenlijsten en, zo nodig, aanvullende onderzoeken en 

observaties, via de ouders maar ook via de school en andere betrokkenen, wordt er dan 

een ‘label’ op het kind geplakt. Met als doel om inzicht te krijgen in de voorkomende 

problematiek en de mogelijkheden van het kind. Daar is op zich niet veel mis mee. 

Het zijn echter de volwassenen die kinderen observeren en beoordelen. Hoe kinderen 

hun eigen gedrag ervaren telt niet mee. Of de reden waarom deze kinderen ‘ander’ 

gedrag laten zien. In de psychiatrie geldt de regel dat je volwassenen geen diagnose 

mag geven als ze daar niet zelf om vragen. Dit geldt niet voor kinderen. Er wordt te 

makkelijk voorbijgegaan aan de rechten van het kind. En wat volgens hem of haar een 

oplossing zou kunnen zijn. 

Bovendien hebben we door al dat meten en vergelijken de norm en de marges erg 

smal vastgesteld in vergelijking tot de decennia hiervoor. Elk kind moet in dezelfde mal 

passen. En dat beïnvloedt de uitkomst enorm. Waardoor het kind dat niet de (leer)lijn 

volgt gemakkelijker uitvalt dan voorheen en thuis komt te zitten. 

 

Met een (mis)diagnose help je het kind niet. Het enige wat je ermee bereikt, is dat het 

kind gaat denken dat het probleem bij zichzelf ligt, bij zijn eigen ik. Het raak aan zijn 

identiteit. Je zegt dan eigenlijk tegen het kind: ‘Er is iets mis 

met jou’. Terwijl problemen op school vooral iets zeggen 

over de mismatch tussen een kind en zijn omgeving. De 

oorzaken van (leer)problemen liggen dus niet (alleen) bij het 

kind, maar overal: in de omgeving, in de leerstijl, in het 

onderwijsaanbod, in de aanpak van de leraar etc. Het blijkt 

dat wanneer de context rondom kinderen verandert, 

bijvoorbeeld wanneer de schoolomgeving, het 

onderwijsaanbod, een andere docent of de opvoedstijl 

worden aangepast, het gedrag van kinderen ook verandert. 

Dus wanneer de context wordt meegenomen bij de aanpak 

van problemen kunnen er zichtbare verbeteringen optreden. 

 

Daarbij is ons onderwijssysteem erg competentiegericht: de 

leerplannen en einddoelen staan centraal. Ieder kind moet 

binnen een bepaalde tijd naar dat einddoel geleid worden. Het huidige 

onderwijssysteem is al decennialang niet aangepast aan de maatschappelijke 
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veranderingen waar andere competenties nodig zijn en er andere opvoed- en 

communicatiestijlen gebruikelijk zijn.  

Hopelijk brengt de volgende minister van onderwijs de broodnodige verandering in het 

schoolsysteem door het verplicht stellen van inclusief onderwijs meer 

maatwerktrajecten, kleinere klassen, flexischoling, Agora onderwijs, onderwijs thuis of 

op een andere locatie dan school, digitaal onderwijs in combinatie met schoolgang, 

docenten die thuis komen lesgeven, individuele leerlijnen en top-down onderwijs om 

maar een kleine greep te doen uit de mogelijkheden. En zet hij of zij het leerrecht voor 

kinderen i.p.v. schoolplicht bovenaan in zijn of haar prioriteitenlijst. 

 

Petra de Blok 

#TeamOnderwijsaffaire 
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Schooluitval 
Wanneer je een internet zoekopdracht doet via een browser en het woord ‘schooluitval’ 

intypt, kom je de volgende redenen tegen die de kans op schooluitval vergroten: 

• Gebrek aan motivatie,  

• De school niet leuk vinden,  

• Slechte schoolprestaties,  

• Impulsiviteit,  

• Gebrekkige sociale vaardigheden,  

• Lage sociaaleconomische status van de ouders,  

• Het gebrek aan steun bij het schoolwerk door ouders,  

• Omgaan met leeftijdgenoten die ook spijbelen,  

• Voortijdig stoppen met school,  

• Fulltime werkende ouders,  

 

Ingrado (de belangenvereniging van leerplichtambtenaren) heeft dossieronderzoek1 

gedaan naar thuiszitters en daaruit zou blijken dat bij het overgrote deel van de 

kinderen die thuiszitten meerdere van de onderstaande problemen tegelijk spelen: 

• Psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën, psychische 

problematiek, psychiatrische stoornis; 

• Gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen (oppositioneel); 

• Wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct actie te 

ondernemen; 

• Bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening gehouden wordt met 

de problematiek van de jongere; 

• Thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast, onrust, 

gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis. 

