Horen, zien

En niet zwijgen

Kwetsbare verhalen van ouders en oud-leerlingen

Dorine
ervaart de eerste kennismaking als een warm bad
,,Zij waren oprecht geïnteresseerd in mijn zoon.
Xavier voelde zich gezien en welkom.”

Alex
wil die leerkracht zijn die leerlingen ziet
Vanaf volgend jaar hoopt Alex zelf kinderen klaar te
stomen voor de toekomst. ,,En dan wil ik zijn zoals mijn
leerkracht in groep 7: begrijpend en geduldig.”

Voorwoord
In het onderwijs zijn we bekend met het fenomeen ‘loslaten’. Na een jaar of na meerdere jaren intensief
opgetrokken te zijn met kinderen en jongeren moet je ze ‘laten gaan’. Alle juffen, meesters en docenten
herkennen dat moeilijke gevoel, want niet zelden ben je van de leerlingen gaan houden. En je weet dat je
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“Damians gedrag is geen belemmering meer”
Ester, moeder van Damian
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Begrip, geduld en vooral liefdevolle aandacht”
”

Dorine, moeder van Xavier

Op Altra College Zaanstreek werd het contact tussen ouder,
kind en school hersteld. ,,De lijnen met de school waren kort en
wist daardoor dat mijn zoon goed zat. Tot die tijd zat ik vaak
met een onrustig gevoel thuis: ‘Wanneer word ik weer gebeld
door school?’ Dat was nu niet meer nodig en dat gaf heel veel
rust. Vertrouwen en veiligheid zijn voor het kind enorm belangrijk, maar ook voor de ouders.”

Moeder Dorine ervaart de eerste kennismaking met Altra College Zaanstreek als een warm bad.
Wat haar direct opviel was dat de medewerkers van de school met Xavier zelf in gesprek gingen.
Xavier zat in groep 3 toen school aangaf dat hij anders was dan leeftijdgenoten. Hij was een dromer, iets om in de gaten
te houden. Dat verraste moeder Dorine: ,,Xavier was inderdaad nog heel speels en had veel fantasie. Wij zagen hem als
een buitenkind.” In de loop van groep 3-4 kreeg Xavier bijles voor lezen. ,,Toen werd het snel anders”, vertelt Dorine verder.
,,Xavier werd gepest en voor ‘dommerdje’ uitgemaakt door zijn klasgenoten. Als reactie daarop keerde hij naar binnen
en sloot zich af voor de mensen om hem heen. Dat gaf me een enorm machteloos gevoel. Ik had de behoefte om in de
buurt te zijn, zodat ik er voor hem was als hij dat nodig had. Daarom werd ik hulpmoeder op zijn school. Ik weet nog goed
dat ik op een gegeven moment tumult hoorde in de klas van Xavier. Ik ging kijken en zag mijn zoon huilend boven zijn
toets hangen, terwijl zijn klasgenoten hem uitjouwden. Dat raakte me enorm. We hebben direct voor Xavier en zijn twee
jaar oudere broer een andere school gezocht.”

Beste Angelique, Nabila, Lauren, conciërge en de rest van het team
van Altra Krommenie,

De structuur, duidelijke regels en aandacht voor zijn ADD en
concentratieproblemen werken positief voor Xavier. ,,Bij Xavier
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moeten zijn. Aan ouders die net als ik meemaken dat het niet
ontstond er nieuw vertrouwen. Wij konden ons weer op andere zaken
goed gaat met je kind op school, wil ik graag meegeven: blijf
richten zoals het bekijken of medicatie nodig was, wetende en erop
vertrouwen op je eigen intuïtie, jij kent je kind het beste.”
vertrouwend dat jullie met ons mee zouden kijken en denken.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

We hebben Xavier enorm zien groeien in dit schooljaar. We hebben
zijn zelfvertrouwen zien terugkomen, zijn nieuwsgierigheid. En de
succeservaringen bleven niet lang uit: zijn eerste mooie cijfers en
enthousiaste verhalen over koken en techniek. Werkstukken als een
pinguïn, een kist, een pennenbakje, een puzzel mee naar huis, zelfs
laatst een hele visschotel! Van een gefrustreerd mannetje in een
harnas werd hij tot wie hij nu is: een mooie puber met vele talenten!
Wat had hij mensen zoals jullie nodig!

De nieuwe school leek in eerste instantie een fijne plek. Maar helaas werd Xavier op deze school ook buitengesloten door
zijn klasgenoten. Xavier kreeg woedeaanvallen en liep regelmatig weg van school. De leerkracht kon niet goed overweg
met zijn gedrag en zette hem bij lastige situaties in een apart lokaal. ,,Ik werd regelmatig gebeld dat mijn zoon in foetushouding onder de tafel lag en niet aanspreekbaar was. Hij zocht veiligheid en vond dat niet. Ook heeft hij eens zijn tafel
vol getekend. Hier reageerde de school afwijzend op. Natuurlijk is het niet goed, maar de tekening was zijn schreeuw om
aandacht.”

Met tranen van trots en ontroering over mijn wangen rollend krijg ik
het toch op papier: we zijn jullie zo dankbaar dat jullie Xavier onder
de arm hebben genomen. We weten dat het zijn droom is om naar
regulier te gaan en we volgen en begeleiden hem daarin zorgvuldig,
net als jullie dat doen. Met onze voorgeschiedenis voor ogen willen
we grote zorgvuldigheid in acht nemen, om de overstap vanuit deze
veilige plek naar ‘de grote wereld’ mogelijk te maken. We hebben
hier alle vertrouwen in!

Op advies van school werd Xavier psychologisch onderzocht. Hij was toen 10 jaar oud. De diagnose luidde dat hij dyslexie
en tekenen van ADD had. ,,Ik hoorde de term ADD voor het eerst en had er nog geen kennis van. Duidelijk was dat Xavier
hulp nodig had en dat de school die niet kon bieden. De school adviseerde gespecialiseerd basisonderwijs voor Xavier.
Het voelde voor mij alsof de school van hem af wilde. Toch volgden we het advies en het bleek een goede stap. Xavier
ontmoette voor het eerst gelijkgestemden. We zagen hem opleven en leerachterstanden inhalen. Xavier vond het fijn dat
zijn gedrag een naam heeft. Met hem zelf is niks mis, het is een ziekte waarmee hij kan leren omgaan. Daardoor kreeg hij
beetje bij beetje weer zelfvertrouwen.”

,,Zij waren oprecht geïnteresseerd in mijn zoon. Xavier voelde zich gezien en welkom.”
In groep 8 kreeg Xavier het advies voor vmbo basis of kader. Dorine en haar zoon bezochten diverse reguliere scholen in
de omgeving en Xavier vond een school waar hij graag naar toe wilde. Deze school adviseerde vlak voor de zomervakantie toch gespecialiseerd onderwijs. ,,Dat was een klap in zijn gezicht. Ook mijn vertrouwen in het onderwijs en in leerkrachten zakte naar een dieptepunt. Op de valreep gingen we op zoek naar een andere school. Zo kwamen we bij Altra
College Zaanstreek terecht. De basisschool van Xavier raadde deze school af, omdat er kinderen met gedragsproblemen
zitten die hem op een negatieve manier zouden beïnvloeden. Toch zochten we contact en de eerste kennismaking voelde
als een warm bad. Wat me opviel bij het gesprek was dat de medewerkers niet over, maar mét Xavier in gesprek gingen.
Zij waren oprecht geïnteresseerd in mijn zoon. Xavier voelde zich welkom en ik voelde mijn rug ontspannen.”

Moeder Dorine schreef het team van
Altra College Zaanstreek een brief:

Een heel groot compliment voor jullie!
Dorine,
moeder van Xavier.

“Ik voelde mijn rug ontspannen”
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Dankzij de praktijkvakken ontdekte ik wat ik leuk vind”

Vader Hans en Gregory

De docenten leggen alles
”vanaf de basis en op een
eenvoudige manier uit”

Gregory is bijna 18 jaar en volgt via het Schreuder College De
Villeneuvestraat de opleiding mbo1. Samen met zijn vader Hans
vertelt Gregory hoe dat gaat.
De praktijkschool aan de De Villeneuvestraat in Rotterdam biedt de opleiding
samen aan met het Albeda Startcollege. Het is bedoeld voor jongeren die
op het vmbo zijn uitgevallen en voor de leerlingen in het laatste jaar van hun
praktijk-onderwijs, die verder kunnen en willen, zoals Gregory.
Vader Hans vertelt: ,,Toen Gregory naar het voortgezet onderwijs ging,
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aan: ,,Ze kijken op De Villeneuvestraat goed wat je aan kan. Ik vind het leuk dat
ik nu extra uitdagend werk krijg.”

