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Inleiding 
 
Ouders van kinderen met een rugzakje of in het speciaal onderwijs zijn gewend met elkaar 
ervaringen en tips uit te wisselen om het belang van hun kind zo goed mogelijk te kunnen dienen. Wij 
vormen op deze regel geen uitzondering. Dus, toen we elkaar ontmoetten bij het LG-hockey van onze 
zonen, deden we zoals we gewend zijn, we begonnen ervaringen uit te wisselen. Aangezien we 
beiden een wetenschappelijke achtergrond hebben, kwam het gesprek al snel op de discrepantie die 
wij meenden te kunnen constateren tussen de inhoud van beleidsbepalende documenten, zoals het 
Dossieronderzoek thuiszitters 2010 van Ingrado, de koepelorganisatie van Leerplicht, en de verhalen 
die we hoorden.  

Eén van ons zag zich in het verleden genoodzaakt zijn zoon thuis te houden omdat de situatie 
in het vervoer naar school te onveilig was geworden, de ander zag zich tot dezelfde maatregel 
genoodzaakt omdat school te onveilig was geworden. Bij die gelegenheid had hij de absentie gemeld 
bij Leerplicht. Later ontdekte hij dat de absentie niet was geregistreerd door de leerplichtambtenaar. 
Navraag leerde dat in zijn woongemeente niet-verwijtbare absenties nooit worden geregistreerd, ze 
zijn daarmee ‘verborgen’ geraakt. Verborgen echter blijkt nog een tweede betekenis te hebben. Ten 
eerste kunnen thuiszitters verborgen zijn omdat ze buiten de leerplichtadministratie vallen. Hoeveel 
dit er precies zijn weet niemand. Ten tweede kunnen ze verborgen zijn omdat, alhoewel bekend is 
dat een leerling thuis zit, niet bekend is waarom die leerling thuiszittende leerling is. Uit het Ingrado-
rapport blijkt dat deze tweede groep bestaat uit meer dan 50% van de bij Leerplicht bekende 
gevallen, aldaar p. 11. In dit tweede geval zijn ze verborgen voor de beleidsmakers die uitval 
proberen te minimaliseren.  
 
Het vermoeden was geboren dat de door ouders ervaren discrepantie tussen de officiële rapporten 
en hun eigen ervaringen verklaard kan worden met de aanname dat deze twee typen ‘verborgen’ 
thuiszitters bestaan. We besloten dit vermoeden te testen door op zoek te gaan naar de verhalen 
van deze leerlingen. Dit rapport is een verslag van onze eerste exploratie van het probleem.  
 
Wij danken Gedragswerk voor de bereidheid te participeren in dit werk. Zonder hun vroegtijdige hulp 
zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn dit verslag te presenteren op de bijeenkomst Ouders voor 
ouders op 9 juni 2012 te Utrecht.  Wij danken ook  al die andere professionals die achter de coulissen 
meedachten.  
 
Maar we danken bovenal de verhalenvertellers voor het vertrouwen dat ze ons schonken. We hopen 
dat hun bijdragen ten goede komen aan diegenen waarom het allemaal is begonnen: de kinderen die 
geen passend of helemaal geen onderwijs krijgen.  
 
 
 

De status van dit verslag 
 
Dit is een eerste, technisch verslag van een onderzoek dat nog in ontwikkeling is. Het is de ambitie 
van dit verslag te laten zien wat het onderzoek aan resultaten kan opleveren. We gebruiken het 
daarnaast als  onderlegger voor de bijeenkomst Ouders voor ouders. 
 
Dit verslag moet niet opgevat worden als een eindverslag. Er zijn nog te weinig verhalen en het 
verhaalformulier dient verder ontwikkeld te worden voor we in termen van resultaten kunnen gaan 
denken. Dit verslag bevat hooguit hints.  
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Doelstellingen 
 
Onze initiële doelstelling was drieledig, we wilden uitzoeken of het mogelijk is: 

1. bij direct betrokkenen via internet verhalen te verzamelen over thuiszitters; 
2. met de door ons gebruikte verhaaltechniek zinvolle ofwel bruikbare informatie te verwerven 

over de problematiek van het thuiszitten; 
3. zicht te krijgen op de mogelijke discrepantie tussen de officiële en de werkelijke cijfers. 

 
In de paragraaf Discussie zullen we aangeven waarom en hoe we onze doelstellingen al snel moesten 
bijstellen. In dit stadium van het verslag volstaan we met de mededeling dat het aantal nog 
onopgeloste verhalen dat we binnenkregen ertoe heeft geleid dat we inmiddels samenwerken met 
het project Gedragswerk.  