 

De belangengroep Onderwijsaffaire heeft via een korte ouderenquête onderzocht wat 

de redenen waren waarom hun kind op school uitgevallen is en/of thuiszitter geworden 

is, vanuit het ouder/kind perspectief. Zijn er ook oorzaken die buiten het kind te vinden 

die hier een rol in meespelen? 

Een ding is in ieder geval wel al duidelijk, schooluitval en/of thuiszitten heeft heel veel 

impact op het leven van een kind en blijft niet zonder gevolgen. Over het geheel 

genomen wordt de kans op werkloosheid in de volwassenheid groter. Bij kinderen die 

naar buiten gerichte gedragsproblemen vertonen wordt ook de kans op criminaliteit 

groter. Bij alle jongeren verhoogt schooluitval/thuiszitten het risico dat hun welzijn en 

gezondheid vermindert.  

 

Cognitieve achterstanden kun je later in je leven tot op zekere hoogte inhalen.  

Maar het buitengesloten worden geeft een kind het gevoel dat het anders is, dat het 

dom is en dat hij/zij er niet bij hoort. Bovendien missen ze normale bijzondere (feest) 

dagen zoals schoolfeesten, het afscheid van de basisschool, schoolkampen en het 

 
1 https://ingrado.nl/kennisbank/items/wat-zijn-thuiszitters 
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eindexamen. Dat creëert een totaal gevoel van isolatie dat doordringt tot in de 

haarvaten van het leven van een kind en zijn of haar psychische gesteldheid. Het 

ontregelt, het geeft een gevoel van niet voldoen, er niet bij horen. Ondanks dat, zoals 

uit ons onderzoek blijkt, de oorzaak niet altijd bij het kind ligt. 

 

Onderzoek 
13 juni 2021 plaatste de belangengroep Onderwijsaffaire een onderzoek online naar de 

oorzaak van de (volledige) uitval van kinderen in het onderwijs. Het doel was om inzicht 

te krijgen op de manier waarin het huidige onderwijssysteem tekortschiet en om 

zichtbaar te maken welke kinderen in het huidige onderwijs (ernstig) tekortkomen en 

waarom. Er werden in totaal 535 formulieren ingevuld. 

De eerste vraag was simpelweg: Gaat jouw kind nog naar school? 

 

 

Daarna vroegen we of het kind, als het nog wel (gedeeltelijk) naar school gaat, passend 

onderwijs ontvangt dat aansluit bij de behoefte van het kind. 

 

Wat is nu passend onderwijs volgens de overheid2? 
De definitie van passend onderwijs zoals gesteld in de wet passend onderwijs;  

‘Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun 

mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf 

haalt. Scholen moeten daarom extra hulp aan leerlingen bieden die dit nodig hebben, 

zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.’  

 

Het is dus de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om voor elke leerling een 

passend onderwijsaanbod te realiseren.  Een passend onderwijsaanbod houdt dus in 

dat onderwijs en ondersteuning moet aansluiten op de behoeften van het kind.  

 
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs 

Gaat jouw kind nog naar school? 

 

 
11%

29%

60%

Ja

Ja maar gedeeltelijk

Nee
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Wat zijn ondersteuningsbehoeften van het kind3? 
De website van Wij Leren zegt hierover; ‘Onderwijsbehoeften zijn de dingen die een kind 

nodig heeft om goed te kunnen leren. De onderwijsbehoeften verschillen per kind; een 

kind met dyslexie heeft andere onderwijsbehoeften dan een hoogbegaafd kind. De 

onderwijsbehoefte kan betrekking hebben over diverse aspecten van het onderwijs, zoals: 

de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de werkvormen, de motivatie of de 

leeromgeving. De leerkracht heeft als taak om aan te sluiten bij de individuele 

onderwijsbehoeften van zijn leerlingen.’ 

 

Maslow 
Neem je de theorie van Maslow hierbij, dan zie je dat als er aan de basis niet voldaan 

wordt aan de behoefte van het kind, de top, in het onderwijs, leren en ontwikkelen, niet 

bereikt kan worden.  