Wij wensen u veel leesplezierSamen
toe.
met zijn mbo1-docent Fred Verhagen ontdekte Gregory wat voor

mogelijkheden er nog meer zijn. Via de mbo1-opleiding kan hij zich aanmel-
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Martijn
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onderwijs
den vooren
een
vervolgopleiding
mbo2. ,,Dankzij dit
schooljaar
heeft Gregory

zelf bedacht om verder te gaan in het bakkersvak,” vertelt Hans. Gregory
vult aan: ,,Ik vind het leuk om iets zelf te bereiden, je fantasie te gebruiken bij
decoreren, ergens een smaak aan te geven. Het is lekker afwisselend. Ik kan
al gevuld brood en koekjes maken. Nu leren we om zelf beslag te maken en
daarna gaan we aan de slag met bladerdeeg, korstdeeg en luxe gerezen
degen. Ik ga de komende maanden stage lopen bij Urban Bakery en heb
daar veel zin in.”

”

Hans sluit het gesprek af met een tip voor ouders: ,,Gregory is goed geholpen
op De Villeneuvestraat. Ze weten hoe ze met kinderen moeten omgaan,
hebben begrip en ze bieden de extra aandacht die de leerlingen nodig hebben. Op een reguliere school is er één hulpjuf. Daar red je het niet mee met
sommige leerlingen. De leerlingen doen er langer over om iets te leren, maar
als het kwartje eenmaal valt, dan
gaat het goed.”
En Gregory’s tip voor jongeren is: ,,Als
je uitdaging wilt en op zoek bent naar
een opleiding die bij je past, dan helpt
De Villeneuvestraat je op weg. Door
de praktijkvakken heb ik ontdekt wat
voor werk ik wil doen. Ik zie mezelf als
bakker en wil daar graag in door.”
Gregory heeft zich intussen
aangemeld voor de opleiding
uitvoerend bakker op niveau 2.
Zijn docent Fred heeft er alle
vertrouwen in dat Gregory zijn
mbo2-diploma gaat halen.
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Ik doe er toe”
”

Erwin, oud-leerling

In 2 vwo kreeg Erwin last van een acuut geperforeerde darmontsteking.
Geen levensbedreigende aandoening zou je denken, maar zijn leven
veranderde volledig. ,,Ik was een nerd”, lacht Erwin. ,,Ik wilde graag leren
en naar school. Helaas bleek het veel te vroeg om na negen dagen weer in
de schoolbanken te zitten. Mijn lijf protesteerde en uiteindelijk moesten we
op zoek naar alternatieven voor het reguliere onderwijs.”
Na herhaaldelijk te zijn opgenomen in het ziekenhuis, terwijl de artsen geen
idee hadden waar Erwin last van had, deed zijn fysiotherapeut onderzoek
naar prikkelverwerking. Het bleek het verlossende antwoord. De combinatie
van ADHD, PDD-NOS en de operatie was Erwin te veel geworden. Te veel
prikkels zorgden voor spieruitval. Vanaf mei begon hij met revalideren, zodat
hij na de zomervakantie weer met frisse moed aan zijn nieuwe schooljaar kon
beginnen. Helaas bleek na een week volle dagen naar school gaan, dat hij
weer terug bij af was. Met zijn middelbare school werd de afspraak gemaakt
dat hij kwart dagen naar school ging en dat de rest via thuisstudie deed. Maar
na een aantal maanden werd dit voor zijn school te lastig en ze kwamen met
een keuze: volledig meedraaien op school of naar het speciaal onderwijs.
Erwin vertelt: ,,Ik vind het nog steeds erg dat ze dit een keuze noemden, want
volledig meedraaien kon ik gewoon echt niet. Ik was teleurgesteld dat ik van
school af moest. Dat voelde als falen, terwijl ik zo hard had gewerkt.”
Erwin kwam terecht op het Kesper College in Gouda. ,,Ik voelde me gelijk
welkom toen ik er voor het eerst ging kijken. Ik werd voorgesteld aan de klas,
we deden een rondje waarin iedereen vertelde hoe hij of zij zich voelde en we
gingen aan de slag. De les had een positieve insteek, ik kreeg een compliment
en als er wat met me aan de hand was, dan was daar ruimte voor. Ik deed
er toe!” ,,Ik was supergoed in wiskunde en mocht deze lessen begeleiden. Mijn
medestudenten konden hun vragen aan mij stellen. De school en de klassen
waren prikkelarm, waardoor ik geen uitval meer had. Zonder het speciaal onderwijs was ik waarschijnlijk thuis komen te zitten, zonder perspectief voor de
toekomst”, aldus Erwin. Erwin heeft trouwens een bijzondere manier gevonden
om met zijn prikkels om te gaan. ,,Sinds mijn zestiende heb ik slangen. Zodra
ik mij onrustig begin te voelen dan pak ik een slang. Hier word ik rustig van. Ik
geef nu ook presentaties op basisscholen met mijn slangen, of kom bij ouderenvoorzieningen. Dit geeft mij superveel plezier en voldoening”, vertelt Erwin.
,,Ik had twee interesses nadat
ik examen had gedaan”, vertelt
Erwin. ,,Ik vond de politie interessant
en was ook nieuwsgierig naar het
onderwijs. Door een snuffelstage
bij De Regenboog, een basisschool
voor speciaal onderwijs in Gouda,
besloot ik voor het onderwijs te
kiezen. Als onderwijsassistent
kon ik op een positieve manier
bijdragen aan de levens van
deze kids. Dat was superfijn!”
Nadat De Regenboog zijn deuren moest sluiten en zijn contract niet werd verlengd bij een basisschool in Alphen, kwam Erwin terug op het Kesper College.
,,De conciërge liet mij weten dat er een plek vrijkwam en vroeg of ik interesse
had. Ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen. Zo ben ik weer terug op mijn
oude school.”
Erwin heeft de mogelijkheid gehad om zowel op een basis- als op een middelbare school te werken. ,,Ik ga de komende tijd goed nadenken welke plek mijn
voorkeur heeft. Ik wil zeker nog een opleiding doen. Nu moet ik bepalen of dat
voor het basis- of voortgezet onderwijs is. Ik heb in ieder geval keuzes”, sluit
Erwin opgewekt af.
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In het onderwijs zijn we bekend met het fenomeen ‘loslaten’. Na een jaar of na meerdere jaren intensief
opgetrokken te zijn met kinderen en jongeren moet je ze ‘laten gaan’. Alle juffen, meesters en docenten
herkennen dat moeilijke gevoel, want niet zelden ben je van de leerlingen gaan houden. En je weet dat je
elkaar niet vaak meer zult zien. De wetenschap dat we slechts een beperkte periode betrokken zijn bij een
kind maakt je eigenlijk best klein en nederig. Als professional ben je voorbijganger in het leven van de leerling,
en natuurlijk probeer je een hele belangrijke, liefdevolle en betrokken voorbijganger te zijn.
Voordat wij soms even mogen meelopen hebben ouders en kinderen al een hele tocht afgelegd. En dat is precies
hetgeen wat mij zo raakt in deze indrukwekkende verhalen van de ouders en ex-leerlingen. Het zijn persoonlijke
en kwetsbare inkijkjes in de zoektocht van ouders met hun kinderen voordat ze bij een van onze scholen terecht
komen. En in vrijwel alle verhalen wordt duidelijk dat de weg geen gemakkelijke was. Een route vol verdriet,
eenzaamheid, onbegrip en uitsluiting. Een route met doodlopende wegen, verkeerde afslagen. Maar ook spreekt
uit al deze verhalen de enorme liefde van de ouders voor hun kinderen en de vastberadenheid om niet op te
geven, maar te blijven zoeken naar de juiste plek. En soms konden wij die juiste plek zijn. Een plek van rust,
van echte aandacht en een plek waar weer gedacht kon worden over nieuwe perspectieven en bestemmingen.
In deze verhalen wordt duidelijk dat er voor deze ouders van loslaten geen sprake is. Maar van vasthouden.
Liefdevol en vastberaden. Voor deze ouders en hun kinderen kunnen we niet anders dan heel veel respect en
waardering hebben. Wij willen hun dan ook bijzonder bedanken voor het delen van deze persoonlijke verhalen;
verhalen die staan voor nog heel veel meer verhalen en ons nog beter doen begrijpen hoe belangrijk onze
scholen zijn en hoe belangrijk het is dat we alles geven wat in ons zit om tijdens deze route een periode van rust
te zijn. En wie weet een belangrijke schakel in een nieuwe weg naar een mooie bestemming.