 
 
Methode 
 
Voor dit onderzoek gebruikten we een primitieve variant van de Cognitive Edge technieken. Dit is 
niet de plaats om technisch te worden, vandaar dat we volstaan met een kenschets. De methode is 
te zien als cultureel antropologisch veldwerk in complexe samenlevingen (kwalitatief onderzoek), 
aangevuld met kwantitatieve gegevens. De kwantitatieve gegevens maken het mogelijk uit een 
database op basis van correlaties de verhalen te halen die soortgelijk zijn.   
 
We maakten een verhaalformulier. We vroegen respondenten de volgende vragen te beantwoorden. 
We groeperen de vragen naar type, op het formulier staan ze in een zinvolle volgorde: 
 
Kwalitatief (vrij schrijven): 

 Vertel uw verhaal 
 Kunt u een titel geven voor het verhaal 
 Geef de woorden die het best passen bij het verhaal 
 Gevolgen en huidige situatie 
 Waarom is het thuiszitten wel/niet gemeld? 
 Heeft u een suggestie op basis van wat u heeft meegemaakt? 
 Mogen wij weten wie u bent? 

 
Kwantitatief (keuzeveld aanvinken, woord of getal invoeren): 

 Hoe lang zat de leerling thuis? Enkele dagen, enkele weken, maanden >2, maanden >6, zat 
niet thuis, maar het gevaar was er. 

 Wat was de leeftijd toen het probleem speelde? 
 Op wat voor soort school zit of zat uw kind? 
 Zat uw kind op een speciale school ten tijde van het Thuszitten? 
 Ik ben: leerling, ouder, grootouder, vriend of kennis van ouder, leerkracht, ambulant 

begeleider of anderszins betrokken bij een leerling of school, werkzaam bij de inspectie of 
anderszins betrokken vanuit de overheid. 

 Hoelang heeft het kind de gevolgen ervaren: enkele weken, minder dan 3 maanden, 
ongeveer een half jaar, rond een jaar of langer. 

 Gaat de leerling momenteel naar school? Ja/nee. 
 Is het thuiszitten bij uw weten gemeld bij de inspectie of een andere instantie? Ja inspectie, 

ja leerplicht, weet ik niet, zeker weten van niet. 
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In eerste instantie hebben we de uitnodiging het verhaal in te vullen geplaatst in de besloten groep 
“Passend onderwijs” op LinkedIn. Later hebben we een tweet geplaatst. Inmiddels haalden we 25 
verhalen op.  
 
 

De resultaten van het onderzoek 
 
Vijfentwintig verhalen tellen, afgezet tegen de totale schoolpopulatie, statistisch gezien niet mee.  In 
kwalitatieve zin echter beginnen contouren zich reeds af te tekenen en worden patronen zichtbaar. 
Ons primaire doel  met de presentatie van de resultaten van dit eerste onderzoek is het verstrekken 
van inzicht in de kracht van de verhaaltechniek voor het realiseren van passend onderwijs.  
 
De vorm van dit verslag is zo gekozen dat de lezer een indruk krijgt van de omgeving waarin de 
gebruiker verkeert in een latere versie van de database en het verhaalformulier. Die gebruiker krijgt 
geen tekstballontjes met fragmenten, maar de hele verhalen. De kwantitatieve gegevens zijn de 
filters waarmee een verhalenset wordt gehaald uit de gehele verzameling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We beginnen de presentatie van onze resultaten steeds met de kwantitatieve gegevens. Steeds 
geven we enige citaten uit de verhalen of de andere open vragen, die de cijfers tot leven brengen in 
tekstvelden. De lezer wordt uitgenodigd elk fragment afzonderlijk te bekijken als een script of 
element en zich voor te stellen dat deze scripts de bestanddelen zijn van scenario’s of verhalen, die 
leerlingen kunnen doorlopen. Door scenario’s met een bepaald thema (bijvoorbeeld PDD-NOS of 
Lichamelijk ernstig gehandicapt) met elkaar te vergelijken op het niveau van de scripts, wordt het 
mogelijk na te gaan welke effecten de diverse scripts hebben op het verdere verloop van het 
scenario. De twee citaten bij vraag 3. Op welk schooltype zat uw kind? laten direct zien wat de 
bedoeling is. Beide leerlingen hadden extra structuur nodig. In het ene geval is de oplossing 
adequaat; er wordt structuur geboden naar behoefte, in het andere geval niet; de school wil volgens 
de haar bekende regels blijven werken. De beide citaten zouden zelfs uit hetzelfde verhaal kunnen 
komen.  
 
Aanvullende informatie vertrekken we steeds onder het kopje analyse. Bedenk daarbij wel dat met 
onze huidige houtje-touwtje-techniek, en het geringe aantal verhalen, het nog niet mogelijk is de 
verhalen op basis van diepere verbanden te analyseren; het is nog handwerk.  
 

