
Onder wijs

Z o’n 5.000 kinderen kunnen niet op een school terecht. Dat overkwam
Shyron bijvoorbeeld. Een school schorste hem na een ruzie. Hij werd als
onhandelbaar bestempeld. En van die typering kwam hij niet meer af.

Tekst Juliette Vasterman en Julie Wevers, foto Kees van de Veen

Niemand wil de jongen
die met de stoel gooide

S
hyron zat met zijn beste vriend
op een fiets toen ze werden
aangereden door een automo-
bilist. Zijn vriend stierf ter plek-
ke. Op het Leeuwarder Lyceum
ervoer Shyron, toen 13, weinig

begrip. Sterker nog: zijn havo-klasgenoot-
jes speelden het ongeluk na, zegt hij. Om
hem te treiteren. Het maakte hem woe-
dend. Hij smeet met een stoel, die kwam
op iemand terecht. En Shyron werd ge-
schorst .

Maar ook voor het ongeluk had Shyron
vaak ruzie met andere scholieren. Hij
mepte wel eens. Volgens zijn ouders uit
onmacht en om zichzelf te verdedigen te-
gen pesterijen die al jaren duurden. Maar
de school denkt daar anders over. Die
schetst een beeld van een agressieve jon-
gen met een kort lontje. Die de schuld al-
tijd bij anderen legt. En zich niet makkelijk
laat bijsturen.

Het beeld dat de school van Shyron
heeft, zal nog een belangrijke rol spelen in
zijn dramatisch verlopen schoolcarrière.
Na zijn schorsing van de havo zat Shyron
bijna twee jaar thuis. Inmiddels zit hij op
mbo niveau 1 – het schooltype waarvoor
officieel niemand geweigerd mag worden.
Shyron is niet de enige met schoolproble-
men. Ondanks de leerplicht in Nederland
zitten ruim 5.000 kinderen thuis. Hoe kan
dat gebeuren?

Dat vroeg de gemeente Leeuwarden
zich ook af in het geval van Shyron. En
daarom stelde zij een onderzoek in naar de
hulp aan de scholier.

Dat is bijzonder: nog nooit eerder deed
een gemeente dat. Het vertrouwelijke rap-
port dat de Stichting Gedragswerk Culem-
borg vervolgens maakte, Als iedereen op
scherp staat, verscheen onlangs. Het is in
handen van deze krant. De studie geeft
een onthullend beeld van instanties die er
maar niet in slagen een onafhankelijk oor-
deel te vellen over Shyron en hem weer op
de havo te krijgen.

Schoolleiders, bestuurders en zorgcoör-
dinatoren wisselden herhaaldelijk ver-
trouwelijke informatie uit over Shyron,
blijkt uit het rapport. Informatie die niet
als juist was. Het leidde ertoe dat vrijwel
alle betrokkenen Shyron bestempelden
als agressief en onhandelbaar, terwijl ve-
len van hen hem nog nooit hadden ont-
moet. Geen enkele school in Leeuwarden
wilde de jongen hebben. Hij werd heen en
weer geschoven tussen scholen, behande-
lingen, adviseurs en speciale trajecten
voor zorgleerlingen.

Zijn ouders – zijn moeder werkt op de af-
deling Leerplicht van de gemeente Leeu-
warden – belandden samen met haar ad-
vocaat in een loopgravenoorlog met alle
instanties. Zij wilden dat Shyron terug zou
kunnen komen op het lyceum waar hij
werd geschorst. Maar hun houding deed
de zaak niet altijd goed. Ze worden door
sommige betrokkenen op bepaalde mo-
menten als bedreigend en agressief erva-
ren, noteert de onderzoeker.

Spin in het web

Voor het rapport van Stichting Gedrags-
werk zijn achtentwintig mensen geïnter-
viewd die met Shryron te maken kregen.
Eén man speelt een hoofdrol, Marinus Gie-
sing. De onderzoeker noemt hem ‘de spin
in het web’ rond Shyron. Giesing krijgt
voor het eerst met Shyron te maken als hij
na een schorsing bij het Leeuwarder Lyce-
um wordt verwezen naar Rebound, een
tijdelijke opvang voor leerlingen met ge-
dragsproblemen. Giesing is er de direc-
teur. Als Shyron het goed doet bij Re-
bound, mag hij terugkomen. Het lijkt erop
dat dit gaat gebeuren; de dagelijkse versla-
gen over Shyron zijn positief. Maar toch
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Langdurig
thuis zitten
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September: De
beste vriend van
Shyron komt om bij
een ongeluk. Shyron
is erbij als dit
gebeurt.
December:
Klasgenoten van het
Leeuwarder Lyceum
pesten Shyron met
het ongeluk, zegt hij.
Hij kan zich niet
beheersen en gooit
met een stoel. De
school schorst hem.