Wij wensen u veel leesplezier toe.
Rogier Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders en Martijn Zaal, regiodirecteuren iHUB onderwijs

Zonder het speciaal onderwijs was ik
”waarschijnlijk thuis komen te zitten,
zonder perspectief voor de toekomst”
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Hij weet, ook al doe ik boos, papa en mama houden van mij”

Sonja, moeder van Sam

Toen Sam in groep 5 zat, ging het mis op school. Samen met school zochten Sonja en haar man naar
mogelijkheden om hem weer lekker in zijn vel te laten zitten. Ondanks alle inspanningen lukte dit niet.
Gelukkig vond Sam met hulp van school zijn plek op de Gelinckschool Spijkenisse en gaat hij weer met veel
plezier naar school. Sonja woont samen met haar man Vincent, zoons James (14) en Sam (10) en dochter
Emily (4). Zij deelt graag haar ervaring met het speciaal onderwijs.
,,Sam zit in groep 5 en gaat met ontzettend veel plezier naar school. Tot hij op een dag enorm verdrietig thuiskomt
en roept: ‘Ik ben stom en ik ben dom!’ ,,Samen met mijn man praat ik met Sam. Zo komen we erachter dat het
hem niet lukte om zijn rekensommen in één keer te maken. Iets wat hem voorheen altijd wel lukte. We vertellen
hem dat hij juist op school zit om te leren en dat hij niet alles in één keer goed hoeft te doen. Het maakt op Sam
geen indruk. Mijn man en ik werken allebei in het onderwijs en trekken gelijk aan de bel bij zijn juf. Zij vertelt over
het voorval en merkt op dat Sam gelijk op slot schiet als iets hem niet meteen lukt. Sam is erg slim en hij heeft het
gevoel dat hij faalt”, vertelt Sonja.
,,Met school zetten we een traject in van zorgaanbieder M4Care om te onderzoeken wat er precies speelt. Mijn
man en ik vermoeden iets in de hoek van autisme, omdat allebei mijn ouders deze diagnose hebben. Ik zie kenmerken van autisme bij hem. Zo kan hij slecht tegen harde geluiden of tegen onverwachte veranderingen. Stel je
voor: we spreken af in het weekend buiten iets te ondernemen en dat kan niet doorgaan omdat het regent. ‘Niet
doorgaan’ is geen optie voor Sam, we hadden het immers beloofd. En hij is veel te streng voor zichzelf en zegt snel
dat hij het niet kan en stom is.”

Ga eens kijken op een school voor gespecialiseerd onderwijs”
”

Uit het onderzoek van M4Care blijkt dat Sam inderdaad een autismespectrumstoornis heeft en een hoog IQ heeft.
Gesteld wordt dat hij het kan redden op een reguliere school. Uitgaande van deze diagnose geeft de intern begeleider van de school de leerkrachten extra tips voor onderwijs aan Sam. ,,Als we terugkijken denken we dat Sam
het tot groep 5 zo goed heeft kunnen doen, omdat hij twee jaar achter elkaar les kreeg van dezelfde juf. Dit bood
hem veel structuur.”
Sonja vervolgt: ,,In groep 5 en 6 zijn we zijn flink bezig geweest om Sam stabiliteit en rust te geven. Hij wilde zelf
niet weg bij zijn vriendjes. Het is nooit ons doel geweest hem ‘koste wat kost’ op het regulier onderwijs te houden.
Maar de aandacht voor Sam kostte de juffen te veel tijd en zijn onstuimige gedrag ontregelde de klas. Sam kwam
ook elke dag doodmoe thuis. We bedachten het plan dat hij al om 12 uur naar huis kwam om energie te sparen,
zodat hij lekkerder in zijn vel kwam te zitten. In de volgende stap zou onze zoon hele dagen naar school gaan en
meer uitdagend schoolwerk krijgen.”

”
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In het onderwijs zijn we bekend met het fenomeen ‘loslaten’. Na een jaar of na meerdere jaren intensief
opgetrokken te zijn met kinderen en jongeren moet je ze ‘laten gaan’. Alle juffen, meesters en docenten
herkennen dat moeilijke gevoel, want niet zelden ben je van de leerlingen gaan houden. En je weet dat je
elkaar niet vaak meer zult zien. De wetenschap dat we slechts een beperkte periode betrokken zijn bij een
kind maakt je eigenlijk best klein en nederig. Als professional ben je voorbijganger in het leven van de leerling,
en natuurlijk probeer je een hele belangrijke, liefdevolle en betrokken voorbijganger te zijn.
Voordat wij soms even mogen meelopen hebben ouders en kinderen al een hele tocht afgelegd. En dat is precies
hetgeen wat mij zo raakt in deze indrukwekkende verhalen van de ouders en ex-leerlingen. Het zijn persoonlijke
en kwetsbare inkijkjes in de zoektocht van ouders met hun kinderen voordat ze bij een van onze scholen terecht
komen. En in vrijwel alle verhalen wordt duidelijk dat de weg geen gemakkelijke was. Een route vol verdriet,
eenzaamheid, onbegrip en uitsluiting. Een route met doodlopende wegen, verkeerde afslagen. Maar ook spreekt
uit al deze verhalen de enorme liefde van de ouders voor hun kinderen en de vastberadenheid om niet op te
geven, maar te blijven zoeken naar de juiste plek. En soms konden wij die juiste plek zijn. Een plek van rust,
van echte aandacht en een plek waar weer gedacht kon worden over nieuwe perspectieven en bestemmingen.
In deze verhalen wordt duidelijk dat er voor deze ouders van loslaten geen sprake is. Maar van vasthouden.
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Wat opvalt: sinds Sam op de Gelinckschool zit, is hij zote zijn. En wie weet een belangrijke schakel in een nieuwe weg naar een mooie bestemming.

eigenlijk te lang hebben geprobeerd op school, uit liefde
veel rustiger. ,,Hij zit echt op zijn plek. En hij fietst tegen
voor Sam.”
alle verwachting in ook nog eens moeiteloos heen en
Een paar weken voor de zomervakantie legde Sonja
weer. Kun je nagaan hoeveel energie het hem heeft
haar vragen voor aan de school. Daarop kwam een
gekost om op de reguliere school mee te draaien. Hij is
psycholoog van het Samenwerkingsverband Kindkracht
minder moe en daardoor minder snel boos. En hij heeft
onze zoon
observeren
in de
klas. ,,Ze zei
ons:Manders
Sam is een
al manieren
aangeleerd
omonderwijs
met zijn emoties om te
Rogier
Toes,
Martijn van
Kordelaar,
Linde
en Martijnnu
Zaal,
regiodirecteuren
iHUB
lief en bijzonder kind. Ik zie ook zijn worsteling om de
gaan. Laatst werd hij thuis heel boos. Voorheen zou hij
lessen te volgen. Ik zou hem het liefst oppakken en gelijk
stampen. Nu zegt hij wijs: ik loop nu even weg uit deze
meenemen naar de Gelinckschool Spijkenisse. Daar is hij
situatie.”
op zijn plek.”
,,Ik weet dat er mensen zijn met een negatief beeld van
Voor Sonja was dit geen onbekende school. ,,De onspeciaal onderwijs. Ik heb als moeder én als juf juist een
derwijsinstelling reserveerde op voorhand van onze
positieve ervaring. Mijn tip voor ouders met kinderen
keuze een plek voor Sam. Een aantal leerlingen van
waarvoor het reguliere onderwijs niet werkt: ga eens
mijn school gingen ook naar de Gelinckschool. Ik had
kijken op een school voor speciaal onderwijs en ervaar
al positieve verhalen gehoord. Mijn man en ik stonden
bijvoorbeeld de rust van de kleine klassen en hoe de
open voor een overstap naar het speciaal onderwijs. We
leerkrachten ook jouw kind kunnen helpen. Een andere
zijn samen met Sam op de Gelinckschool gaan kijken.
tip is: blijf altijd open in gesprek met jouw kind en de
Hij draaide ook even mee in de klas en kwam daar
school. Sam voelde zich daardoor gehoord en gewaarenthousiast van terug. Na het bezoek kozen we met een
deerd. Hij weet, ook al doe ik boos, papa en mama
goed gevoel voor de Gelinckschool. Sam zou daar na de
houden van mij.”
zomervakantie in groep 7 starten.”
Sam zit nu een paar maanden op de Gelinckschool
Ook al stonden Sonja en haar man achter de keuze,
Spijkenisse en krijgt naast het gewone schoolwerk
als gezin maakten ze toch een rouwproces door. ,,Sam
al uitdagend werk. Ook durft hij nu hulp te vragen en
was de hele vakantie verdrietig: ‘Ik ga op school mijn
accepteert hij het als iets niet in één keer lukt.
zusje Emily en mijn klasgenoten missen.’ We hebben
,,We zijn nu vier maanden verder en Sam
dat bespreekbaar gemaakt. ‘Je hebt nu verdriet, maar
het komt goed, zeiden we.’ Als ouders erkenden wij dat
vindt zijn nieuwe school fantastisch”
het ons ook pijn deed, maar dat we weten dat het beter
voor hem is als hij naar de andere school gaat. Het gaf
Zijn uitstroomperspectief is vwo. ,,We kijken nog naar
Sam rust dat zijn verdriet er mocht zijn en dat wij er ook
welke school hij gaat. Er is een school die extra onderlast van hadden.”
steuning biedt voor leerlingen met een stoornis in het
autistisch spectrum. Wie weet kiest hij daarvoor. Onze
,,We zijn nu vier maanden verder en Sam vindt zijn
zoon zit weer lekker in zijn vel. Wij zijn ontzettend blij met
nieuwe school fantastisch”, vertelt Sonja. ,,Het was wel
de match tussen Sam en de Gelinckschool Spijkenisse.”