Een voorbeeld (onze samenvatting van de verhalen): 
Nieuwe casus 
Door dit project nam een docente bovenbouw contact met ons op: een meisje (4 havo) met PDD-NOS is utgevallen en depressief. 
Nu is afgesproken dat het meisje alleen ’s morgens naar school gaat, maar dat werkt niet. Met welke afspraken zou dit meisje 
gebaat kunnen zijn?  
 
Het kunnen inzoomen op soortgelijke verhalen verbetert de kwaliteit van de besluitvorming. Inzoomen op verhaal 1 leert dat de 
verantwoordelijke van schoolzijde een nicht heeft met ASS en dat de ouders sensitief zijn voor de mogelijkheden en beperkingen 
van hun kind. Inzoomen op verhaal 2 leert dat de effecten van het handelen erg ingrijpend kunnen zijn. Verder inzoomen is 
mogelijk. 
 
Verhaal 1: Een meisje met PDD-NOS dreigt uit te vallen en wordt depressief. Ze mag zelf bepalen welke lessen ze volgt en ze krijgt 
begripvolle ondersteuning op planningsgebied. Ze zit nu in vwo 5 en ging tot dusver steeds gewoon over.  
 
Verhaal 2: Een jongen (Asperger) in een drukke 3 gymnasium klas blijft zitten op een paar punten voor vakken die niet in zijn profiel 
op 4 gym zouden zitten. Compenseren of herkansen wordt niet toegestaan. Na veel ellende, halverwege 3 atheneum ingestort en 
thuis komen te zitten. Wegens ontwikkelde schoolangst/teleurstelling niet meer in staat naar school te gaan. Elke motivatie is weg 
en in principe had deze jongen het gym kunnen halen. De intelligentie namelijk was niet de beperkende factor. 
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1. Wat was de duur van het thuiszitten? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Analyse 
 

a. Zoals al blijkt uit de voorbeelden boven,  zie de sectie Resultaten …, kan de duur van de 
absentie samenhangen met de combinatie: aanleiding, diepere oorzaak in de leerling en 
gekozen oplossing. Een depressieve leerling met PDD-NOS wordt ontzien en is, naar het zich 
laat aanzien, in staat op haar manier het vwo met succes af te ronden, zonder chronisch 
thuiszitter te worden. Een jongen met dezelfde karakteristiek, in een te drukke klas voor 
hem, wordt hard afgerekend op zijn ‘net niet’ resultaat vlak voor de profielkeuze en durft nu 
niet meer naar school. Als ook op deze school een betrokken personeelslid een nicht met ASS 
had gehad, zou het leven van deze jongeman wellicht heel anders zijn verlopen. 

b. In de categorie ‘meer dan 6 maanden’ zitten leerlingen die te gehandicapt worden geacht 
voor onderwijs; agressiereguleringsproblemen hebben, vaak in combinatie met een 
informatieverwerkingsstoornis; en leerlingen met a-typische informatieverwerking (ASS, 
PDD-NOS en hoogbegaafdheid, zie ook 3. schooltype). 

 
 
Daarnaast hebben we geleerd dat bij dit onderdeel onder andere de mogelijkheid “Gaat part time 
naar school” toegevoegd kan worden. 
 
 
 

2. Op welke leeftijd speelde het probleem? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Door 
regelmatig 
controle te 
houden en de 
vrijstelling van 
leerplicht is het 
voor deze 
leerling 
mogelijk 
geweest om 
thuis de AVO 
vakken te 
volgen en op 
school de 
toetsen te 
maken. 
Waarschijnlijk 
gaat zij dit 

[…] En zo reis ik van circus 
naar circus met een papieren 
aapje onder mijn arm. 

[…], alleen de taxi (schoolvervoer) was vaak een drama. Op een gegeven moment liep het zo 
uit de hand dat hij niet meer naar school wilde omdat hij de taxi niet in durfde. We hebben 
hem toen op een dag thuisgehouden en zijn flink met de gemeente en de vervoerder in de 
slag gegaan. Dat hielp uiteindelijk wel en na een paar dagen is hij weer gegaan. 

Hij kreeg uiteindelijk wel vriendjes maar in groep 7 zijn deze hem heel erg 
tegengevallen. Nu zijn we in wankel evenwicht, mondjesmaat naar school, veel externe 
begeleiding en veel praten met hem. Thuis werken gaat wel heel goed, hij heeft weer 
perioden waarin hij ongelooflijk veel kennis in korte tijd tot zich neemt en enthousiast is 
maar hij is nog steeds erg graag thuis en heeft bijna geen vriendschappen meer. 