2012
Januari: Shyron
mag alleen
terugkeren naar het
Leeuwarder Lyceum
als hij naar Rebound
gaat, een tijdelijke
opvang voor
leerlingen met
g e d ra g s p ro b l e m e n .
Maart: Het
Re b o u n d t ra j e c t
wordt voortijdig
stopgezet. Shyron
moet daarom weg
bij het Leeuwarder
Lyce u m .

2013
Januari:S hy ro n
volgt een traject bij
de Sluisgroep – een
opvangplek voor
jongeren die het
onderwijs dreigen te
ve r l a t e n .
Deskundigen stel-
len hier vast dat
Shyron in het
regulier onderwijs
thuishoort.
April:Shyron meldt
zich aan bij het
Comenius. Hij mag
niet naar de havo,
wel naar het vmbo.
De ouders gaan op
het laatste moment
akkoord. Om
o n d u i d e l i j ke
redenen gaat de
plaatsing niet door.
Mei:De
K i n d e ro m b u d s m a n
publiceert een rap-
port over thuiszit-
ters. Shyron geeft
interview aan M e t ro.
Ook verschijnt hij in
het Jeugdjournaal
met een
zelfgemaakte rap en
wordt zo het boeg-
beeld van kinderen
die langdurig
thuiszitten.
O kt o b e r : S hy ro n
gaat naar ROC De
Friese Poort, mbo 1.Sinds hij van school gestuurd is, wordtS hy ro n heen en weer geschoven tussen scholen, behandelingen, adviseurs en zorgtrajecten.
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Passend onderwijs voor iedereen

zet Giesing het traject vroegtijdig stop. De
verslagen waren positief van toon om Shy-
ron niet te ontmoedigen, maar hij was ver-
velend, luisterde slecht en daagde leer-
krachten uit, zal Giesing achteraf tegen de
onderzoeker zeggen.

Shyron mag hierdoor niet terug naar het
Leeuwarder Lyceum, zijn ouders melden
hem daarom aan bij een andere middelba-
re school: het Comenius. Daar blijkt Gies-
ing voorzitter van de toelatingscommissie
en zorgcoördinator. De school wijst de
plaatsing af.

Enige tijd later is er op verzoek van de
ouders een zogeheten ‘Eigen Kracht’-bij-
eenkomst rond Shyron. Daarin proberen
hulpinstanties samen met familie en ken-
nissen van de jongere oplossingen te vin-
den. Giesing is hierbij ook aanwezig, maar
in welke rol is niet duidelijk. Hij zou er zit-
ten namens de oude school van Shyron,
maar hij wordt in het rapport ook om-
schreven als ‘onafhankelijk deskundige’.
In de bijeenkomst wordt besproken dat
Shyron een traject moet volgen bij de
Sluisgroep. Dit is een opvangplek voor jon-
geren die het onderwijs dreigen te verla-
ten. Daar moeten deskundigen bepalen of
Shyron in het regulier onderwijs thuis-
hoort. En dat blijkt het geval.

De ouders van Shyron melden hem
daarom opnieuw aan bij het Comenius. De
jongen mag er beginnen, maar niet op de
havo. Giesing – nu weer als voorzitter van
de toelatingscommissie – wil dat Shyron
op het vmbo instroomt en stelt dat, ook bij
goede cijfers, hij niet naar de havo mag. De
ouders zien dat niet zitten. Maar na veel
gesteggel gaan ze toch akkoord. Ze zien
geen andere mogelijkheid meer. Toch
wijst de school de aanmelding af. Waarom
dat precies gebeurt, wordt niet duidelijk
uit het rapport.

De onderzoeker van het rapport conclu-
deert dat het onmogelijk moet zijn ge-
weest voor Giesing om Shyron nog „onbe-
vangen en neutraal” te kunnen beoorde-
len. In het onderzoek staat: „Wanneer een-
maal een beeld is ontstaan van deze leer-
ling dan is het nauwelijks nog mogelijk dat
deze volledig opnieuw en onbevangen
wordt benaderd en beoordeeld.” En een
onderwijsconsulent zegt hierover: „Ik ben
nu drie, vier jaar onderwijsconsulent in
deze provincie en loop steeds aan tegen
zijn grote invloed. Door die dubbele pet-
ten wordt deze voorzitter een slager die
zijn eigen vlees keurt. Deze man heeft in
alles het laatste woord, voor of achter de
schermen.”

Maar er was meer aan de hand. Een aan-
eenschakeling van gebeurtenissen en han-
delingen heeft geleid tot een neerwaartse
spiraal, zo stelt de onderzoeker. Het ont-
brak bijvoorbeeld aan gedegen overdrach-
ten, een tijdig handelingsplan en een goed
gesprek met de ouders. De neerwaartse
spiraal had doorbroken kunnen worden,
denkt de onderzoeker. Bijvoorbeeld door
op cruciale momenten externe deskundi-
gen te raadplegen, een diagnostisch on-
derzoek uit te laten voeren of een onaf-
hankelijke ‘re gi sseur ’ aan te stellen. Want
niemand hield het overzicht, en niemand
was in staat om met een neutrale blik naar
Shyron te blijven kijken. En zijn belang
voorop te stellen.