Wij wensen u veel leesplezier toe.
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Je voelt vanzelf of dit de juiste plek is voor je kind”

Bethanie kan goed uitleggen wat op De Quackstraat en
Slinge het verschil maakte ten opzichte van regulier onderwijs. ,,Gespecialiseerd onderwijs had wel de juiste aandacht
voor hem. Deze locaties hielpen hem met ontdekken wie
hij is. Ze reflecteren samen op gedrag, op doen en laten.
Ze laten zien wat zijn gedrag doet. Hij heeft tools gekregen
om dat onder controle te hebben en gebruikt die ook in de
omgang met zijn jongere broertje.”
,,Hij kan niet altijd met iedereen goed opschieten. Dat geeft
niet, zo is het leven. Maar het mag geen reden zijn om weg
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hij wilde dierenarts worden. Maar op school kreeg hij meteen te horen dat dat ‘m niet ging worden”, vertelt Bethanie.

Wij
wensen u veel leesplezier toe.
Dan komen de tranen. ,,Het doet mij zoveel pijn. Dat je kind

denkt dat hij niets kan. Het heeft twee jaar geduurd voorRogier
Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders en Martijn Zaal, regiodirecteuren iHUB onderwijs
dat hij ging geloven dat hij wel iets kon. Nu weet hij precies
wat hij wil. Na zijn timmermansopleiding wil hij nog verder
met installatietechniek. Ook heeft hij leren omgaan met zijn
gedrag. Hij is vrolijk en durft het te zeggen als hij niet lekker
in zijn vel zit. Dat geeft een geweldig gevoel, je ziet je kind
niet langer struggelen.”
Op de twee locaties van het Schreuder College, aan De Quackstraat en Slinge, worden jongeren die zijn
vastgelopen op het vmbo b/k gemotiveerd om de draad weer op te pakken en hun diploma te halen. De
zoon van Bethanie deed examen in 2021 en volgt nu een mbo-opleiding tot timmerman. Zijn moeder is zo
trots als een pauw en blij met de begeleiding die haar zoon kreeg op het Schreuder College: ,,Sinds hij hier
zit, is hij totaal veranderd. Hij kan hier zijn ei kwijt; hij kreeg de ruimte die hij nodig heeft.” Moeder Bethanie
zag haar zoon weer opbloeien.

Het Schreuder College had wel de juiste aandacht voor hem”

”

,,Ik ben een kritische, betrokken moeder.” Bij het kennismaken is Bethanie meteen duidelijk over haar rol. Met pijn
in het hart zag ze haar zoon afglijden in het basisonderwijs. ,,Het was in groep zeven en acht dat ik zelf erop aan
drong om hem uit te laten stromen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso- red.). Hij mocht namelijk alleen op
school blijven als hij medicijnen zou gaan slikken. Dat wilde ik niet. Mijn kind is heel gevoelig en druk in zijn hoofd. Dat
uit zich dan in boosheid. Daarnaast heeft hij moeite met autoriteit. Als je zegt: ‘Jij hoort dit te doen’, ontstaat er een
soort kortsluiting bij hem. We hebben hem laten testen en daaruit bleek dat hij niet kan omgaan met te veel prikkels.
In een klas met dertig leerlingen is dat onmogelijk te voorkomen. Hij kreeg ook problemen met rekenen en werd
daardoor nog onzekerder. Dat compenseerde hij met zijn gedrag: een grote mond. Ook bleek hij ADD te hebben.”

”

Moeder Bethanie

Bethanies zoon kwam zo terecht op het Schreuder College
De Quackstraat. Een kleine vso-locatie waar alleen eerstejaars leerlingen zitten, die daarna doorstromen naar het
Schreuder College Slinge. ,,Het eerste jaar was erg moeilijk
voor ons beiden. Langzaamaan zag ik hem echter groeien.
Dat merkte ik al in groep acht en daarna op het vso. Ik
zag dat een kleinere klas echt hielp. Hij kwam binnen met
frustratie, maar aan het einde van het jaar was hij veel
zelfstandiger. De Quackstraat is een leuke locatie: open,
gemakkelijk, vriendelijk. De sfeer was goed.”
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Alles wat je meemaakt heeft een reden; geef nooit op”
”

Sandra, moeder van Yara
16
16

Dat Yara, de dochter van Sandra, nu een opleiding tot doktersassistent volgt op het ROC met 4.000 leerlingen, had
ze een paar jaar geleden niet durven dromen. Toen Yara naar de middelbare school ging, liep het mis. Ze wilde niet
meer naar school. Onderzoek wees uit dat ze een vorm van autisme heeft waardoor zij sterker reageert op veranderingen. ,,In de E-klas op Altra College Waterland ervoer Yara weer rust op school”, vertelt Sandra.
Yara doorliep zonder zorgen haar lagere schooltijd. Bij haar overstap naar de havo veranderde dat volledig. Zij
moest regelmatig overgeven op school, waarop school haar dan naar huis stuurde. ,,’Wat is dit voor rarigheid?
Kom op, stel je niet aan’, zei ik mijn dochter. Maar Yara hield vol dat ze zich niet goed voelde. Ze liep weg van school
en ontwikkelde een schoolfobie. Ik wilde in gesprek met school, maar zij hadden geen tijd voor mijn kind. Mij werd
verteld: ‘Ga maar naar de dokter’.”
Al gauw zat Sandra met een huilende dochter thuis. ,,Ze wilde voorheen altijd naar school. Het leek wel of er een
ander kind in haar was gekropen. We gingen samen naar de huisarts. Hij adviseerde Yara om weer naar school te
gaan en dit langzaam op te bouwen. Helaas wilde school niet aan dit plan meewerken. Ik heb daarop zelf de leerplichtambtenaar gebeld. Het was vlak na de zomervakantie en elke andere school zat vol. Hier kwamen we
ook niet verder.”

Intussen zocht Sandra verder wat er aan de hand kon zijn.
Sandra en haar gezin hebben een periode met flinke dalen
,,Via internet kwam ik uit op een schoolfobie. Met dit idee
meegemaakt. ,,Het is de afgelopen jaren niet makkelijk geweest. Er zijn veel tranen gevloeid en ik vroeg me af: ‘Waargingen we weer naar de huisarts en een psychologische test
volgde. Uit de test bleek dat Yara autisme heeft. Zij heeft
om overkomt dit haar?’ Yara vroeg me regelmatig: ‘Waarom
specifiek last van grote veranderingen en van het gevoel dat
heb ik geen vriendinnen?’ We praatten open over de situatie
ze zich moet bewijzen. Dat verklaarde dat het pas mis ging
binnen ons gezin. Ik heb echt wel angstige moment gekend,
op de middelbare school. Tot die tijd had ze veel regelmaat
vooral als mijn dochter zich ongelukkig voelde. Ik heb mijn
op school. Op de havo kondigde elke drie kwartier een harde
dochter vaak op het hart gedrukt: ‘Alles wat je meemaakt
bel aan dat ze weer naar een ander klaslokaal moest. Die
heeft een reden, geef nooit op.’ Hoe moeilijk het soms ook
veranderingen kon ze niet verwerken, waardoor ze een
was, ik heb Yara altijd het vertrouwen gegeven dat we eruit
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Het betekende voor haar weer wennen aan een nieuwe
College Waterland krijgt ze dezelfde lesstof als op een regusituatie. We hebben haar daar zoveel mogelijk in begeleid.
liere school. Alleen de klassen zijn kleiner en het leren gaat
Zo hebben we bijvoorbeeld samen de treinreis naar school
op een rustiger tempo. De school voelt daardoor veiliger en
geoefend. En toen ze daadwerkelijk overstapte naar Altra
knusser. Altra College Waterland bevestigde dat onze openCollege Waterland hielden mijn vriend en mijn vader haar
heid ons gezin door deze periode heen heeft geholpen.”
Rogier
Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders en Martijn Zaal, regiodirecteuren iHUB onderwijs
afwisselend gezelschap tijdens de reis. De afleiding zorgde
ervoor dat Yara niet teveel in haar hoofd ging malen. Iets
wat veel voorkomt bij autisme.”
Dit schooljaar (2021-2022) is Yara de opleiding voor doktersassistent gestart op een reguliere school, het ROC. Ze
Yara startte in de E-klas op Altra College Waterland, een klas
ging van lang thuiszitten voorzichtig naar gespecialiseerd
waarin leerlingen worden begeleid in het weer naar school
onderwijs en zit nu op een mbo met 4.000 mede-studenten.
gaan. In de E-klas krijgen leerlingen meer aandacht dan
Altra College Waterland tipte om de school te informeren
in een gewone klas. Er zijn minder prikkels en de leerlingen
dat Yara autisme heeft. ,,Dat wilde Yara niet uit angst om
geven zelf aan hoeveel uur zij naar school kunnen. ,,Omdat
mensen kwijt te raken. Ik zei altijd: ‘Zolang jij het zelf niet
er in de E-klas plek is voor maximaal zeven leerlingen gaf
accepteert, kan je er ook geen vrede mee hebben.’ Ze
de school aan dat ze leerlingen zo snel mogelijk willen laten
besloot uiteindelijk toch om haar autisme met de zorgdoorstromen naar een gewone klas. Bij het idee van een
coördinator van het ROC te bespreken. Dat leverde een
gewone klas raakte Yara gelijk in paniek. Ik zag mijn dochter
begripvolle reactie op: ‘We vinden het knap van je en gaan
in de tussentijd wel sterker worden. Ze kreeg vrienden in de
je er doorheen
E-klas die wel overstapten naar een gewone klas. We zeiden
slepen.’ En Yara
tegen Yara: ‘Ga een uurtje met een vriendin mee naar de gezette nog meer
wone klas en als het niet lukt, kan je zo terug naar de E-klas.’
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de dokter uit. Sandra: ,,Ik zag het telkens verkeerd gaan met
zorgde ervoor
Yara als zij onder druk stond. Ik durfde het daarom wel aan
dat andere
om de druk juist weg te halen. En ja hoor, twee weken later
jongeren zich óók
zat Yara een uurtje in de gewone klas. En de laatste maanopen stelden. Ik
den van het schooljaar (2020-2021) wilde ze niet meer naar
ben ontzettend
E-klas én ze heeft haar diploma gehaald!”
trots op haar!”

