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OUDERCOLUMN DIANA DASHORST

Lobbyen voor goede voorzieningen en erkenning voor de problematiek van gezinnen met kinderen

Diana Dashorst (45) heeft samen met haar man een zoon van acht jaar oud
met DCD. Zij is intern begeleider van groep 1 tot en met 4 op een basisschool.
Na de pabo en de opleiding intern begeleider volgde ze nascholingscursussen op
het gebied van onderwijsverbeteringen zoals ‘Handelingsgericht Werken’ en de
masterclass ‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’.

met ontwikkelingsproblematiek. Balans zet zich er reeds drie decennia voor in.
Vaak gebeurt de belangenbehartiging achter de schermen. Vanaf nu iedere BM een inkijkje in de Balanslobby.

DUBBELE
KINDERBIJSLAG
Balanscollega Joli Luijckx lobbyde onlangs

een ouder wel of niet voldoet aan de criteria voor dubsamen met Marjon Post, ouder van een bele kinderbijslag en komt met een advies aan de SVB.
Bij de beoordeling door het CIZ ervaren veel ouders
kind met autisme, voor u voor verbetering willekeur. We vragen ons dus af of het beoordelingsvan de voorziening dubbele kinderbijslag kader - oftewel de beoordelingscriteria die het CIZ
gebruikt - wel geschikt zijn voor kinderen die zorgintensief
voor zorgintensieve kinderen.
zijn met ontwikkelingsproblematiek. Bij de diabetes- en
cystic ﬁbrosevereniging ervaren ze dit net zo. Reden voor
hen om aan te sluiten. Ander aandachtspunt is de inforWaarom krijgt kind A wel dubbele kinderbijslag en kind
matievoorziening. Een negatief advies wordt meestal teB, dat vergelijkbare intensieve zorg nodig heeft, niet? Is
lefonisch door de medewerker van het CIZ aan de ouders
het toeval? Of zijn bij de aanvraag voor kind A de juismedegedeeld. Een oﬃciële brief van de SVB
te woorden gebruikt? We hebben op papier
volgt lang niet altijd. Soms staat er alleen wat
een mooie regeling staan, die echter in de
OUDERS
in ‘Mijn SVB’. Ouders willen graag een verdagelijkse praktijk te vaak tot een gevoel van
ERVAREN
slag, zodat duidelijk is wat de reden van een
onrechtvaardigheid leidt. Reden dus voor een
WILLEKEUR
afwijzing of toekenning is.
brief aan de verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark. Waarop een uitnodiging
ONAFHANKELIJKE EVALUATIE
volgt voor een gesprek waarbij ook kinderpsychiater HilMarco van Dal komt met positief nieuws. Er komt een
mar Backer en vertegenwoordigers van de cystic ﬁbroseonafhankelijke evaluatie van de regeling dubbele kinderen de diabetesvereniging aanwezig zijn. Een kort verslag.
bijslag. De vele aandachtspunten die we hebben besproken, worden hierin meegenomen. Bovendien kunnen we
ONGESCHIKTE CRITERIA
spreken met het bureau dat het onderzoek gaat uitvoeSamen met Marjon Post, drijvende kracht achter deze
ren, zodat we onze aandachtspunten in de evaluatie kunlobby, togen we naar Utrecht voor een gesprek met
nen laten meenemen. Ondertussen blijft Balans met het
Marco van Dal en Asna Kowlesar van het ministerie
ministerie in contact. Want de aandachtspunten uit die
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij zijn op het
evaluatie moeten natuurlijk gebruikt gaan worden om de
ministerie verantwoordelijk voor deze regeling, die wordt
regeling daadwerkelijk te verbeteren.
uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of

Meer over de regeling dubbele kinderbijslag vindt u op svb.nl > zoeken op ‘dubbele kinderbijslag’.
Marjon Post beheert een facebookgroep voor ouders over de dubbele kinderbijslag, waar ouders elkaar adviseren over
deze regeling. Deze groep heet Klachten dubbele kinderbijslag.
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Vertrouwen
Drieëntwintig jaar geleden startte ik als jong jufﬁe in het basisonderwijs. Wat is het onderwijs
sindsdien veranderd! Een van de grootste wijzigingen is passend onderwijs: elke school zou
alle kinderen les moeten kunnen geven. Maar
wat als de buurtschool - ondanks alle inspanningen van het kind, de ouders en de leerkrachten - niet de geschikte school blijkt te zijn? Dan
mag het kind naar een andere school. Ook dat
is passend onderwijs. Het kind én het onderwijs
moeten bij elkaar passen.
Nu ben ik zelf inmiddels moeder geworden.
Van een prachtige zoon, nu acht jaar oud. Afgelopen jaren zeiden mijn man en ik regelmatig
tegen elkaar: 'Er is iets met die motoriek, maar
wat?!' Toen kreeg onze zoon de diagnose DCD.
We herkenden ook het een en ander bij
onszelf... En alle woorden van verdrietige en
hoopvolle ouders die ik voorgaande jaren als
intern begeleider had gehoord, gingen nu door
mijn eigen hoofd: ‘Ik was zelf ook zo... en ben

toch goed terecht gekomen’; ‘Hij komt er wel...’; ‘De lat ligt
zo hoog voor de kinderen in deze tijd...’. Ik wist dat dit allemaal waar was. Tegelijkertijd waren het geen excuses om
ons achter te verschuilen. Want hij had hulp nodig en er
moest worden geoefend. Ook dacht ik aan de toekomst: redt
hij het wel op deze school? Want opeens was een andere
school voor mij toch ook wel een erg hoge drempel.
Ik leerde steeds meer over DCD en kon dit vertalen naar
praktische tips voor op school. Toch was ik een beetje bang
voor wat de leerkrachten van míj zouden vinden. Dat ze mij
niet zouden vertrouwen als goed bedoelende ouder, maar als
kritische ouder 'die 't beter weet'. Na een tijdje legde ik mijn
ideeën toch aan school voor. Tot mijn grote vreugde deden
ze sommige dingen al! Met andere tips gingen ze aan de slag.
Ik moest bijna huilen van opluchting. Het vertrouwen tussen
school en ons als ouders bleek prima in orde. We werkten
samen aan de ontwikkeling van onze zoon. Zij op school, wij
thuis.

KIND ÉN ONDERWIJS
MOETEN BIJ
ELKAAR PASSEN

Wat heb ik veel geleerd.
Als moeder en ook als
IB'er. Een diagnose brengt
veel onzekerheid met zich
mee. De kinderen en de
ouders zijn zó kwetsbaar. De leerkracht ook, want ook die
weet het soms niet goed meer. Je moet erop vertrouwen dat
iedereen het beste met het kind en elkaar voorheeft. Zie het
kind en ieders sterke en minder sterke kanten. Ook al lukt
niet alles, samen kom je wél verder!

Alle inzet van zoonlief, school, therapie en thuis heeft
geholpen. Het gaat goed met hem. Het onderwijs past. In elk
geval voor nu...
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