Daarbij liepen de spanningen tussen de
ouders en de schoolbesturen steeds hoger
op. „Partijen spraken nog net niet met het
mes op tafel”, zegt een voorlichter van de
gemeente Leeuwarden achteraf. De on-
derzoeker schrijft: „Naarmate de tijd ver-
strijkt nemen de emoties toe en verharden
ingenomen standpunten en posities. Het
lukt betrokkenen steeds minder om af-
stand te nemen van alle gebeurtenissen.”
De onderzoekers concluderen dan ook dat

als iedereen op scherp staat, „kansen on-
benut blijven”.

Het verhaal van Shyron staat niet op
zichzelf. Kinderombudsman Marc Dul-
laert publiceerde vorig jaar het rapport
V an leerplicht naar leerrecht over ruim
5.000 kinderen die thuis zitten. Hij stelde
destijds ook een meldpunt in, honderden
ouders en kinderen deden daar hun ver-
haal. Dat zijn vergelijkbare verhalen, ver-
telt Dullaert, „waarbij het verschrikkelijk
escaleert, niemand de regie meer heeft en
het belang van het kind niet meer voorop
st aat”.

L  eer r ec htr e g i s s eu r

Hoe kan het dat scholieren in zulke situa-
ties terechtkomen? Omdat wij kinderen
per se in de schoolbanken willen hebben,
zegt Dullaert. In de leerplichtwet staat na-
melijk dat kinderen alleen onderwijs krij-
gen als ze fysiek aanwezig zijn op school.
„Maar dat is niet altijd haalbaar.” Denk
aan leerlingen met lichamelijke of psychi-
sche problemen, of leerlingen die hoogbe-
gaafd zijn of gepest worden. De kinderom-
budsman zou daarom graag zien dat de
leerplicht ruimer geïnterpreteerd wordt.
„Zodat er maatwerk kan plaatsvinden en
kinderen, als het echt niet anders kan, ook
thuis onderwijs kunnen krijgen.”

Dullaert pleit ook voor een leerrechtre-
gisseur. Dat is iemand met een neutrale
blik die beoordeelt wat er moet gebeuren
als de betrokken partijen er niet samen
uitkomen. „Het moet iemand zijn die snel
beslissingen kan nemen en de macht heeft
om deze door te zetten.” De kinderom-
budsman is druk in gesprek met het minis-
terie over zijn aanbevelingen.

Terug naar Leeuwarden. Daar schrijven
de leerplichtambtenaren in hun meest re-
cente jaarverslag dat het toelatingssys-
teem in de stad is „d i c h t ge t i m m e rd”.
„Leerlingen die een tweede kans verdie-
nen, krijgen deze niet.” Een leerling die
het stempel „p ro b l e e m l e e rl i n g ” heeft ge-
kregen, komt daar niet meer van af.

Wethouder onderwijs Thea Koster
(CDA) is tevreden over het rapport van Ge-
dragswerk. „De betrokken partijen kun-
nen er hun voordeel mee doen.” Ko s te r
stelt geen concrete maatregelen voor,
maar ze zegt een deel van de aanbevelin-
gen en conclusies „in te brengen in de
werkgroep passend onderwijs”. Daarvan
is overigens Marinus Giesing ook lid. Hij
was niet bereid om te reageren op dit stuk.
Giesing is inmiddels ook aangesteld als
projectleider passend onderwijs Noord-
Fr ie sland.

Het rapport over thuiszitter
Shyron komt kort voor de in-
voering van ‘passend on-
d e r w i j s’, in augustus dit jaar.
Scholen krijgen zorgplicht:
voor elke leerling die aan-
klopt, moeten zij een geschik-
te onderwijsplek regelen.
Liefst op een reguliere school.
Door deze zorgplicht moet het
aantal thuiszitters fors dalen
en de spectaculaire groei van
het speciale onderwijs tot
staan worden gebracht.

Scholen zijn nauwelijks
voorbereid op de ingrijpen-
de onderwijshervorming, zo
blijkt uit recente onderzoeken
van De Algemene Onderwijs-

bond en de door de regering
ingestelde Evaluatie- en Ad-
viescommissie Passend On-
derwijs (ECPO). Bij het Steun-
punt Passend Onderwijs, een
initiatief van onder andere ou-
dervereniging Balans, komen
op dit moment veel klachten
van ouders binnen, vooral over
het gebrek aan informatie.

Scholen ‘wo r s t e l e n’met
passend onderwijs: de eis
om zoveel mogelijk zorgleer-
lingen op te nemen staat vol-
gens hen haaks op de eis om
leerlingen zo goed mogelijk te
laten presteren en zo snel mo-
gelijk hun diploma te laten ha-
len.

A ls een
l e e rl i n g
eenmaal als
p rob l e e m g ev a l
te boek staat,
raakt hij dat
stempel niet
meer kwijt