Wij wensen u veel leesplezier toe.
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Ik ben niet anders, ik ben uniek”
”

Shanayla, oud-leerling

In het eerste jaar van haar middelbare schooltijd loopt Shanayla helemaal vast. Wat het Farelcollege in Ridderkerk ook
probeert, het gedrag van de puber wordt alleen maar negatiever. Shanayla komt terecht op een vso-school, het Schreuder
College Slinge in Rotterdam-Zuid. Daar hervindt ze haar motivatie om te leren. Shanayla volgt, als we het interview hebben,
de hbo-opleiding Pedagogiek.

Eigenlijk, zo begin Shanayla haar verhaal, zag je in groep 8 al de spreekwoordelijke tekenen aan de wand. De
Rotterdamse merkte in haar klas dat ze niet goed meekwam. Het was achteraf gezien vooral een eenzame tijd. ,,Ik
merkte dat ik anders was. Ik zat toen al in de knoop met mezelf. Mijn ouders waren niet meer samen en ik kon het niet
verkroppen dat mijn vader geen contact zocht met mij. Ik vond in de groep niet mijn draai en kreeg altijd van alles de
schuld. Als een leerling bijvoorbeeld een propje schoot, had ik het gedaan. Op een gegeven moment voelt het als een
stempel en ging ik me er ook naar gedragen.”
Dit veranderde niet op het Farelcollege. ,,Toen ik op de mavo begon, ging het al heel snel niet goed. Vaak moest ik
inchecken om acht uur en dan weer uitchecken om vijf uur. Als straf. Het gevoel van onrecht groeide van binnen. Ook
verbleef ik vaak in het straflokaal: lokaal 0. Als iemand naar mij vroeg, zei iedereen: in lokaal 0. Aan de muur hingen
allemaal tekeningen van mij.”
Het gedrag van Shanayla werd er niet beter van. Ze was opstandig, had een grote mond, maakte ruzie en schuwde
ook geen fysiek geweld. ,,Het gekke was, dat ik door dit gedrag populair werd. Ineens had ik vrienden. Die had ik op de
basisschool niet. Het werkte aanstekelijk en daardoor was het heel moeilijk om dit gedrag te doorbreken.”
Vanuit school kreeg Shanalyla een time-out-traject. ,,Dan kreeg ik een maand ergens anders onderwijs en dan mocht
ik als het goed ging terugkomen op mijn oude school. Dan liep het gelijk weer fout en kon ik vrijwel meteen terug naar
de time-out. Dat vond een paar keer plaats, totdat de school mij definitief wegstuurde.”

,,Ik liep in die tijd veel mee met anderen, terwijl ik zo in de
knoop zat. Mijn moeder werd op een gegeven moment ziek
van het gezeur van school. Dat vond ik heel erg. Ik had geen
blije moeder meer. Het dieptepunt was een aangifte die tegen
mij werd gedaan na een vechtpartij. Ik was toen pas twaalf en
snapte er helemaal niks van. Ineens zit je met een advocaat.”

achter mij laten. Het niveau kon ik gemakkelijk aan en ik
genoot van de nieuwe omgeving. Door het PEL-traject wist
ik ook dat ik hulpverlener wilde worden. Ik wil later dezelfde
impact kunnen maken voor anderen.”

,,Ik zei in het begin weinig over mijn verleden, waar ik mijn
diploma had gehaald enzo. Als ik er echter iets over vertelde,
bleek dat andere leerlingen dat heel interessant vonden. Als
Omdat Shanayla niet meer welkom was op haar oude school,
ervaringsdeskundige kun je zwijgen, maar erover spreken
begon ze samen met haar moeder de zoektocht naar een
helpt anderen misschien juist weer. Dus ging ik de studentenvso-school. In de tussentijd zat de opstandige puber ook nog
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dat ik me tijdens de stage meer wilde bewijzen dan ergens
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anders. Ik wilde laten zien dat ik niet meer dat meisje was dat
een kans om een nieuwe start te maken en hun leven weer op
hier in de tweede binnenkwam.”
de rit te krijgen. ,,Elke week kwam er iemand met mij praten.
Rogier Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders en Martijn
Zaal, regiodirecteuren iHUB onderwijs
Terugkijkend op haar tijd op het Schreuder College Slinge ziet
Deze vrouw heette Jorieke en voor het eerst had ik het gevoel
Shanayla dat ze daar vooral meer opties had dan op haar
dat er écht naar mij werd geluisterd. Ik vertelde dat ik paarden
oude school. ,,Op Slinge was meer ruimte, werd er echt naar
leuk vond, kreeg ik paardentherapie. Ik zei dat ik gek was op
me geluisterd. Als ze het even niet wisten, keken ze naar wat
de natuur, gingen we drie dagen de bossen in. Ik ben zo danker nog meer mogelijk was. Ze gaven er niet snel op. En elke
baar dat ik dit traject kon doen, ik denk dat ze daar geen weet
dag kreeg ik weer een nieuwe kans. Ik kreeg wel eens een
van hebben op het regulier onderwijs.”
time-out, maar gelukkig niet thuis.”
Behalve met Jorieke bouwde Shanayla een goede band op
Ze is nu vijf jaar verder, nadat ze haar vmbo-diploma HBR
met Sjoerd, eveneens betrokken bij het traject. ,,Hij heeft mijn
(horeca, bakkerij en recreatie) haalde op Slinge. Wat haar
leven veranderd. Sjoerd was neutraal, streng, maar tegelijk
nog altijd is bijgebleven is een quote die aan de muur hing.
ook een hele lieve man. Hij heeft mij soms echt laten ploeteren
,,Dat was iets van: ieder kind heeft recht op iemand die onom iets voor elkaar te krijgen en als het dan lukte, was ik zo
trots op mezelf. We gingen een keer klimmen in een klimbos.
voorwaardelijk in hem/haar gelooft. En dat is hier op school
Toen leek het alsof ik een stap niet kon maken omdat het obzo. Iedere leerling heeft wel één docent waarmee hij het goed
stakel te hoog was. “Wat doe je dan, Shanayla?” vroeg hij. “Als
kan vinden. Bij mij was dat destijds de gymdocent. We hebiets op de ene manier niet lukt, kijk dan naar de andere kant
ben nog steeds contact.”
en vind iets anders”. Hij zorgde ervoor dat ik ging doorzetten,
hij geloofde in mij.”
V.l.n.r.: Directeur Nashra Moenna,

Wij wensen u veel leesplezier toe.

In haar vierde en laatste jaar op het Schreuder College Slinge
rondde ze het PEL-traject af. Shanayla was klaar voor de
volgende stap: het mbo. ,,Ik wist een ding zeker: ik zou naar
het mbo4 gaan. Ik ben uitgelachen door enkele jongens toen
ik dat zei, maar ik dacht alleen maar: “dit gaat lukken”. In de
derde ging ik al kijken op de open dagen van verschillende
mbo’s. In de vierde had ik al heel mijn portfolio klaar.”
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Het werd de studie Social Work op het ROC Albeda. Hoewel
voor veel leerlingen de overgang naar het mbo lastig kan zijn,
voelde Shanayla zich vanaf de eerste dag als een vis in het
water. ,,Dit is waar ik hoor. Ik was 15 jaar toen ik daar binnenkwam. Het voelde als een nieuwe start: hier kon ik alles

Shanayla en mediator Denise Wind
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Every child deserves a champion:
”
an adult who will never give up on
them, who understands the power of
connection and insists they become the
best they can possibly be.”
Rita Piercon Educator