 

Onze zoon lag lusteloos op de bank en zijn 
leerresultaten gingen sterk omlaag. 
psychometrisch onderzoek ten tijde van de 
absenties in groep 6 uitgevoerd laat een IQ 
score zien die 30 punten lager is dan de test 
die hij op 6,8 jarige leeftijd deed. Van VWO 
naar vmbo niveau. Momenteel zit hij in 4 
vwo 

Er was immers geen diagnose? Veel leraren 
vonden hem gewoon een lastige jongen, die 
werk weigerde, te veel opstootjes veroorzaakte, 
brutaal was.  

Het idee is vaak 
dat de kinderen 
zo erg 
gehandicapt 
zijn, dat ze niet 
in staat zijn tot 
het volgen van 
onderwijs maar 
continu zorg 
nodig hebben. 
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Analyse 
 
De 14-jarige betreft een leerling die van vwo/havo was overgeplaatst naar het vmbo/t. Zowel de 10-
jarige als de 14-jarige zijn gediagnosticeerd in het ASS spectrum. Was er geen diagnose geweest voor 
de 10-jarige, dan was hij nu waarschijnlijk een lastige leerling in het vmbo in plaats van een 
voorbeeldige op vwo.  
 
De titel bij het verhaal van het kind dat de gehele leerplichtige leeftijd last had was: Help! Mijn kind 
wil leren. Uiteraard valt dit verhaal in de categorie: zat meer dan 6 maanden thuis. 
Merk op dat de citaten zo zijn gekozen dat alle 3 de categorieën van de vorige vraag (handicap, 
agressieregulering en informatieverwerking) in de citaten voorkomen.  
 
 

 

3. Op welk schooltype zit of zat uw kind? 
 
 
 
 

 
 
Analyse 
 
De gegevens in dit diagram verkeren in een staat van disorde. In de toekomst moeten we de vraag 
uitsplitsen in: 

a. Op welk schooltype werden de problemen zichtbaar? 
b. Op welk schooltype zit het kind nu? 

 
Daarbij moeten de opties ‘krijgt geen onderwijs’ en ‘anders, namelijk’ ingevoerd worden bij de 
antwoorden. 
 
Bovendien: aanvankelijk hadden we de mogelijkheid MBO of hoger. Door reacties van ouders hebben 
we daar tijdens het onderzoek apart de mogelijkheden HAVO en VWO aan toegevoegd. In de MBO-
categorie zitten daarom ook leerlingen van HAVO en VWO. 

 
 
4. Op welk schooltype zat uw kind? 

 

 
 
 

Maar het moet allemaal binnen 
de lijntjes van de school, er 
worden geen uitzonderingen of 
aangepaste lesmogelijkheden 
voorgesteld. 

Wij hebben uiteindelijk een plek 
gevonden op particulier 
onderwijs. De studieplanners 
kloppen, huiswerk wordt op het 
bord geschreven, huiswerk op 
school maken en hij zit 
inmiddels weer in een havo-klas. 

De gevolgen zijn dat [naam] op dit moment niet de begeleiding krijgt die hij nodig 
heeft, waardoor zijn ontwikkeling steeds meer zal stagneren. Met als resultaat 
dat het maar de vraag is of hij ooit zelfstandig in de maatschappij kan 
functioneren. En dat ligt niet aan zijn intelligentie en inzet of mijn inspanningen 
als moeder, maar aan de maatschappij waarbinnen hij geen plek kan krijgen. 

Het SVO heeft er alles aan gedaan om onze dochter van VMBO-TL over te plaatsen naar VMBO-
basis. Als ouders hebben wij moeten knokken om dit tegen te gaan. 
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Analyse 
 
Ondanks de waarschuwingen die uitgaan van rapporten van de Onderwijsinspectie zijn we toch wel 
een beetje geschrokken van het feit dat in het speciaal onderwijs de uitval groter is dan in regulier. In 
speciaal onderwijs immers is een diagnose nodig, in regulier kan de oorzaak van een probleem 
gemakkelijker niet herkend worden. Een veel voorkomende klacht is de geringe aandacht die in het 
speciale onderwijs wordt geschonken aan de cognitieve ontwikkeling.   
 

 
5. De positie van de verteller 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Analyse 
 
Bij deze vraag hebben we een selectie geplaatst van de antwoorden op de open vraag: Welke 
woorden passen het best bij uw verhaal? Uit de consequentie van ‘regie in eigen hand’ blijkt een 
effect dat verder reikt dan het lot van het kind in kwestie.  Het tweede citaat is gehaald uit hetzelfde 
verhaal in de rubriek Wat waren de gevolgen? 
 