• Zelfontplooiing in vorm van de 

mogelijkheden om de persoonlijkheid te 

ontwikkelen en mentale 

groeimogelijkheden. 

• Erkenning in vorm van de combinatie van 

zelfrespect en de waardering van anderen. 

• Sociale behoeften in vorm van 

vriendschap, liefde en sociale contacten. 

• Bestaanszekerheid in vorm van veiligheid 

en zekerheid. 

• Primaire biologische behoeften zoals eten, 

lucht en water. 

 

Pas je deze piramide van Maslow toe op de schoolse setting dan is de enige laag waar 

de thuissituatie invloed op kan hebben; 

De lichamelijke behoefte; 

• Als een kind bijvoorbeeld niet geslapen of gegeten heeft wanneer hij op school 

arriveert kan dit negatieve gevolgen kan hebben, zoals weinig concentratie 

tijdens de les. 

 

In de volgende lagen is school verantwoordelijk om aan de behoefte te voldoen;  

Bestaanszekerheid; 

• Wat het onderwijs betreft heeft een docent als taak een veilig klimaat in de klas 

te creëren. Op die manier kan het kind zich het best ontwikkelen in de klas. 

Sociale behoefte; 

• Op school hebben leerlingen behoefte aan saamhorigheid. Wanneer een kind dit 

niet ervaart, gaat dit vaak gepaard met een gevoel van eenzaamheid. 

 
3 https://wij-leren.nl/onderwijsbehoeften.php 
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Erkenning; 

• Dit is van belang voor een kind. Een leraar heeft als taak een kind bewust te laten 

worden van de talenten die het heeft en deze te leren waarderen. 

Zelfontplooiing (Leren en ontwikkelen); 

• Deze behoefte komt pas aan bod wanneer de andere behoeften zo goed als 

bevredigd zijn. Het gaat om persoonlijke groei en het kunnen ontwikkelen van 

talenten op eigen initiatief.  

 

De tweede vraag was daarom: Ontvangt jouw kind (op de tijden dat het naar school 

gaat) passend onderwijs passend bij de behoefte van het kind? 

Het antwoord op deze vraag kon toegelicht worden. Al deze antwoorden zijn te vinden 

in de aparte bijlage (1) die via onze website www.onderwijsaffaire.nl te downloaden is. 

 

Wat uit dit antwoorden naar voren kwam, was ronduit schokkend. 10% van de kinderen 

die nog wel (gedeeltelijk) naar school gaan, ontvangt onderwijs passend bij de behoefte 

van het kind! De kinderen die uitgevallen zijn en thuiszitten krijgen vaak helemaal geen 

onderwijs zijn vaak niet eens meer in beeld van school en er wordt geen 

afstandsonderwijs aangeboden 

 

 

 

 

Dossieronderzoek 
Het rijtje oorzaken van uitval uit het dossieronderzoek thuiszitters uit 2010 van Ingrado4 

hebben wij ook meegenomen in ons onderzoek en aangevuld met twee extra opties 

waar uitgekozen kon worden. Want wat is volgens ouders de reden/oorzaak dat hun 

kind (deels) thuis is komen te zitten? 

Dit punt biedt ruimte voor een inhoudelijke discussie. Wat was de oorzaak van 

schooluitval en wat was er eerder: het gedrag of de uitval? Zijn de kind-kenmerken de 

 
4 https://ingrado.nl/kennisbank/items/wat-zijn-thuiszitters 

51%

24%

15%

10% Nee

Gedeeltelijk

Niet van toepassing

Ja

Ontvangt jouw kind passend onderwijs bij de behoefte van het kind? 
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reden van uitval of zijn de kind-kenmerken contextueel bepaald? Zijn de kind-

kenmerken ontstaan vanuit het gevoel niet gezien, gehoord en begrepen worden op 

school? Of ligt de oorzaak in het ingekaderde, niet flexibele (passend) aanbod van 

onderwijs? Zoals in de inleiding al is aangehaald, wordt de oorzaak vaak en vooral bij 

het kind en/of de thuissituatie gezocht. Maar is dat wel de juiste conclusie? 

 

Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut; Het rapport Niet Thuisgeven5, nam als 

uitgangspunt de aannames die er leven rondom schooluitval/thuiszitters.  

‘De verwachting vooraf was dat achter de thuiszittersproblematiek gedragsproblemen 

schuilgaan; die samenhangen met moeilijk hanteerbaar gedrag op school en in de klas 

etc’.  