In het onderwijs zijn we bekend met het fenomeen ‘loslaten’. Na een jaar of na meerdere jaren intensief
opgetrokken te zijn met kinderen en jongeren moet je ze ‘laten gaan’. Alle juffen, meesters en docenten
herkennen dat moeilijke gevoel, want niet zelden ben je van de leerlingen gaan houden. En je weet dat je
elkaar niet vaak meer zult zien. De wetenschap dat we slechts een beperkte periode betrokken zijn bij een
kind maakt je eigenlijk best klein en nederig. Als professional ben je voorbijganger in het leven van de leerling,
en natuurlijk probeer je een hele belangrijke, liefdevolle en betrokken voorbijganger te zijn.
Voordat wij soms even mogen meelopen hebben ouders en kinderen al een hele tocht afgelegd. En dat is precies
hetgeen wat mij zo raakt in deze indrukwekkende verhalen van de ouders en ex-leerlingen. Het zijn persoonlijke
en kwetsbare inkijkjes in de zoektocht van ouders met hun kinderen voordat ze bij een van onze scholen terecht
komen. En in vrijwel alle verhalen wordt duidelijk dat de weg geen gemakkelijke was. Een route vol verdriet,
eenzaamheid, onbegrip en uitsluiting. Een route met doodlopende wegen, verkeerde afslagen. Maar ook spreekt
uit al deze verhalen de enorme liefde van de ouders voor hun kinderen en de vastberadenheid om niet op te
geven, maar te blijven zoeken naar de juiste plek. En soms konden wij die juiste plek zijn. Een plek van rust,
van echte aandacht en een plek waar weer gedacht kon worden over nieuwe perspectieven en bestemmingen.
In deze verhalen wordt duidelijk dat er voor deze ouders van loslaten geen sprake is. Maar van vasthouden.
Liefdevol en vastberaden. Voor deze ouders en hun kinderen kunnen we niet anders dan heel veel respect en
waardering hebben. Wij willen hun dan ook bijzonder bedanken voor het delen van deze persoonlijke verhalen;
verhalen die staan voor nog heel veel meer verhalen en ons nog beter doen begrijpen hoe belangrijk onze
scholen zijn en hoe belangrijk het is dat we alles geven wat in ons zit om tijdens deze route een periode van rust
te zijn. En wie weet een belangrijke schakel in een nieuwe weg naar een mooie bestemming.

Wij wensen u veel leesplezier toe.
Rogier Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders en Martijn Zaal, regiodirecteuren iHUB onderwijs
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Het gespecialiseerd onderwijs schrikt soms af ”

Nico en Rosanne, ouders van Casper

“ De juf complimenteerde hem
met alles wat hij goed deed.
Ze zag hem, ze was betrokken
en hij voelde zich veilig”

Het gespecialiseerd onderwijs schrikt soms af, maar voor sommige ouders
en kinderen is het de best passende plek. Een plek waar de kinderen weer
opbloeien, waar ze gezien en gehoord worden. Nico en Rosanne ervaren dat.
Zij hebben twee kinderen op de Gelinckschool in Oostvoorne.

Rosanne vertelt: ,,Annabel, onze oudste, begon op een gewone basisschool. Hier
werd ze al snel bestempeld als de stoorzender van de klas. Het probleem was
echter dat Annabel moeite had met de hoeveelheid prikkels van zo’n grote klas
van dertig leerlingen. Door de prikkels en stress had ze steeds meer moeite om
goed te slapen en te functioneren. Daardoor sliepen wij ook steeds slechter. We
zagen‘loslaten’.
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Inmiddels was Casper ook oud genoeg om naar de basisschool te gaan, maar hij

al snel teleurgesteld. Rosanne vertelt: ,,Hij had er zoveel zin in, hij kon bijna
Wij wensen u veel leesplezier werd
toe.
niet wachten tot het zover was. Maar na een aantal dagen zagen wij dat het niet

lekker liep. Casper is een lief jongetje, maar werd niet begrepen op de basisschool

”

Rogier Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders
en Martijn
Zaal,
regiodirecteuren
iHUB onderwijs
met zoveel
kinderen.
Hierdoor
kreeg hij woedeaanvallen
en had hij veel ruzie
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in de klas en op het schoolplein. Ik handelde snel en vond een klein schooltje in
Oostvoorne. Hier heeft hij heerlijk gespeeld in groep één. De leraren stelden voor
om groep twee over te slaan. Ze dachten dat hij zich verveelde in de kleuterklas
en slim genoeg was om naar groep drie te gaan. Maar stilzitten in de schoolbankjes was nog niet voor Casper weggelegd. Hij moest groep drie overdoen. Hij
veranderde hierdoor van een vrolijk clowntje in een droevig mannetje met zijn ziel
onder de arm. Hij werd gepest en kwam alleen nog maar in de problemen.”
Nico vult aan: ,,Zijn juf was van de oude stempel en in plaats van Casper te motiveren zat ze bovenop alles wat hij niet goed deed. Dat doet het zelfvertrouwen
van zo’n klein mannetje natuurlijk helemaal geen goed.” ,,Hij begon geluidjes te
maken in de klas en zich veel af te zonderen op het toilet om aan de prikkels van
de drukke klas te ontkomen. Na herhaaldelijk aandringen van onze kant heeft de
IB-er hem geobserveerd en zag
dat Casper niet meer op een reguliere school tot zijn recht kwam.
Gelukkig konden we ook met
hem de overstap maken naar de
Gelinckschool”, vertelt Rosanne.
,,Vanaf de eerste dag kwam hij
vrolijk uit school. Er werd naar
hem geluisterd en hij kreeg weer
zelfvertrouwen. De juf complimenteerde hem met alles wat
hij goed deed. Ze zag hem, ze
was betrokken en hij voelde zich
veilig. Wij zijn er als gezin weer
bovenop gekomen, dankzij het
passend onderwijs voor onze
kinderen”, besluit Nico.
23

Ik wil die leerkracht zijn die leerlingen ziet”
”

Alex, oud-leerling
24

Of Mr. Schats Zuid, een basisschool voor gespecialiseerd onderwijs, nou de best passende onderwijsplek was
voor de toen 11-jarige Alex Bioch betwijfelt hij nog steeds. Maar dat hij goede herinneringen bewaart aan de
plek, mag duidelijk zijn. Acht jaar later besluit de Rotterdammer (19) zijn derdejaars pabo-stage op zijn eigen
oude school in Rotterdam-Zuid te lopen. Vanaf volgend jaar hoopt hij zelf kinderen klaar te stomen voor de
toekomst. ,,En dan wil ik zijn zoals mijn leerkracht in groep 7: begrijpend en geduldig.”
Alex zit al in groep 7 van een reguliere basisschool in Rhoon als hij vlak voor de zomervakantie te horen krijgt dat hij zijn
schoolloopbaan moet afronden op een basisschool voor gespecialiseerd onderwijs. Ook zijn ouders worden vrij laat
ingelicht over wat er ‘speelt’ en staan voor een voldongen feit. Alex doorloopt zijn school tot en met de middenbouw vrijwel
zonder problemen. Hij is wat hyper door zijn ADHD, blijkt ook Asperger te hebben, en dat maakt het lastig. Want met die
combinatie is vrij weinig ervaring. Alex krijgt moeite met emotieregulatie. Met andere woorden: hij wordt boos als hij zich
niet begrepen voelt. En hij kan slecht omgaan met veranderingen. ,,Maar toen ik medicatie kreeg, ging het beter. Iedereen
had het idee dat ik vooruit ging.”
In groep 7 heeft Alex twee juffen. De een werkt twee dagen en wordt daarna voor drie dagen afgewisseld door een ander.
Met de eerste leerkracht botst Alex, maar met de tweede heeft hij een klik. Aan het einde van het schooljaar blijkt de relatie
met de juf van twee dagen zo de boventoon te hebben gevoerd, dat Alex te horen krijgt dat hij naar een andere school
moet. In groep 8 zou zij hem namelijk weer tegenkomen. ,,Mijn moeder was regelmatig op school en had goed contact met
de directeur. Dit advies viel ook haar rauw op het dak. Ze had niet het idee dat het zo slecht ging. Achteraf zegt ze dat het
niet oké was dat er pas zo laat werd besloten om mij naar een andere school te verwijzen.”
Ook de keuze van de vervolgschool trekken Alex en zijn moeder nog wel eens in twijfel. Schats Zuid werd mij aangeraden.
”
Best bijzonder, ik woonde in Rhoon en moest elke dag een stuk reizen om op deze school te komen. Daarnaast is dit een
cluster4-school, voor kinderen met zware gedragsproblemen. Hoorde ik hier thuis? Waarom is er niet gekeken naar een
sbo-school? Dat was ook een optie.”
,,Ik ben er niet slechter van geworden hoor”, haast Alex zich te zeggen. Maar het punt dat hij wil maken is dat niet iedere
intern begeleider echt verstand van zaken heeft. ,,Op Schats Zuid heb ik gewoon op niveau gewerkt. Het enige wat ik mogelijk heb gemist, is verrijking. Daarmee bedoel ik dat als je op een reguliere school klaar bent met werken, je verrijkende
stof krijgt om mee verder te gaan. Op Schats kon je dan lekker vrij spelen.”