 
 

6. Hoe lang heeft het kind de gevolgen hiervan ondervonden? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

maatwerk, doorzetten, 
naar de mogelijkheden 
kijken, kansen bieden, 
allemaal op een lijn 

onverschilligheid 
voor lot kind 

Volhouden, samenwerken 

Onverschilligheid, onkunde, 
vermoeidheid leerkrachten, 
cultuur van waait wel over 

omdenken, 
kansdenken, 
ontwikkelcirkel regie in eigen hand 

 Ik heb mijn baan moeten opzeggen, omdat mijn 
dochter zo vaak overstuur naar huis kwam. 

We zitten er 
eigenlijk nog 
middenin. 

 

Met de kinderen gaat het goed die komen 
er wel. Of ze onderwijs gaan krijgen??? 

Onze dochter heeft het vertrouwen in 
school verloren, het is heel moeilijk voor 
haar omdat weer terug te krijgen. 
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Analyse 
 
Bij deze vraag blijken we de schaal verkeerd te hebben ingeschat. Een volgende keer proberen we de 
schaal met de opties: Een half jaar of korter 
   Een jaar 
   Vijf jaar 
   Onomkeerbaar 
Misschien leidt dat tot meer differentiatie. 
 

7. Gaat het kind nu naar school? 
 
 
 
 
 
Gaat het kind nu naar school? 

 
 
 
 
 
 
 
Analyse 
 
De score op deze vraag heeft geleid tot de samenwerking met Gedragswerk. Een van de steeds 
terugkerende opmerkingen betreft de ontoereikendheid van de beschikbare leermiddelen, de 
leermogelijkheden en de terugkoppeling op gemaakt werk voor thuiszittende leerlingen. 
 
 
 

8. Is de absentie gemeld of niet-gemeld? 
 
 
 
 
Is de absentie gemeld of niet gemeld? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dat betekent dat mijn 
zoon en ik al 2 keer bij de 
rechtbank hebben gezeten 
voor zijn stoornis. Daar 
word ik wel verdrietig van 
eerlijk gezegd... 

Wel: heb ik zelf aangejaagd. Anders was 
hij nog steeds ingeschreven op school, 
zij vangen geld, maar mijn kind krijgt 
geen onderwijs 

Zelf gebeld uit onmacht 

formeel ontheven van leerplicht tegen onze zin in 

 

Door het vele thuis zitten heeft hij een aanzienlijk tekort op zijn 2e rapport. In 
deze periode moet hij zijn tekorten weg gaan werken. [naam] heeft aangegeven 
dat hij absoluut niet wil blijven zitten en niet naar een school voor Speciaal 
Voortgezet Onderwijs wil. 

[naam] zit op dit moment thuis, er wordt naar oplossingen 
gezocht. Naar een time out school? een cluster 4 school? Welke 
vorm van persoonlijke begeleiding heeft hij nodig? 
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Analyse 
 
60% van de leerlingen is gemeld bij leerplicht, een aanzienlijk deel daarvan echter door de ouders. Of 
de school ook een melding heeft gedaan, is niet altijd bekend. Dus is niet zeker of deze meldingen 
geregistreerd zijn bij Leerplicht. Bovendien valt te verwachten dat er een positieve correlatie bestaat 
tussen enerzijds Ouders die de moeite nemen een verhaal te schrijven en anderzijds Ouders die een 
melding doen. Hieruit volgt dat uit deze gegevens niet geconcludeerd kan worden dat slechts 36% 
van de thuiszitters niet gemeld is. 
 
 
 

9. Heeft u suggesties voor verbetering? 
 
De titel van dit verslag is De dunne lijn tussen naar school gaan en thuiszitten. De titel van dit 
onderdeel van het verslag zou heel goed kunnen zijn: De dunne lijn tussen strijden voor je kind en 
gezamenlijk werken aan de toekomst voor je kind. Het zijn vaak relatief kleine omstandigheden die 
het verschil bepalen. Maar de gevolgen voor het verloop van het verhaal blijken uitermate groot. 
Deze gevolgen betreffen allereerst de toekomst van het kind in kwestie, maar ze betreffen daarnaast 
het vertrouwen van de ouders in het onderwijsbestel en regelmatig ook hun positie op de 
arbeidsmark en hun houding ten opzichte van de medemens. Tenslotte raken de gevolgen de 
samenleving in zijn geheel. Dit niet alleen omdat een geslaagde gymnasiast een prettiger buur zal zijn 
dan een verbitterde en teleurgestelde ‘minder geschoolde’, maar ook, heel kil, omdat vroegtijdig 
rekening houden met verschillen veel minder werk vraagt dan het repareren van de gevolgen van 
ontsporingen. Het levert bovendien evenwichtiger burgers op. 
 