Uit ons onderzoek blijkt echter dat van de 535 reacties er maar 62 ouders aangaven dat 

er sprake was van gedragsproblemen bij het kind. 

 

Ook schrijft Kohnstamm; ‘Ernstige thuisproblematiek is feitelijk prominent bij thuiszitters, 

naast de meer internaliserend intrapsychische problematiek m.i.v. overmatige stress.  

Deze leerlingen komen dan in een maalstroom van gebeurtenissen, bemoeienis door 

instanties en negatieve levenservaringen terecht, die kans op verzuim, uitval en thuiszitten 

of ongediplomeerd schoolverlaten vergroot. Er is echter veelal geen sprake van cognitieve 

problematiek, maar van ernstige thuisproblematiek en/of overbelaste ouder(s) of kind 

eigen (intrapsychische) problematiek.’ 

 

Uit het onderzoek van de belangengroep Onderwijsaffaire blijkt dat we deze aannames 

kunnen weerleggen en een tegengestelde conclusie kunnen trekken; dat voor het 

grootste deel de oorzaak van schooluitval niet bij het kind of de thuissituatie gezocht 

moet worden maar in het onderwijssysteem! Het vaak niet bij het kind aansluitende 

onderwijs, de druk om te presteren en om goede cijfers te halen, het gevoel hebben 

niet te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld, de aanwezigheidsplicht en het 

schoolgeweld/institutioneel geweld.  
 

Maar 6 van de 535 ouders die ons formulier invulden gaven aan dat er problemen 

waren in de thuissituatie terwijl 191 ouders aangaven dat er problemen waren in de 

schoolsituatie. Geen passend onderwijsaanbod en de bureaucratie (slechts de regeltjes 

volgen) spelen ook hier een grote rol. 
 

‘Schoolgeweld is heel divers van aard en kan uitgaan van leerlingen, leerkrachten, ouders 

en in sommige gevallen ook van het schoolsysteem zelf. In dat laatste geval spreken we  

van institutioneel geweld. Een selectief inschrijvingsbeleid van de school vormt hier een 

duidelijk voorbeeld van.’6 

 

 

 
5 https://kohnstamminstituut.nl/rapport/niet-thuisgeven/ 
6 https://www.kinderrechtencommissariaat.be/search/site/Schoolgeweld 



 

9 
 

 

 

School gerelateerde oorzaken 
Vervolgens stelden we de vraag: Welke school gerelateerde oorzaken hebben de uitval 

van jouw kind (mede) veroorzaakt?  

Zijn er naast de kind-kenmerken andere oorzaken, volgens de ouders, die bij hebben 

gedragen, of misschien wel de uitval veroorzaakt hebben? 

 

Als je je als kind niet veilig voelt op school door gebrek aan relatie, je competent 

voelen, je geen gevoel van autonomie ervaart, je welbevinden niet in acht wordt 

genomen en je betrokkenheid mist van de leerkracht, de kernvoorwaarden om 

überhaupt tot leren te komen, dan is het onderwijs (systeem) hier verantwoordelijk voor 

en nooit het kind!  

• Relatie; Sociale verbondenheid is enorm belangrijk. 

• Competentie; Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze competent zijn om 

taken uit te voeren. 

• Autonomie; Pas wanneer men het gevoel heeft het eigen gedrag te kunnen 

bepalen zal men ook taken uit willen voeren omwille van de taak zelf. 

• Welbevinden; Een goed pedagogisch klimaat creëren waarin leerlingen zich 

veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. 

• Betrokkenheid; Elke leerling heeft persoonlijke, positieve aandacht nodig. Dit 

zorgt voor zelfvertrouwen  

Door te voldoen aan deze basisbehoeften, ontstaat bij het kind de intrinsieke motivatie 

om te leren en zich te ontwikkelen. 

Kortom, op het juiste moment het goede doen, óók in de ogen van de leerling, zorgt 

ervoor dat het kind niet uitvalt op school. 

368

224
191

152

79

62
38 218

Geen passend onderwijs aanbod

Psychiatrische problemen

Problemen in de schoolsituatie

Bureaucratie

Anders

Gedragsproblemen

(Chronische) ziekte of (verstandelijke)

beperking

Wachten op opvang

Problemen in de thuissituatie

Wat is de reden dat jouw kind (deels) thuis is komen te zitten? 
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Het is het onderwijssysteem dat zorgt voor de uitval, daar ligt dus ook de oplossing! 