Hij kan nog goed herinneren hoe het was na die zomervakanniet uit dat ik over een jaar of tien, als ik meer uitdaging nodig
tie, dat hij zonder zijn vrienden uit groep 7 op een vreemde
heb, toch kies voor het gespecialiseerd onderwijs. Ik wil die
school, in een vreemde klas, overnieuw moest starten. ,,Ik had
leerkracht zijn die de leerlingen ziet, ze begrijpt en die kennis
het op mijn oude school erg naar mijn zin. Behalve dan die
van zaken heeft als een leerling meer nodig heeft. Iemand die
twee dagen dat die ene leerkracht voor de klas stond. Maar
niet een leerling meteen naar het gespecialiseerd onderwijs
daar werkte ik me doorheen door uit te zien naar de volgende
stuurt, zeker niet in de laatste fase van de basisschool. En die
drie dagen. Ik was boos en verdrietig, zeker omdat ik last
als het echt niet anders kan, samen met de intern begeleider,
minute te horen kreeg dat ik weg moest. Had mij dan een paar
dan wél de juiste onderwijsplek vindt voor die leerling.”
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Daarom gaat hij naar de pabo. ,,Ik had twee verschillende werelden
gezien. Een vrouw die de kinderen niet wilde begrijpen en bij
wie het chaos was in de klas en daar tegenover een vrouw die
wel wilde begrijpen en bij wie het heel fijn was in de klas. Die
laatste leerkracht, die wilde ik ook worden. Het was op zich
Rogier
Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders en Martijn Zaal, regiodirecteuren iHUB onderwijs
heel fijn dat ik al wist dat ik de pabo wilde doen, daardoor had
ik geen keuzestress.”

Wij wensen u veel leesplezier toe.
Via Facebook volgt juf Ellen van Mr. Schats Zuid Alex nog
steeds. Als zij leest dat hij de pabo gaat doen, stuurt ze hem
een berichtje: mocht je een stageplek nodig hebben, je bent
hier van harte welkom! ,,Toen ik net begon, dacht ik: laat mij
maar even aan het vak wennen in een rustig klasje van een
dorpsschool. Maar nu, aan het einde van mijn derde jaar,
bedacht ik me dat het heel goed zou zijn als ik ook ervaring
zou hebben met het gespecialiseerd onderwijs. Anders zou
mijn beeld vertekend zijn. Stel dat ik in de Randstad terecht
zou komen en ik heb alleen dorpsscholen gezien, dan sta je al
enorm achter. Ik ben blij dat ik nu stage loop bij Schats. Het is
een interessante uitdaging.”
In de praktijk van het gespecialiseerd onderwijs maakt Alex
van alles mee, bijvoorbeeld hoe groepsvorming werkt. ,,Ik
kwam pas halverwege het schooljaar binnen. Dan is de klas
al een groep als het goed is. Het is dan lastig om daarin toch
je plek te vinden. De klas waarin ik zit, heeft helaas te maken
gehad met veel wisselingen van leerkrachten, waardoor het nu
belangrijk is dat zij één vast gezicht voor de klas houden. Dat
maakt dat ik de klas niet volledig kan draaien. Maar dat is niet
erg, met mijn opleiding hebben we het nu zo geregeld dat ik
voldoende uren draai voor mijn stage.”
,,Ik heb zeer veel respect voor de leraren die in dit onderwijs
werken, vijf dagen per week. De verhalen die je hoort van de
kinderen grijpen je soms echt aan. Als ik dadelijk klaar ben,
denk ik eerst te starten in het reguliere onderwijs. Maar ik sluit
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Ik ben zo dankbaar dat er eindelijk echt naar ons werd geluisterd”
”

Moeder Zina
26

Helaas ging het weer helemaal mis toen haar zoon naar
de middelbare school ging. ,,Er was geen ruimte voor zijn
ziekte. De leraren vonden dat hij de klas verstoorde, ze
wilden geen moeite voor hem doen. De geschiedenis herhaalde zich. Weer moesten we aan tafel met de gemeente
en instanties die niet hielpen, wederom had niemand een
plek voor hem.” Het gevolg was dat haar zoon niet meer
naar school wilde. Hij voelde zich afgewezen en werd
boos. Boos op de instanties, boos op de gemeente en
boos op zijn moeder. Hij kwam zijn kamer niet meer uit.

In het onderwijs zijn we bekend met het fenomeen ‘loslaten’. Na een jaar of na meerdere jaren intensief
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Altra College Centrum is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) in het centrum van Amsterdam.
De klassen zijn er klein en er is veel individuele begeleiding voor leerlingen. De zoon van Zina haalde hier in
2021 zijn vmbo-t diploma en stroomde uit naar een reguliere school, waar hij nu zijn havo-diploma wil halen.
,,Ik ben zo gelukkig dat het weer goed met hem gaat”, aldus Zina. ,,Ik hoop andere ouders met ons verhaal te
helpen, want ik stond helemaal alleen in mijn zoektocht naar het juiste onderwijs voor mijn zoon.”
,,Mijn zoon heeft al vanaf zijn zesde jaar diabetes. Dit maakte hem anders dan de andere kinderen in zijn klas. Hij vond
geen aansluiting. De school had daar geen aandacht voor. Eigenlijk was het gewoon een drama”, vertelt Zina over haar
eerste ervaring met het reguliere onderwijs. ,,Al snel werd duidelijk dat hij hier niet kon blijven en vonden we een hele bijzondere school, speciaal voor kinderen met diabetes. Helaas werd deze vanwege bezuinigingen gesloten en toen begon
onze zoektocht. We zaten aan tafel met de gemeente, een heleboel instanties, maar niemand kon ons helpen. Nergens
was plek.”
In deze periode kreeg Zina last van stress en depressies. Want niet alleen de zorg voor haar zoon met diabetes was
zwaar, ze werd ook steeds van het kastje naar de muur gestuurd. ,,De gemeente bemoeide zich met ons gezin, maar
bood geen oplossingen. Er kwam een psycholoog die zag dat het bij ons thuis goed ging, maar die had verder ook geen
oplossingen. Uiteindelijk is mijn zoon bijna een jaar thuis geweest, terwijl hij gewoon in groep vijf hoorde te zitten”, aldus
Zina. ,,Gelukkig kwam er in het nieuwe schooljaar een plek vrij op een school in Diemen en hier heeft hij zijn basisschool
van groep zes tot en met acht kunnen afronden.”

Het ging zo goed, dat hij twee schooljaren in één kon
doen. Zo haalde hij wat van zijn gemiste tijd in. ,,Ik kijk met
zo’n fijn gevoel terug op zijn tijd op Altra College Centrum.
De ambulante hulpverlener op school begeleidde ons ontzettend goed. Als de gemeente weer vragen had, konden
we die samen beantwoorden. Zij stond echt naast ons.
Verder was er een geweldige psycholoog waar mijn zoon
regelmatig terecht kon met zijn verhaal. Hoewel hij niets
te maken wilde hebben met ziekenhuizen en hulpverleners
konden zij wel samen praten. Zij luisterde naar wat hij te
zeggen had. Ze hebben samen doelen opgesteld en die
heeft hij ook bereikt. Zo is hij afgelopen zomer geslaagd
voor zijn vmbo-t. Trotser kun je mij niet maken”, vertelt
Zina stralend.
Binnen korte tijd veranderde haar zoon van een onbegrepen en boze puber in een jongen die weer met plezier
naar school gaat. ,,Het is voor mij één grote les geweest.
Nu wil ik anderen helpen die in zo’n zelfde situatie zitten.
Mijn grootste les was om te luisteren naar de school, maar
vooral ook naar mijn kind. Ik dacht het beter te weten,
dat het niveau belangrijk was, maar uiteindelijk weet mijn
zoon heel goed wat het beste voor hem is. En daar kan ik
hem alleen maar in ondersteunen.”
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Ieder kind is anders speel daar op in!”
”

Rob en Corine, ouders van Bram

Leerling Bram volgde de matrozenopleiding op De MATE. Zijn ouders Rob en Corine en behandelaar Helena
vertellen wat de opleiding voor Bram betekende. Voor het eerst sinds lange tijd voelde Bram weer dat hij nodig is.
Al op jonge leeftijd merkten Rob en Corine dat Bram drukker en chaotischer was dan andere kinderen. Nadat bij
dochter Donna ADHD was geconstateerd, was het voor hen duidelijk: dit is ook op Bram van toepassing. Officieel werd de diagnose bij Bram gesteld toen hij 7 jaar oud was. Met dit in het achterhoofd zijn Brams schoolervaringen te begrijpen. Zodra er structuur is in de klas en hij wordt gezien, gaat het goed met hem op school. Als dit
ontbreekt, gaat het mis en volgen faalervaringen elkaar op.
Bram heeft zijn laatste twee jaar basisonderwijs afgerond op Horizon-locatie Mr. Schats Zuid. Corine geeft aan: ,,Deze
school schonk Bram vertrouwen en moedigde hem aan met woorden als ‘wij geloven in jou’ en ‘je bent fantastisch’.
Dit deed het zelfvertrouwen van Bram enorm groeien.”
De middelbare school startte voor Bram goed op het Park College in Dordrecht. Helaas ging deze school dicht. In het
schooljaar 2018-2019 begon Bram op een nieuwe school buiten Horizon. Daar wilden ze hem zelfstandig maken. ,,Hij
werd daarin veel te veel los gelaten en nam verkeerd gedrag van klasgenoten over”, vertelt Corine. ,,Dit werkte niet
voor Bram. Daarbij kwam hij in de puberteit. De school adviseerde hem op een lager niveau verder te leren. Weer een
faalervaring voor Bram.” Hoe nu verder?