Desalniettemin menen we te mogen constateren dat de veerkracht van ouders die met de rug tegen 
de muur staan in de strijd voor hun kind vaak verbazingwekkend groot is. Hieronder geven wij zonder 
commentaar de suggesties voor verbetering die de vertellers deden.  
 

- Neem goede chauffeurs aan, betaal die mensen fatsoenlijk, dan is het verloop laag en kan er ook gewerkt worden 
aan kwaliteit. Het is toch 10 uur per week dat je kind in het schoolvervoer zit!!! 
 

- Hou er rekening mee dat leerlingen in het speciaal onderwijs meestal in eigen tempo werken. Het 
jaarlaagsysteem werkt dan niet. Bovendien stelt het extra eisen aan de methodes die gebruikt worden: ze moeten 
goed gestructureerd zijn i.v.m. zelfstudie. 

 
- Alleen was dit niet zomaar thuiszitten, maar ondertussen onderwijs volgen. Deze mogelijkheid zou bij meerdere 

jongeren geboden moeten worden. 
 
- Vraag een vrijstelling aan op basis van levensovertuiging of emigreer als je zeer hoogbegaafde kinderen hebt. Het 

Nederlandse onderwijs brengt alleen maar stress en ellende. 
 
- Luister naar je kind, neem tekenen van depressie serieus! 

 
- Heb vooral begrip ervoor dat een kind ziek is, zeggen dat het aanstel is werkt niet en naar school dwingen te gaan 

helpt ook niet. Je krijgt er alleen een depressief en ongelukkig kind voor terug 
 
- Leerrecht ontbreekt. Scholen moeten aangepakt. 

 
- Blijf in contact met de school. Geef duidelijk aan wat je van de school verwacht en wat je als ouders zelf kunt 

doen. Blijf vechten voor je kind.  
Omdat ik zelf met leerlingen met dezelfde problematiek werk vind ik het erg belangrijk om te luisteren naar het 
verhaal van ouders en ze altijd serieus te nemen. Door met elkaar in gesprek te blijven kun je verder komen. 

 
- Luister naar de mensen die dagelijks met het kind te maken hebben! Luister naar de voorbeelden die ze 

beschrijven, probeer er met hen samen achter te komen wat er aan de hand kan zijn. Beschouw ze als 
deskundigen 
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- De vrijblijvendheid moet van het onderwijs af. In 1995 hebben alle stakeholders een handtekening gezet onder 

beleidsplan `de rugzak´. Nu is het 2012. Ondertussen is het rugzakgeld verdampt en de kennis in de klas is nog 
steeds niet zoals je zou verwachten.  

 
- Dat school zelf eens het initiatief neemt en je als ouder niet het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. En dat 

alles beetje sneller gaat. 
 
- School denkt alleen, hoe krijg ik dit kind zo snel mogelijk weer naar school en als dit er niet in lijkt te zitten: hoe 

krijg ik het kind zo snel mogelijk naar een andere instantie of school. Maar het moet allemaal binnen de lijntjes 
van de school, er worden geen uitzonderingen of aangepaste lesmogelijkheden voorgesteld. 

 
- Het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap volgen en alle scholen alle leerlingen laten 

toelaten. Goede ondersteuning regelen voor alle kinderen. Docenten verplicht regelmatig laten bijscholen en 
beginnen met een academische opleiding eisen van alle docenten zoals in de rest van Europa normaal is. 

 
- Haal er gelijk een onderwijsconsulent bij als gesprekspartner en mediator. Melden bij onderwijsadvocaat [naam].  

Zoek de media op. 
 
- Nee maar ik zoek ouders in zelfde situatie omg [naam stad] om samen iets op te starten voor onze kinderen 

 
- a, even bellen lijkt mij 

Ik heb een aantal projecten lopen 1 daarvan is begeleiding in de schoolomgeving, regulier onderwijs. 90 
deelnemers. VMBO/Havo/VWO. 
Ik ben op zoek naar ouders met kinderen die thuiszitten in de noordelijke regio. 

 
- Geloof in jezelf, geloof in je kind en geef nooit, nooit, nooit op! 

 
- Toon aan dat het probleem serieus is.  

Probeer zo veel mogelijk in overleg met school te gaan, geassisteerd door deskundigen. 
Als mijn dochter geen begrip en een aangepast rooster had gekregen zou ze het nooit gered hebben op een 
reguliere school. 
Pestgedrag is funest voor het beetje zelfvertrouwen wat ze nog hebben. 