 

‘Het huidige onderwijssysteem is echt failliet’ 
‘Ons onderwijs is gebaseerd op verkeerde ideeën. 

Hierdoor levert het geen creatieve nieuwsgierige mensen 

op, maar passieve reproduceerders van kennis.’ In zijn 

boek ‘Gevormd of vervormd?’ houdt filosoof Jan 

Bransen een pleidooi voor een andere vorm van 

onderwijs, met een grotere rol voor de leerling zelf. ‘Er 

moet iets gebeuren. Het huidige onderwijssysteem is echt 

failliet.’  

‘Primair onderwijs hoort te draaien om de ontwikkeling 

van het zelfvertrouwen, zodat kinderen hun stemmen 

durven te verheffen. Het voortgezet onderwijs hoort 

ervoor te zorgen dat jongeren een positie verwerven 

waarin ze ertoe doen, op school en op straat. En al het 

zogenaamde 'hogere onderwijs' organiseren we voortaan 

in duale trajecten, waarin leren en werken samengaan.’ 

 

Voor ons is het meer dan duidelijk, als er een mismatch met school of het 

onderwijssysteem is, ontstaan er psychische problemen bij het kind, zoals 

angststoornissen, PTSS (Schooltrauma), depressie, selectief mutisme etc.  

Elk kind heeft de intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen, om te leren, alleen past 

niet elk kind in het huidige onderwijssysteem. Daarom pleit de belangengroep 

Onderwijsaffaire voor Leerrecht zonder schoolplicht! 
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Doordat ouders bij deze vraag meerdere oorzaken aan konden vinken zijn vooral de 

aantallen hierin belangrijk en hebben we die hier expliciet bij vermeldt i.p.v. alleen de 

procenten aangeven zoals in de voorgaande grafieken.  

Laat deze aantallen vooral even op u inwerken en bedenk dat 535 ouders dit onderzoek 

ingevuld hebben en dat er dus 427 x het ontbreken van kennis m.b.t. kinderen die 

afwijken van de norm (wat de norm dan ook moge zijn) aangevinkt is!. 

 

 

 

 

427

412

379
294

277

228

145

99

81
65 62 34

Ontbreken van kennis en kunde

m.b.t. kinderen die afwijken van de

norm
Ontbreken van maatwerk

Ontbreken van een passend

onderwijsaanbod

Ontbreken van pedagogische tact

Ontbreken van voorwaarden om tot

leren te komen

Onrust in de klas

Pesten door mede-leerlingen

Pesten door leerkrachten

Ontbreken van structuur (op school)

Andere oorzaak

Mishandeling door leerkrachten

Mishandeling door mede-leerlingen

Welke school gerelateerde oorzaken hebben de uitval (mede) veroorzaakt? 
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Kindermishandeling 

Nog schokkender is het feit dat van die 535 kinderen er 99 gepest en 62 mishandeld 

zijn door leerkrachten! Dat is samen 30%. Een triest gegeven maar vanuit gesprekken 

met ouders voor ons geen nieuws.  

Dorien Kok schrijft hierover in het artikel ‘Kind in ontwikkeling’7; ‘Een tekort op school in 

het geven van aandacht, warmte, bescherming en daarnaast eventuele cognitieve 

verwaarlozing – bijvoorbeeld een kind niet passend onderwijs bieden, is ook een vorm van 

psychische verwaarlozing. Ongevoeligheid in school voor het ontwikkelingsniveau van het 

kind, het aanbieden van een te laag cognitief niveau met emotionele en didactische 

schade tot gevolg is wat in de praktijk helaas veel voor komt. Dit staat nog los van pesten 

op school, door leerling of leraar. 

 

De kinderen gaan aanpassingsgedrag vertonen: ‘verdwijnen’ of vertonen juist opvallend 

gedrag. Dit wordt vanuit het kind uitgelegd, vaak met diagnostiek tot gevolg. 

Onvoldoende kennis over de normale ontwikkeling van dit specifieke kind is niet 

voorhanden. Er is een verhoogd drop-out risico, waardoor een kind verdwijnt richting 

speciaal onderwijs of thuiszitter wordt.’ 

 

Psychische/psychiatrische gevolgen 
Het is daarom logisch dat de uitkomst van bovenstaande vraag uit het onderzoek grote 

gevolgen heeft voor het psychische welbevinden van het kind. Niet zelden wordt het 

gedrag dat kinderen vertonen gekoppeld en vertaald naar kind-eigen kenmerken en 

wordt er vanuit school dringend verzocht om een diagnose en/of medicatie om het 

probleem op te lossen. 