Orthopedagoog Helena tipte zijn ouders over de matrozenopleiding op De MATE. Bram en zijn vader gingen direct
op onderzoek uit en bezochten in maart vorig jaar de open
dag van De MATE. Het bleek een gouden tip. ,,Het was leuk,
mam!” Zo kwam Bram thuis. Als doener klonk deze praktische opleiding voor hem als dé manier om te leren en een
diploma te halen.
,,Bram is gek op vissen, water en bootjes”, vertelt moeder
Corine. ,,Hij is niet goed in stilzitten, maar geef hem een
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geeft Bram het gevoel dat hij gewenst en nodig is.”
Helena: ,,Door de opleiding krijgt Bram het gevoel dat hij iets
kan en dat hij wordt gezien. Hij is toekomstplannen aan het
maken!” Zijn vader zegt daarover: ,,Als Bram iets leert en het
Rogier
Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders en Martijn Zaal, regiodirecteuren iHUB onderwijs
systeem door heeft, dan gaat het goed. Een betaalde baan
is belangrijk voor hem. Zijn doel is om in 2025 schipper te
zijn.”

Wij wensen u veel leesplezier toe.

In januari is Bram 16 jaar geworden. Hij heeft net zijn dienstboekje ontvangen en kan examen doen. Nu heeft hij de
pech dat begin dit jaar de examenleeftijd is verhoogd naar
17 jaar. Om Bram binnenboord te houden, is een alternatief
plan bedacht. Dit jaar kan hij als deksman praktijkervaring
opdoen. Vanuit De MATE wordt gezocht naar een geschikte werkplek. ,,Ik vertrouw erop dat hij op een goed schip
terechtkomt”, aldus Corine. Helena zou Bram zo aannemen
als ze schipper was: ,,Bram is een goede werknemer. Hij komt
op tijd, is eerlijk, werkt hard en is heel trouw. En hij is ook nog
eens supersociaal en behulpzaam.”
Rob en Corine delen dit verhaal, omdat zij zien wat de maritieme opleiding voor Brams eigenwaarde doet. ,,Er gaan nog
zoveel talenten verloren, doordat we volgens een keurslijf
moeten leren”, zegt Corine. Rob sluit af: ,,Ieder kind is anders,
speel daar op in. De MATE levert dit maatwerk. Dit is een
mooie aanvulling op het reguliere onderwijs. Er zouden meer
van dit soort initiatieven moeten zijn.”
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Damians gedrag is geen belemmering meer”
”

Ester, moeder van Damian

Uiteindelijk zat Damian veel thuis. Na veel gesprekken stelde
school voor hem naar een andere school te sturen voor
observatie. ,,Dat zag ik niet zitten, een tijdelijk iets, mijn kind is
geen proefkonijn”, aldus Esther, die als GGZ-agoog werkt in
een verslavingskliniek. De gespecialiseerde basisschool
Mr. Schats Zuid in Rotterdam-Zuid bood uitkomst.

30

jaar, want het wijkt af van voorgaande jaren en hij maakt
zich er zorgen over of hij het gaat halen of niet. Toen tijdens
corona thuisonderwijs werd gegeven, was hij er als de kippen
bij. Ik moest de kamer uit en hij zat altijd keurig op tijd achter
zijn Chromebook. Zo belangrijk vond hij het.

Ook nu voorziet school in alles om de leerlingen te laten slagen: extra lessen waarin stof wordt herhaald, Chromebooks
,,We kregen daar een warm welkom. Dat was zo fijn. Ik was
staan ter beschikking, examenbundels ook. Maar zijn angst
inmiddels zo ver dat ik dacht: willen ze mijn kind hier wel
zorgt er nog wel eens voor dat zijn stemming omslaat naar
hebben?”, vertelt Esther. ,,Belangrijk vond ik dat hier voor alle
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Damian heeft gehad de afgelopen jaren. Ik had er niet bij
stilgestaan toentertijd dat dit een oplossing kon zijn. Op de
,,Damian is zeg maar geen ‘klassieke’ autistische jongen. Hij
kleuterschool kwam hij goed mee en daarna kreeg hij dus
is een gezelligheidsdier en sociaal. Aan dat laatste hebben
lesstof van een jaar hoger, maar door innerlijke factoren
we thuis en op school altijd veel aandacht besteed, ook aan
lukte het niet op zijn oude school. En dan ben ik blij, blij dat dit
Rogier
Toes, Martijn van Kordelaar, Linde Manders en Martijnonderwijs
Zaal, regiodirecteuren
iHUB onderwijs
sociale vaardigheden. Damian is daardoor nu zelfverzekerder
ook bestaat”, aldus Esther.
en kan beter voor zichzelf opkomen. Hij heeft ook een goede
vriendschap opgebouwd, doordat hij wordt geaccepteerd zo,,In maart werd Damian 16. De mensen om mij heen, mijn
als hij is. Maar afspraak is wel afspraak en daar kan hij lang in
vriendinnen, iedereen zegt: wat fijn dat Damian zo is opgeblijven hangen als je daarvan afwijkt. Dit gedrag hoeft echter
bloeid. Jullie hebben het heel goed gedaan. Dat maakt mij
geen belemmering te zijn later. Dat weet ik nu. Ik maak me
trots. Vroeger zag ik op tegen verjaardagen. We werden dan
dan ook geen zorgen als hij dadelijk naar het mbo gaat.”
uitgenodigd, maar ik ging er nooit gerust naartoe. Vaak kreeg
Damian dan ruzie met een ander kind. We bleven wel gaan,
Damian zit nu in zijn vierde jaar op het Schreuder College De
hij moest ook leren hoe om te gaan met anderen. Als nu ieTaborstraat en hij hoopt het schooljaar 2021-2022 af te sluiten
mand ruzie probeert te maken met hem, laat hij die persoon
met een vmbo-tl diploma. ,,Voor Damian is dit een spannend
links liggen. Dit laat wel zien hoe hij is gegroeid”, besluit Esther.

Ik kon altijd bij school terecht en zag dat
”
het vertrouwen bij mijn zoon toenam”

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Een stoornis in het autistisch spectrum en huiselijk geweld zorgden ervoor dat Damian dusdanig gedrag ontwikkelde in zijn basisschooltijd dat hij naar het gespecialiseerd onderwijs moest. Op Mr.Schats Zuid en nu op het
Schreuder College De Taborstraat groeide Damian uit van een boos kind naar een innemende en empathische
jongere, die bijna klaar is voor een vervolgopleiding op het mbo.

,,Bij Damian ligt zijn stoornis er niet dik bovenop”, vertelt zijn moeder als ze uitlegt waarom hij overstapte naar gespecialiseerd onderwijs. Voor Esther was het dan ook niet meteen duidelijk van kleins af aan dat haar zoon een stoornis had
binnen het autistisch spectrum. ,,Het heeft er altijd wel gezeten, maar ik zocht de oorzaak van zijn gedrag elders.”
Esther en haar zoon hadden in Damians babytijd te maken met huiselijk geweld. De vader verdween uit beeld toen
Damian een jaar of 2 was. ,,Ik heb toen al laten onderzoeken of hij daar als jong kind onbewust iets van heeft meegekregen”, vertelt Esther. ,,Daaruit bleek dat het gelukkig geen invloed op hem heeft gehad.”
Toen Damian 6 jaar oud was, kwam zijn vader weer in beeld. ,,Ik had geen relatie met hem, maar wilde Damian toch een
band laten opbouwen met zijn vader. Helaas ging het toen mis. Hij begon het gedrag van zijn vader te kopiëren, thuis
naar mij toe. Hij schopte en was agressief. Op school hetzelfde. Hij sloot zich ook op, in de wc bijvoorbeeld. Het was heel
verdrietig om dit te zien en mee te maken.”
Op school was niet bij iedereen begrip voor het gedrag van de jonge jongen. ,,Met name de directeur wist op een
negatieve manier de knoppen te vinden bij Damian. Het was zo jammer, want op cognitief gebied zat Damian zelfs boven het gemiddelde niveau van zijn klas. Hij mocht ‘pluswerkjes’ maken. Dus wat leren betreft ging hij als een speer, maar
wat gedrag betreft zakte hij steeds verder weg. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik de straat niet uit kon, of
school hing al aan de lijn. Of ik hem weer kon komen ophalen.”
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Kijk voor meer ervaringen van ouders en (oud-)leerlingen op
www.altrahorizononderwijs.nl

onderdeel van