 
- Ouder schrijf een scriptie over het gelijke recht op onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

en gaat stage lopen bij een onderwijsjuridisch adviesbureau 
 
- Ik vind dat de financieringsstromen voor deze kinderen minder star en op zichzelf staand moeten zijn. Er MOETEN 

ook mogelijkheden zijn voor deze kinderen. Het zou niet moeten mogen dat zulke jonge kinderen zo lang 
volledige ontheffing van de leerplicht krijgen.  
Er zou meer maatwerk moeten zijn. Soms moet het systeem worden aangepast aan het kind, ipv andersom 
(indien vanzelfsprekend andere opties niet meer mogelijk zijn).  
Daarnaast voel ik me hier heel erg alleen in staan. Ik zou graag iemand hebben die me bij staat in mijn 'gevecht'. 

 
- Samen met een klein team zijn wij nu een halfjaar bezig een school aan het ontwikkelen voor thuiszittende 

kinderen tss de 4 en 12 jaar. We hebben onderzoek gedaan, een concept ontwikkeld en zijn volop bezig met het 
vinden van een mogelijkheid binnen de wirwar van overheidsregels. 
Misschien kunnen wij wat voor elkaar betekenen? 

 
 

Discussie 
 
Onze eerste doelstelling is gerealiseerd, het blijkt mogelijk via internet verhalen op te halen over 
thuiszitters.  Zal deze techniek ons in staat stellen de derde doelstelling te realiseren, te weten het 
boven tafel krijgen van de discrepantie tussen de werkelijke cijfers over thuiszitten en de officiële?  
Dit is niet waarschijnlijk.  In die gevallen dat de ouders tekortschieten, zullen ze geen reden zien, en 
niet de behoefte hebben, hun verhaal te vertellen. In die gevallen dat de school tekortschiet zullen 
slechts die ouders hun verhaal vertellen, die zich hebben ingezet voor de toekomst van hun kind en  
zowel de behoefte als de energie hebben dat ook daadwerkelijk te doen: drie van de verhalen 



11/12 De dunne lijn tussen naar school gaan en thuiszitten 
 

beginnen met een variant van de mededeling Ik wil hier nu niet mijn verhaal vertellen. Gelukkig 
echter wordt alsnog bij de andere open vragen een behoorlijk deel van het verhaal verteld. 
Betekent het feit dat we niet alle verhalen boven tafel kunnen krijgen dat het zinloos is dit project 
voort te zetten? Het antwoord is simpel. Nee, een dergelijk project is niet zinloos. Voor deze 
conclusie zijn twee verschillende soorten redenen op te geven. De eerst soort volgt uit theoretische 
overwegingen, de tweede soort uit wat de resultaten van ons kleine onderzoek ons leerden. 
 
 
Welk nut heeft een voortzetting van het onderzoek: theoretische overwegingen  
 
Qua individu zijn we uniek, qua verhaaldraad zelden. De oorzaak hiervoor is gelegen in de wijze 
waarop wij cognitief met onze omgeving, inclusief met elkaar, omgaan. Hoe individueel elke 
geboorte ook is, iedereen doorloopt scenario’s: geboren worden, opgroeien,  schoolgaan, een kind 
opvoeden, carrière maken of in de goot belanden, en zo voorts. Die scenario’s bestaan uit scripts.1 
Scripts zijn handelingseenheden die in meerdere scenario’s kunnen voorkomen. Een voorbeeld is het 
boeken van een reis via internet. Dat is een script dat in verschillende scenario’s kan voorkomen: 
bijvoorbeeld in mijn vakantieverhaal of mijn carrière bij een multinational of mijn gang naar de 
rechter om uithuisplaatsing van mijn zoon te voorkomen, enzovoorts. Het onderscheid tussen een 
script en een scenario is niet absoluut, maar afhankelijk van de mate waarin we inzoomen op de 
details.  Vanuit evolutionair perspectief is socialisatie van nakomelingschap een script dat per soort 
en stadium van de soort een andere inhoud krijgt. In het interview, zie het kader voor de link, wordt 
helemaal ingezoomd op de sociale interacties van een individu. Een niveau dat qua detail 
vergelijkbaar is met het script veters strikken. Het blijven deze uiterst individuele veters die gestrikt 
worden op dit uiterst individuele moment, maar toch is het ook gewoon een handeling in de 
verzameling handelingen die wij als type begrijpen met het begrip “veters strikken”. 
 
 
 
 
 
 
De SenseMaker-verhaaltechniek is bij uitstek geschikt om uit de verschillende verhalen scripts te 
destilleren en te onderzoeken welke combinaties van scripts onder welke omstandigheden tot 
succesvol handelen leiden en welke combinaties van scripts tot minder goede resultaten leiden. Het 
grote voordeel van deze techniek in vergelijking met slechts kwantitatief onderzoek is dat het op 
voldoende gedetailleerd niveau inzicht geeft in de mechanismen die een rol spelen bij het verdere 
verloop van een casus die zich aandient.  In die zin helpt de techniek bij het vormen van beelden bij 
de cijfers uit de meer statistisch, beleidsmatige onderzoekingen. 
 