Onze volgende vraag luidde dan ook: 

Welke psychische/psychiatrische gevolgen had dit voor je kind? Dit was een open vraag, 

waarvan de antwoorden verwerkt zijn in de aparte bijlage (2) die via onze website 

www.onderwijsaffaire.nl te downloaden is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 https://kindinontwikkeling.com/2017/06/22/psychische-kindermishandeling-is-strafbaar-ook-in-het-
onderwijs/ 
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Diagnose 
Als er op school problemen ontstaan en scholen verklaren zich handelingsverlegen 

wordt de oorzaak daarvan niet in het eigen handelen van school of leerkrachten 

gezocht. Bovendien zijn scholen maar zelden in staat om iets anders dan het standaard 

onderwijs/ het vastgestelde curriculum aan te bieden.  

Dit curriculum is het vastgelegde leerplan van de school. Hierin staat de inhoud en de 

doelen van het onderwijs; wat moet er geleerd worden? Daarin staan dus welke vakken 

er gegeven moeten worden en wat de kerndoelen zijn. Het Ministerie van Onderwijs 

heeft eisen gesteld waaraan dit curriculum moet voldoen. Veel scholen volgen die eisen 

op en geven daarbij aan weinig ruimte hierin te hebben om een eigen koers te varen. 

Door de ruimte binnen de wettelijk vastgestelde kaders te benutten, kunnen scholen 

kiezen voor maatwerk voor leerlingen of hebben zij de mogelijkheid om keuzes te 

maken met betrekking tot de wijze van toetsing en de inzet van leermiddelen. Er is altijd 

ruimte voor nieuwe inzichten in het curriculum. 

 

Scholen dringen echter aan bij ouders om het kind te testen en zo een diagnose te 

laten stellen. Dit wordt vooral gedaan om zo het eigen handelen bij de 

onderwijsinspectie te kunnen verantwoorden. Waar echter niet bij stilgestaan wordt, is 

dat het kind deze diagnose levenslang met zich meedraagt en de diagnose op zich niet 

bijdraagt aan het vinden van oplossingen op school. Hoogstens geeft het leidraad en 

richting aan het handelen van de leerkracht. Of in het slechtste geval geeft het een 

gemakkelijk excuus aan de school om zich handelingsverlegen te verklaren. 

 

 

 

 
 

Ook bij deze vraag kon er door ouders een toelichting gegeven worden. Deze 

toelichtingen zijn te vinden in de aparte bijlage (3) die via onze website 

www.onderwijsaffaire.nl te downloaden is. De afbeelding hieronder is een korte 
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impressie van wat volgens ouders hun kind nodig had, maar niet kreeg op school, 

waardoor het kind uiteindelijk (gedeeltelijk) uitgevallen is en thuis is komen te zitten.  

 

 

 

 
 

Conclusie 
Het onderwijs moet anders. Zo veel is duidelijk. De cijfers in deze enquête spreken voor 

zich. De huidige situatie is schadelijk voor kinderen. Geen enkel kind zou hier onder 

moeten lijden. Het huidige onderwijs (systeem) zorgt ervoor dat steeds meer kinderen 

uitvallen. De cijfers lopen elk jaar op. Ieder jaar zijn de aantallen thuiszitters hoger. Kan 

het onderwijs zich wel vernieuwen? Om tot vernieuwing te komen zal er een grote 

kanteling in de mindset binnen het onderwijs nodig zijn. Het onderwijsveld zal moeten 

gaan leren wat er echt werkt in de praktijk en wat niet. Er is innovatie nodig en vooral 

het loslaten van het huidige verouderde systeem gedreven onderwijs. En er zal 

aandacht moeten komen voor veel meer individueel maatwerk voor de kinderen van 

nu. Stop met het ‘labelen’ van het kind en help hen zich te ontplooien tot de 

volwassenen van de toekomst. Zonder schade of achterstand op te lopen tijdens de 

schoolloopbaan. 
 

Namens alle ouders betrokken bij de ‘Onderwijsaffaire’, 
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Petra de Blok                                                               Sara Stegen 

#TeamOnderwijsaffaire 

Omschrijf hier wat jouw kind volgens jou nodig had en niet kreeg. 