 
Welk mogelijk nut heeft een voortzetting van het onderzoek: resultaten onderzoek  
 
We beginnen met een aantal constateringen op basis van de verhalen die we hebben. Daarna gaan 
we in op de gebruiksmogelijkheden van een breed opgezette verhaalomgeving. 
 
Constateringen: 

 Er zijn leerlingen die een heel wat betere schooltijd zouden kunnen hebben. 
 Er zijn ouders die met de moed der wanhoop en vaak met een gevoel van isolement strijden 

voor de toekomst van hun kind. 

                                                             
1 Roger Schank heeft veel gepubliceerd over scripts, scenario’s en onderwijs. Bijvoorbeeld: R.C. Shank & C. Cleary, 

Engines For Education, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1995. 

Voor een goede indruk van het begrip script, zie Scripts voor Bea van het Centrum voor 
Consultatie en Expertise: Over Smith-Magenis syndroom, sensorische integratie en scripts: 
http://lerenvancasussen.cce.nl/bea/ 
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 Soms is de strijd succesvol, soms ook niet. 
 Er zijn ouders die behoefte hebben aan contact met andere ouders in soortgelijke 

omstandigheden. Opvallend vaak gaat het hierbij om leerlingen die het grootste deel van de 
tijd één-op-één-onderwijs nodig hebben. 

 Er zijn ouders die niet de behoefte hebben uitgesproken aan contact, maar er wel bij gebaat 
zouden zijn.  

 Ouders van leerlingen met een ernstige handicap worden erg triest van het feit dat de geest 
wordt vergeten, omdat het lichaam van hun kind lastig is. 

 In het ASS en PDD-NOS spectrum zijn verschillende verhalen te vinden waarin de leerling op 
niveau kon blijven leren, maar er zijn meer verhalen te vinden waarin de leerlingen van 
HAVO/VWO afzakken naar VMBO of thuiszitten. Steeds terugkerende verschillen tussen 
beide varianten zijn: zet de leerling in een drukke of rustige klas; geef geen of wel extra 
planningshulp, pas niet of wel de regels aan voor dit geval, zorg niet of wel voor goed 
gestructureerd onderwijs. De eerste variant maakt een slechte afloop waarschijnlijk, de 
tweede een goede.  

 In de combinatie met dyslexie zien we bovendien leerlingen die vlak voor de overgang naar 
de bovenbouw op de talen blijven zitten, terwijl ze op hun profielvakken goed scoren. 

 Ouders zoeken of realiseren zelf oplossingen voor hun kind. Sommigen ontwikkelen zelfs een 
eigen school voor hun kind en leerlingen met een vergelijkbare problematiek. 

 
 
 

Gebruiksmogelijkheden van de verhaalomgeving 
 
We beginnen met een voorwaarde voor willekeurig welk gebruik van de verhalen: gegeven de soms 
erg zorgeloze wijze waarop van officiële zijde (school en Leerplicht en in hun vaarwater andere 
instanties) ouders en hun kind worden aangepakt, moet de uiterste zorgvuldigheid worden betracht 
bij het anonimiseren van de verhalen. Bovendien dient de verhaalomgeving ingebed in een project 
dat het belang van ouder en kind centraal stelt. Dit gezegd hebbend kunnen we nu al de volgende 
gebruiksmogelijkheden onderscheiden: 
 

 De verhalendatabase als onderzoeksobject en kennisbank, vgl. het voorbeeld van de drie 
casussen helemaal aan het begin van dit verslag. 

 De verhaalomgeving als markt voor ouders op zoek naar andere ouders met soortgelijke 
problemen. 

 De verhalendatabase als een bron voor het achterhalen van interessante ouderinitiatieven, 
zoals lokale organisatievormen voor één-op-één-onderwijs onderwijs in combinatie met 
groepssessies voor de socialisering. 

 De onderzoeksresultaten als bron voor beleid. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat veel 
thuiszitters gebaat zouden zijn bij goed gestructureerde leermiddelen met daarbij de 
uitwerkingen van de verschillende oefeningen zodat zij (of hun ouders) het gemaakte werk 
kunnen controleren. 

 Geselecteerde casussen kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van leermiddelen 
voor mensen die professioneel met Passend Onderwijs te maken krijgen. Zo’n module geeft 
niet alleen inzicht in de feitelijke gang van zaken, maar ook in de belevingswereld van ouders 
die opkomen voor het belang van hun kind.  

 …. 
 
Maar bovenal biedt zo’n verhaalomgeving, mits ingebed in een project zoals Gedragswerk, de ouders 
perspectief in een strijd, die ze vaak jarenlang alleen voeren, omwille van de toekomst van hun kind.  


